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CZYTELNIKUCZYTELNIKU

Aby uzyskać pełną wersję
w PowerPoint, 

(która jest ładniejsza i praktyczniejsza)

proszę napisz 
na poniższy adres emailowy:

starzeba@gmail.com

Aby uzyskać pełną wersję
w PowerPoint, 

(która jest ładniejsza i praktyczniejsza)
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Dlaczego mamy sprawdzać
prawdziwość religijnych 

stwierdzeń? 

Dlaczego mamy sprawdzaDlaczego mamy sprawdzaćć
prawdziwoprawdziwośćść religijnych religijnych 

stwierdzestwierdzeńń? ? 

• Aby poznać prawdę.

• Aby przyjąć prawdziwy światopogląd.

• Aby pomoc innym poznać prawdę i 

dojść do prawdziwego światopoglądu.

•• Aby poznaAby poznaćć prawdprawdęę..

•• Aby przyjAby przyjąćąć prawdziwy prawdziwy śświatopoglwiatopogląądd..

•• Aby pomoc innym poznaAby pomoc innym poznaćć prawdprawdęę i i 

dojdojśćść do prawdziwego do prawdziwego śświatopoglwiatopogląądudu..



Czy jest właściwe oceniać
teologię LDS?

Czy jest wCzy jest włłaaśściwe oceniaciwe oceniaćć
teologiteologięę LDS?LDS?

• Według Josepha Smith, całe 
chrześcijaństwo dopuściło się
odstępstwa i jest „obrzydliwością” w 
oczach Boga. 

• Oficjalne nauczanie LDS mówi, że „błąd 
wszedł do doktryny Kościoła” i 
prawdziwy Kościół został zniszczony. 

•• WedWedłług ug JosephaJosepha SmithSmith, ca, całłe e 
chrzechrześścijacijańństwo dopustwo dopuśściciłło sio sięę
odstodstęępstwa i jest pstwa i jest „„obrzydliwoobrzydliwośściciąą”” w w 
oczach Boga. oczach Boga. 

•• Oficjalne nauczanie LDS mOficjalne nauczanie LDS móówi, wi, żże e „„bbłąłąd d 
wszedwszedłł do doktryny Kodo doktryny Kośściociołłaa”” i i 
prawdziwy Koprawdziwy Kośścicióółł zostazostałł zniszczony. zniszczony. 



Czy jest właściwe oceniać
teologię LDS?

Czy jest wCzy jest włłaaśściwe oceniaciwe oceniaćć
teologiteologięę LDS?LDS?

• Chrześcijanie mają prawo i obowiązek 

bronić świętego i niezniszczalnego 

Kościoła, który został założony przez 

Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku.

•• ChrzeChrześścijanie majcijanie mająą prawo i obowiprawo i obowiąązek zek 

bronibronićć śświwięętego i niezniszczalnego tego i niezniszczalnego 

KoKośściociołła, kta, któóry zostary zostałł zazałłoożżony przez ony przez 

Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku.Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku.



Przegląd fundamentów 
Teologii LDS

PrzeglPrzegląąd fundamentd fundamentóów w 
Teologii LDSTeologii LDS

• „Standardowe Dzieła” czyli Pisma Święte

• Biblia (Stary i Nowy Testament)

• Księga Mormona (KsM)

• Nauki i Przymierza (NiP)

• Perła Wielkiej Wartości (PWW)

• Poprzednie objawienie może utracić
ważność w obliczu nowego 
(współczesnego) „proroctwa”.

•• „„Standardowe DzieStandardowe Dziełłaa”” czyli czyli Pisma Pisma ŚŚwiwięętete

•• Biblia (Stary i Nowy Testament)Biblia (Stary i Nowy Testament)

•• KsiKsięęga Mormona (ga Mormona (KsMKsM))

•• Nauki i Przymierza (Nauki i Przymierza (NiPNiP))

•• PerPerłła Wielkiej Wartoa Wielkiej Wartośści (PWW)ci (PWW)

•• Poprzednie objawienie moPoprzednie objawienie możże utracie utracićć
waważżnonośćść w obliczu nowego w obliczu nowego 
(wsp(wspóółłczesnego) czesnego) „„proroctwaproroctwa””..



Przegląd Podstaw 
Teologii LDS

PrzeglPrzegląąd Podstaw d Podstaw 
Teologii LDSTeologii LDS

Ta prezentacja używa oficjalne 

nauczanie LDS zawarte w książce: 

Gospel Principles 1997

Ta prezentacja uTa prezentacja użżywa oficjalne ywa oficjalne 

nauczanie LDS zawarte w ksinauczanie LDS zawarte w książążce: ce: 

GospelGospel PrinciplesPrinciples 19971997



Nauka LDS o StworzeniuNauka LDS o StworzeniuNauka LDS o Stworzeniu

• Niebiosa i Ziemia były stworzone dzięki 
naradzie bogów.

• Bóg tego świata (Elohim) był
człowiekiem który zapracował sobie na 
bóstwo.

• Bogowie są stworzeni
• Niebiańska prokreacja produkuje 

„duchowe dzieci”
• Duchowe dzieci mogą rozwijać się i stać

się bogami

• Materia jest wieczna.

•• Niebiosa i Ziemia byNiebiosa i Ziemia byłły stworzone dziy stworzone dzięęki ki 
naradzie bognaradzie bogóów.w.

•• BBóóg tego g tego śświata (wiata (ElohimElohim) by) byłł
czczłłowiekiem ktowiekiem któóry zapracowary zapracowałł sobie na sobie na 
bbóóstwo.stwo.

•• Bogowie sBogowie sąą stworzenistworzeni
•• NiebiaNiebiańńska prokreacja produkuje ska prokreacja produkuje 

„„duchowe dzieciduchowe dzieci””
•• Duchowe dzieci mogDuchowe dzieci mogąą rozwijarozwijaćć sisięę i stai staćć

sisięę bogamibogami

•• Materia jest wieczna.Materia jest wieczna.



Nauka LDS o StworzeniuNauka LDS o StworzeniuNauka LDS o Stworzeniu

• Niebiosa i Ziemia były stworzone dzięki 
naradzie bogów

• „ANarada wiecznego Boga ze wszystkimi 
innymi bogami zanim ten świat powstałA”

(NiP 121:32)

• Bogowie planują stworzenie ziemi i życia 
na nim             (PWW: Abraham 4:naglowek)

• „Ai oni zeszli na początku i oni, którzy są
bogami zorganizowali i ukształtowali 
niebiosa i ziemie” (PWW: Abraham 4:1)

•• Niebiosa i Ziemia byNiebiosa i Ziemia byłły stworzone dziy stworzone dzięęki ki 
naradzie bognaradzie bogóóww

•• „A„ANarada wiecznego Boga ze wszystkimi Narada wiecznego Boga ze wszystkimi 
innymi bogami zanim ten innymi bogami zanim ten śświat powstawiat powstałłA”A”

((NiPNiP 121:32)121:32)

• Bogowie planują stworzenie ziemi i życia 
na nim             (PWW: Abraham 4:naglowek)(PWW: Abraham 4:naglowek)

•• „A„Ai oni zeszli na poczi oni zeszli na począątku i oni, kttku i oni, któórzy srzy sąą
bogami zorganizowali i uksztabogami zorganizowali i ukształłtowali towali 
niebiosa i ziemieniebiosa i ziemie”” (PWW: Abraham 4:1)(PWW: Abraham 4:1)



Nauka LDS o StworzeniuNauka LDS o StworzeniuNauka LDS o Stworzeniu

•• BBóóg tego g tego śświata (wiata (ElohimElohim) by) byłł kiedykiedyśś

czczłłowiekiem, ktowiekiem, któóry stary stałł sisięę bogiem bogiem 

•• „„Ojciec ma ciaOjciec ma ciałło z mio z mięęsa i kosa i kośści tak ci tak 

materialne jak czmaterialne jak człłowieczeowieczeA”A” ((NiPNiP 130:22130:22))

•• „„To jest sposTo jest sposóób w jaki nasz Niebiab w jaki nasz Niebiańński Ojciec ski Ojciec 

stastałł sisięę Bogiem. Bogiem. JosephJoseph SmithSmith uczyuczyłł: : ‘‘On byOn byłł

kiedykiedyśś czczłłowiekiem jak my; owiekiem jak my; AABBóóg, Ojciec nas g, Ojciec nas 

wszystkich, mieszkawszystkich, mieszkałł na ziemi, tak samo jak na ziemi, tak samo jak 

Jezus ChrystusJezus Chrystus””.  .  ((GospelGospel PrinciplesPrinciples, , Rozdz.47Rozdz.47))



Nauka LDS o StworzeniuNauka LDS o StworzeniuNauka LDS o Stworzeniu

Posłuszni ludzie mogą stać się bogami:
• „Jeżeli okażemy się wierni Panu, będziemy 

żyć na najwyższym poziomie 
niebiańskiego królestwa. Staniemy się
dokładnie jak nasz Niebiański OjciecA”
„Jest kilka błogosławieństw dla 
wywyższonych ludziA oni staną się
bogami.” (Gospel Principles, Rozdz.47)

• „Niebiańskie małżeństwo i kontynuacja 
rodzinnej jednostki umożliwi ludziom stać
się bogami” (NiP: 132:Nagłówek)

PosPosłłuszni ludzie moguszni ludzie mogąą stastaćć sisięę bogami:bogami:
•• „„JeJeżżeli okaeli okażżemy siemy sięę wierni Panu, bwierni Panu, bęędziemy dziemy 

żżyyćć na najwyna najwyżższym poziomie szym poziomie 
niebianiebiańńskiego krskiego króólestwa. Staniemy silestwa. Staniemy sięę
dokdokłładnie jak nasz Niebiaadnie jak nasz Niebiańński Ojciecski OjciecA”A”
„„Jest kilka bJest kilka błłogosogosłławieawieńństw dla stw dla 
wywywywyżższonych ludziszonych ludziAA oni stanoni stanąą sisięę
bogami.bogami.”” ((GospelGospel PrinciplesPrinciples, , Rozdz.47Rozdz.47))

•• „„NiebiaNiebiańńskie maskie małżłżeeńństwo i kontynuacja stwo i kontynuacja 
rodzinnej jednostki umorodzinnej jednostki umożżliwi ludziom staliwi ludziom staćć
sisięę bogamibogami”” ((NiPNiP: 132:Nag: 132:Nagłłóówek)wek)



Nauka LDS o StworzeniuNauka LDS o StworzeniuNauka LDS o Stworzeniu

Bogowie są stworzeni poprzez 
niebiańską prokreację:
• „Anasz Niebieski Ojciec zwołał wielką naradę

aby zaprezentować swój plan dla naszego 
rozwoju. Uczymy się, że jeśli będziemy 
podążać za jego planem to staniemy się jak 
on. Będziemy mieć zmartwychwstałe ciało i 
będziemy mieć wszelką moc na niebie i ziemi, 
staniemy się niebiańskimi rodzicami i 
będziemy mieć duchowe dzieci tak jak on 
miał” (Gospel Principles, Rozdział 2)

Bogowie sBogowie sąą stworzeni poprzez stworzeni poprzez 
niebianiebiańńskskąą prokreacjprokreacjęę::
•• „A„Anasz Niebieski Ojciec zwonasz Niebieski Ojciec zwołłaałł wielkwielkąą naradnaradęę

aby zaprezentowaaby zaprezentowaćć swswóój plan dla naszego j plan dla naszego 
rozwoju. Uczymy sirozwoju. Uczymy sięę, , żże jee jeśśli bli bęędziemy dziemy 
podpodążążaaćć za jego planem to staniemy siza jego planem to staniemy sięę jak jak 
on. Bon. Bęędziemy miedziemy miećć zmartwychwstazmartwychwstałłe ciae ciałło i o i 
bbęędziemy miedziemy miećć wszelkwszelkąą moc na niebie i ziemi, moc na niebie i ziemi, 
staniemy sistaniemy sięę niebianiebiańńskimi rodzicami i skimi rodzicami i 
bbęędziemy miedziemy miećć duchowe dzieci tak jak on duchowe dzieci tak jak on 
miamiałł”” ((GospelGospel PrinciplesPrinciples, Rozdzia, Rozdziałł 2)2)



Nauka LDS o StworzeniuNauka LDS o StworzeniuNauka LDS o Stworzeniu

Materia jest wieczna

• Skoro bogowie są stworzeni więc 
materia musi być wieczna. 

Problem:

• Naukowcy zgadzają się że materia (wraz 
z energia, przestrzeń i czasem) powstały 
razem. WięcA

• Jak materia stworzyła pierwszego boga? 

Materia jest wiecznaMateria jest wieczna

•• Skoro bogowie sSkoro bogowie sąą stworzeni wistworzeni więęc c 
materia musi bymateria musi byćć wieczna. wieczna. 

Problem:Problem:

•• Naukowcy zgadzajNaukowcy zgadzająą sisięę żże materia (wraz e materia (wraz 
z energia, przestrzez energia, przestrzeńń i czasem) powstai czasem) powstałły y 
razem. Wirazem. WięęccAA

•• Jak materia stworzyJak materia stworzyłła pierwszego boga? a pierwszego boga? 



Przegląd Księgi MormonaPrzeglPrzegląąd Ksid Księęgi Mormonagi Mormona

• Jest to „jeszcze jedno świadectwo o 
Jezusie Chrystusie”.

• Zarejestrowana przez proroka 
Moroniego.

• Twierdzi, że jest świadectwem dwóch 
wielkich amerykańskich cywilizacji:

• Jaredów (przybyli po pomieszaniu 
języków przy Wieży Babel)

• Nefitów i Lamanitów

•• Jest to Jest to „„jeszcze jedno jeszcze jedno śświadectwo o wiadectwo o 
Jezusie ChrystusieJezusie Chrystusie””..

•• Zarejestrowana przez proroka Zarejestrowana przez proroka 
MoroniegoMoroniego..

•• Twierdzi, Twierdzi, żże jest e jest śświadectwem dwwiadectwem dwóóch ch 
wielkich amerykawielkich amerykańńskich cywilizacji:skich cywilizacji:

•• JaredJaredóóww (przybyli po pomieszaniu (przybyli po pomieszaniu 
jjęęzykzykóów przy Wiew przy Wieżży Babel)y Babel)

•• NefitNefitóóww i i LamanitLamanitóóww



Błędy Księgi MormonaBBłęłędy Ksidy Księęgi Mormonagi Mormona

• Archeologia

• Metale

• Broń

• Agrokultura - Rolnictwo

• Materiały płócienne - Tekstylia

• Zwierzęta

• Kalendarz

• Religia

• Kosmologia

•• ArcheologiaArcheologia

•• MetaleMetale

•• BroBrońń

•• Agrokultura Agrokultura -- RolnictwoRolnictwo

•• MateriaMateriałły py płłóócienne cienne -- TekstyliaTekstylia

•• ZwierzZwierzęętata

•• KalendarzKalendarz

•• ReligiaReligia

•• KosmologiaKosmologia



Księga Mormona jest religijnym dokumentem, a 
nie naukowym przewodnikiem. Instytut nigdy nie 
uŜył jej jako źródła do badań archeologicznych.

List z Instytutu 
Edukacyjno - Badawczego

List z Instytutu List z Instytutu 
EdukacyjnoEdukacyjno -- BadawczegoBadawczego



ArcheologiaArcheologiaArcheologia

• Metale (monety, broń, i budynki)

• Broń (rydwan, miecz, sejmitar - miecz 
arabski, pancerz)

• Zboża (pszenica i owies)

• Materiały płócienne (len i aksamit)

• Zwierzęta (osioł, krowa, wół, koń, 
wieprz, i słoń)

• Kalendarz

•• Metale (monety, broMetale (monety, brońń, i budynki), i budynki)

•• BroBrońń (rydwan, miecz, (rydwan, miecz, sejmitarsejmitar -- miecz miecz 
arabski, pancerz)arabski, pancerz)

•• ZboZbożża (pszenica i owies)a (pszenica i owies)

•• MateriaMateriałły py płłóócienne (len i aksamit)cienne (len i aksamit)

•• ZwierzZwierzęęta (osiota (osiołł, krowa, w, krowa, wóółł, ko, końń, , 
wieprz, i swieprz, i słłoońń))

•• KalendarzKalendarz



Metale w Księdze MormonaMetale w KsiMetale w Księędze Mormonadze Mormona

• Księga Mormona 
twierdzi, że żelazo, 
stal, brąz, mosiądz, 
srebro i złoto były 
używane w Ameryce 
jeszcze przed 
Chrystusem.

• Metale te rzekomo 
były użyte w 
monetach, broni i 
budownictwie.

•• KsiKsięęga Mormona ga Mormona 
twierdzi, twierdzi, żże e żżelazo, elazo, 
stal, brstal, brąąz, mosiz, mosiąądz, dz, 
srebro i zsrebro i złłoto byoto byłły y 
uużżywane w Ameryce ywane w Ameryce 
jeszcze przed jeszcze przed 
Chrystusem.Chrystusem.

•• Metale te rzekomo Metale te rzekomo 
bybyłły uy użżyte w yte w 
monetach, broni i monetach, broni i 
budownictwie.budownictwie.

Metalalurgia,
1000-1500 r.n.e.



Użycie metali 
w starożytnej Ameryce

UUżżycie metali ycie metali 
w starow starożżytnej Ameryceytnej Ameryce

• Brak obecności Metalurgii 

przed 900 r.n.e. 

• Kamienne narzędzia 

używane w czasie 

przybycia Hiszpanów. 

• Sztuka w metalu nie 

obecna przed 1000 r.n.e.

•• Brak obecnoBrak obecnośści Metalurgii ci Metalurgii 

przed 900 przed 900 r.n.er.n.e. . 

•• Kamienne narzKamienne narzęędzia dzia 

uużżywane w czasie ywane w czasie 

przybycia Hiszpanprzybycia Hiszpanóów. w. 

•• Sztuka w metalu nie Sztuka w metalu nie 

obecna przed 1000 obecna przed 1000 r.n.er.n.e..
Kamienny nóż Azteków,

1450 r.n.e.



Broń w księdze MormonaBroBrońń w ksiw księędze Mormonadze Mormona

• Księga Mormona twierdzi, 

że rydwany były używane 

w Ameryce jeszcze przed 

Chrystusem. 

• Opisuje ona użycie: 

sejmitara, stalowych 

mieczy i pancerzy z brązu.

•• KsiKsięęga Mormona twierdzi, ga Mormona twierdzi, 

żże rydwany bye rydwany byłły uy użżywane ywane 

w Ameryce jeszcze przed w Ameryce jeszcze przed 

Chrystusem. Chrystusem. 

•• Opisuje ona uOpisuje ona użżycie: ycie: 

sejmitarasejmitara, stalowych , stalowych 

mieczy i pancerzy z brmieczy i pancerzy z brąązu.zu.
Sejmitar, Środkowo-

wschodnia broń



Broń w starożytnej AmeryceBroBrońń w starow starożżytnej Ameryceytnej Ameryce

• Brak rydwanów ani 
jakichkolwiek pojazdów 
na kołach. 

• Brak metalowej broni 
przed 1000 r.n.e.

• Według księgi Mormona 
miliony ludzi umarło w 
bitwie pod Hill Cumorah
– a nie ma żadnych 
śladów.

•• Brak rydwanBrak rydwanóów ani w ani 
jakichkolwiek pojazdjakichkolwiek pojazdóów w 
na kona kołłach. ach. 

•• Brak metalowej broni Brak metalowej broni 
przed 1000 przed 1000 r.n.er.n.e..

•• WedWedłług ksiug księęgi Mormona gi Mormona 
miliony ludzi umarmiliony ludzi umarłło w o w 
bitwie pod bitwie pod HillHill CumorahCumorah
–– a nie ma a nie ma żżadnych adnych 
śśladladóów.w.

Do broni należały dzidy



Rolnictwo w księdze MormonaRolnictwo w ksiRolnictwo w księędze Mormonadze Mormona

• Księga Mormona 

opisuje uprawę zbóż, 

które wymagały pługu

i innych narzędzi 

rolniczych. 

• Księga wspomina o 

pszenicy i jęczmieniu. 

•• KsiKsięęga Mormona ga Mormona 

opisuje uprawopisuje uprawęę zbzbóóżż, , 

ktktóóre wymagare wymagałły py płługuugu

i innych narzi innych narzęędzi dzi 

rolniczych. rolniczych. 

•• KsiKsięęga wspomina o ga wspomina o 

pszenicy i jpszenicy i jęęczmieniu. czmieniu. 



Rolnictwo 
w starożytnej Ameryce

Rolnictwo Rolnictwo 
w starow starożżytnej Ameryceytnej Ameryce

• Mnóstwo starożytnych kultur 
amerykańskich żyło z myślistwa. 

• Nie ma śladu pługu (jako dzieło 
rzemieślnika).

• Pszenica i jęczmień nie były znane.

• W Ameryce rosły: kakaowce, fasola,
kabaczki, ziemniaki i pomidory,
o których księga Mormona nie mówi. 

•• MnMnóóstwo starostwo starożżytnych kultur ytnych kultur 
amerykaamerykańńskich skich żżyyłło z myo z myśślistwa. listwa. 

•• Nie ma Nie ma śśladu pladu płługu (jako dzieugu (jako dziełło o 
rzemierzemieśślnika).lnika).

•• Pszenica i jPszenica i jęęczmieczmieńń nie bynie byłły znane.y znane.

•• W Ameryce rosW Ameryce rosłły: kakaowce, fasola,y: kakaowce, fasola,
kabaczki, ziemniaki i pomidory,kabaczki, ziemniaki i pomidory,
o kto któórych ksirych księęga Mormona nie mga Mormona nie móówi. wi. 



Tekstylia w księdze MormonaTekstylia w ksiTekstylia w księędze Mormonadze Mormona

• Księga Mormona opisuje użycie lnu i 
jedwabiu. 

• Nie ma śladu o siemieniu lnianym w 
czasach przed Kolumbem. 

• Nie ma śladu o jedwabnikach morwowych
lub technologii produkującej jedwab. 

• Nie znaleziono żadnego materiału 
wykonanego z lnu lub jedwabiu. 

•• KsiKsięęga Mormona opisuje uga Mormona opisuje użżycie lnu i ycie lnu i 
jedwabiu. jedwabiu. 

•• Nie ma Nie ma śśladu o siemieniu lnianym w ladu o siemieniu lnianym w 
czasach przed Kolumbem. czasach przed Kolumbem. 

•• Nie ma Nie ma śśladu o ladu o jedwabnikach morwowychjedwabnikach morwowych
lub technologii produkujlub technologii produkująącej jedwab. cej jedwab. 

•• Nie znaleziono Nie znaleziono żżadnego materiaadnego materiałłu u 
wykonanego z lnu lub jedwabiu. wykonanego z lnu lub jedwabiu. 



Tekstylia w starożytnej 
Ameryce

Tekstylia w staroTekstylia w starożżytnej ytnej 
AmeryceAmeryce

• Tekstylia znalezione w 
Ameryce to wełna -
datowana nawet z 5800 
r.p.n.e.

• Materiały płócienne 
posiadające wzory 
datowane są z 600 r.p.n.e. 
(rzekomo nie były one 
znane dlatego Nefici
przywieźli je do Ameryki).  

•• Tekstylia znalezione w Tekstylia znalezione w 
Ameryce to weAmeryce to wełłna na --
datowana nawet z 5800 datowana nawet z 5800 
r.p.n.er.p.n.e..

•• MateriaMateriałły py płłóócienne cienne 
posiadajposiadająące wzory ce wzory 
datowane sdatowane sąą z 600 z 600 r.p.n.er.p.n.e. . 
(rzekomo nie by(rzekomo nie byłły one y one 
znane dlatego znane dlatego NeficiNefici
przywieprzywieźźli je do Ameryki).  li je do Ameryki).  



Zwierzęta w księdze MormonaZwierzZwierzęęta w ksita w księędze Mormonadze Mormona

• Księga Mormona twierdzi, że następujące 
zwierzęta były w starożytnej Ameryce:

• Osioł

• Krowa

• Wół

• Koń

• Wieprz

• Słoń

•• KsiKsięęga Mormona twierdzi, ga Mormona twierdzi, żże naste nastęępujpująące ce 
zwierzzwierzęęta byta byłły w staroy w starożżytnej Ameryce:ytnej Ameryce:

•• OsioOsiołł

•• KrowaKrowa

•• WWóółł

•• KoKońń

•• WieprzWieprz

•• SSłłoońń



Człowiek z lamąą

Zwierzęta w starożytnej 
Ameryce

ZwierzZwierzęęta w starota w starożżytnej ytnej 
AmeryceAmeryce

• Mamuty, mastodonty i konie 
znikneły z kontynentu 
Amerykańskiego 10,000 lat 
temu. 

• Osły, krowy, woły, konie i 
świnie zostały przywiezione 
do Ameryki przez Hiszpan 
po 1492 r. 

•• Mamuty, mastodonty i konie Mamuty, mastodonty i konie 
zniknezniknełłyy z kontynentu z kontynentu 
AmerykaAmerykańńskiego 10,000 lat skiego 10,000 lat 
temu. temu. 

•• OsOsłły, krowy, woy, krowy, wołły, konie i y, konie i 
śświnie zostawinie zostałły przywiezione y przywiezione 
do Ameryki przez Hiszpan do Ameryki przez Hiszpan 
po 1492 r. po 1492 r. 



Aztecki kalendarz
z 1372 r.n.e.

Kalendarz w księdze MormonaKalendarz w ksiKalendarz w księędze Mormonadze Mormona

• Księga Mormona twierdzi, 

że starożytni Amerykanie 

praktykowali siedmio-

dniowy tydzień. 

• Tydzień ten składał się

z 6 dni roboczych i 7-go 

dnia do odpoczynku. 

•• KsiKsięęga Mormona twierdzi, ga Mormona twierdzi, 

żże staroe starożżytni Amerykanie ytni Amerykanie 

praktykowali siedmiopraktykowali siedmio--

dniowy tydziedniowy tydzieńń. . 

•• TydzieTydzieńń ten skten skłładaadałł sisięę

z 6 dni roboczych i 7z 6 dni roboczych i 7--go go 

dnia do odpoczynku. dnia do odpoczynku. 



Kalendarz w starożytnej 
Ameryce

Kalendarz w staroKalendarz w starożżytnej ytnej 
AmeryceAmeryce

• 260-dniowy cykl podzielony na 13 “miesięcy”
po 20 dni (używany przez większość
starożytnych Amerykan).

• 365-dniowy cykl podzielony na 18 “miesięcy”
po 20 dni. Pozostałe 5 dni były nazywane: 
“odpoczynkiem” lub “snem roku.”

• 3276-dniowy cykl podzielony na 4 ćwiartki po 
819 dni (kombinacja 7 x 9 x 13, to są święte 
numery Majów). 

• “Długie liczenie” kalendarz liczył dni od 
stworzenia świata (od 11, VIII 3114 r.p.n.e.)

•• 260260--dniowy cykl podzielony na 13 dniowy cykl podzielony na 13 ““miesimiesięęcycy””
po 20 dni (upo 20 dni (użżywany przez wiywany przez więększokszośćść
starostarożżytnych Amerykan).ytnych Amerykan).

•• 365365--dniowy cykl podzielony na 18 dniowy cykl podzielony na 18 ““miesimiesięęcycy””
po 20 dni. Pozostapo 20 dni. Pozostałłe 5 dni bye 5 dni byłły nazywane: y nazywane: 
““odpoczynkiemodpoczynkiem”” lub lub ““snem roku.snem roku.””

•• 32763276--dniowy cykl podzielony na 4 dniowy cykl podzielony na 4 ććwiartki po wiartki po 
819 dni (kombinacja 7 x 9 x 13, to s819 dni (kombinacja 7 x 9 x 13, to sąą śświwięęte te 
numery Majnumery Majóów). w). 

•• ““DDłługie liczenieugie liczenie”” kalendarz liczykalendarz liczyłł dni od dni od 
stworzenia stworzenia śświata (od 11, VIII 3114 wiata (od 11, VIII 3114 r.p.n.er.p.n.e.).)



Religia w księdze MormonaReligia w ksiReligia w księędze Mormonadze Mormona

• Księga Mormona twierdzi, że 

starożytni Amerykanie byli 

monoteistami i czcili Boga Żydów.  

•• KsiKsięęga Mormona twierdzi, ga Mormona twierdzi, żże e 

starostarożżytni Amerykanie byli ytni Amerykanie byli 

monoteistami i czcili Boga monoteistami i czcili Boga ŻŻydydóów.  w.  



Religia w starożytnej AmeryceReligia w staroReligia w starożżytnej Ameryceytnej Ameryce

Bóg nietoperz

Bóg deszczuBogini wody

Bóg urodzaju

Bóg słońca

Bóg jaguar

Bóg śmierci

Płaczący Bóg



Religia w starożytnej AmeryceReligia w staroReligia w starożżytnej Ameryceytnej Ameryce

• Amerykanie 
czcili wielu 
bogów natury. 

• Nawet ofiary z 
ludzi (dzieci) 
były składane. 

•• Amerykanie Amerykanie 
czcili wielu czcili wielu 
bogbogóów natury. w natury. 

•• Nawet ofiary z Nawet ofiary z 
ludzi (dzieci) ludzi (dzieci) 
bybyłły sky skłładane. adane. 



Rasowa charakterystyka w 
starożytnej Ameryce

Rasowa charakterystyka w Rasowa charakterystyka w 
starostarożżytnej Ameryceytnej Ameryce

• Wszyscy rodowici 
Amerykanie byli 
ciemno-skórzy
(brązowo, czerwono).

• Potwierdzają to 
starożytne malowidła. 

• Nie ma żadnego 
dowodu na istnienie 
„białych” lub jasno-
skórych Nefitów

•• Wszyscy rodowici Wszyscy rodowici 
Amerykanie byli Amerykanie byli 
ciemnociemno--skskórzyrzy
(br(brąązowo, czerwono).zowo, czerwono).

•• PotwierdzajPotwierdzająą to to 
starostarożżytne malowidytne malowidłła. a. 

• Nie ma żadnego 
dowodu na istnienie 
„białych” lub jasno-
skórych Nefitów



Kosmologia LDSKosmologia LDSKosmologia LDS

• Materia jest wieczna.

• W centrum naszej 

galaktyki istnieją planety 

przystosowane do 

zamieszkania. 

•• Materia jest wieczna.Materia jest wieczna.

•• W centrum naszej W centrum naszej 

galaktyki istniejgalaktyki istniejąą planety planety 

przystosowane do przystosowane do 

zamieszkania. zamieszkania. 



• Materia musi być wieczna skoro 

bogowie są stworzeni. 

• Naukowcy są zgodni, że materia 

(wraz z energią, przestrzenią i czasem) 

były stworzone podczas jednego 

wydarzenia. 

•• Materia musi byMateria musi byćć wieczna skoro wieczna skoro 

bogowie sbogowie sąą stworzeni. stworzeni. 

•• Naukowcy sNaukowcy sąą zgodni, zgodni, żże materia e materia 

(wraz z energi(wraz z energiąą, przestrzeni, przestrzeniąą i czasem) i czasem) 

bybyłły stworzone podczas jednego y stworzone podczas jednego 

wydarzenia. wydarzenia. 

Materia jest wiecznaMateria jest wiecznaMateria jest wieczna



• „Główną hipotezą dzisiejszej kosmologii 
jest to, że Wszechświat powstał poprzez 
Wielki Wybuch, podczas którego cała 
energia i materia zostały stworzone.”

Eric S. Rowland, UC Santa Cruz

• „Nie ma żadnego dowodu, że jakakolwiek 
materia istniała przed wielkim wybuchem.”

Louis J. Clavelli, Ph.D., 
Professor of Physics, University of Alabama

• „Główną hipotezą dzisiejszej kosmologii 
jest to, że Wszechświat powstał poprzez 
Wielki Wybuch, podczas którego cała 
energia i materia zostały stworzone.”

Eric S. Rowland, UC Santa Cruz

• „Nie ma żadnego dowodu, że jakakolwiek 
materia istniała przed wielkim wybuchem.”

Louis J. Clavelli, Ph.D., 
Professor of Physics, University of Alabama

Materia jest wiecznaMateria jest wiecznaMateria jest wieczna



Planeta Kolob jest tronem BogaPlaneta Planeta KolobKolob jest tronem Bogajest tronem Boga

• „Kolob, który jest umiejscowiony przed 
tronem Bożym, aby rządzić wszystkimi 
tymi planetami, które należą do tego 
samego porządkuA”

(Perła Wielkiej Wartości: Abraham 3:9)

•• „„KolobKolob, kt, któóry jest umiejscowiony przed ry jest umiejscowiony przed 
tronem Botronem Bożżym, aby rzym, aby rząądzidzićć wszystkimi wszystkimi 
tymi planetami, kttymi planetami, któóre nalere należążą do tego do tego 
samego porzsamego porząądkudkuA”A”

(Per(Perłła Wielkiej Wartoa Wielkiej Wartośści: Abraham 3:9)ci: Abraham 3:9)



Kolob jest w środku naszej 
Galaktyki

KolobKolob jest w jest w śśrodku naszej rodku naszej 
GalaktykiGalaktyki

Perła Wielkiej Wartości

• Kolob jest tronem Boga (gdzie Bóg 

prawdopodobnie żyje).

• Kolob “rządzi” innymi planetami włączając 

ziemię. 

• Dlatego Kolob musi być w środku naszej 

galaktyki, gdyż to jest jedyną pozycją z której 

można zarządzać ziemią, słońcem i księżycem. 

PerPerłła Wielkiej Wartoa Wielkiej Wartośścici

•• KolobKolob jest tronem Boga (gdzie Bjest tronem Boga (gdzie Bóóg g 

prawdopodobnie prawdopodobnie żżyje).yje).

•• KolobKolob ““rzrząądzidzi”” innymi planetami winnymi planetami włąłączajczająąc c 

ziemiziemięę. . 

•• Dlatego Dlatego KolobKolob musi bymusi byćć w w śśrodku naszej rodku naszej 

galaktyki, gdygalaktyki, gdyżż to jest jedynto jest jedynąą pozycjpozycjąą z ktz któórej rej 

momożżna zarzna zarząądzadzaćć ziemiziemiąą, s, słłoońńcem i ksicem i księżężycem. ycem. 



Kolob pożycza światło gwiazdom KolobKolob popożżycza ycza śświatwiatłło gwiazdom o gwiazdom 

• „Ai jest powiedziane przez Egipcjan, aby być
Słońcem i pożyczać swe światło od Koloba
przez pośrednika Kae-e-vanrash, który jest 
głównym kluczem lub, innymi słowy, 
rządząca siłą, która zarządza piętnastoma 
innymi ustalonymi planetami lub gwiazdami 
takimi jak Floeese lub Księżyc, Ziemia i 
Słonce w ich rocznych obrotach. Ta planeta 
otrzymuje swoją moc  przez pośrednika Kli-
flos-is-es, lub Hah-ko-kau-beam, gwiazdyA, 
przyjmujące światło od obrotów Koloba.”

(Perła Wielkiej Wartości: Kopie z Księgi 3:9)

•• „A„Ai jest powiedziane przez Egipcjan, aby byi jest powiedziane przez Egipcjan, aby byćć
SSłłoońńcem i pocem i pożżyczayczaćć swe swe śświatwiatłło od o od KolobaKoloba
przez poprzez pośśrednika rednika KaeKae--ee--vanrashvanrash, kt, któóry jest ry jest 
ggłłóównym kluczem lub, innymi swnym kluczem lub, innymi słłowy, owy, 
rzrząądzdząąca sica siłąłą, kt, któóra zarzra zarząądza pidza pięętnastoma tnastoma 
innymi ustalonymi planetami lub gwiazdami innymi ustalonymi planetami lub gwiazdami 
takimi jak takimi jak FloeeseFloeese lub Ksilub Księżężyc, Ziemia i yc, Ziemia i 
SSłłonce w ich rocznych obrotach. Ta planeta once w ich rocznych obrotach. Ta planeta 
otrzymuje swojotrzymuje swojąą moc  przez pomoc  przez pośśrednika rednika KliKli--
flosflos--isis--eses, lub , lub HahHah--koko--kaukau--beambeam, gwiazdy, gwiazdyAA, , 
przyjmujprzyjmująące ce śświatwiatłło od obroto od obrotóów w KolobaKoloba..””

(Per(Perłła Wielkiej Wartoa Wielkiej Wartośści: Kopie z Ksici: Kopie z Księęgi 3:9)gi 3:9)



Światło rezultatem Syntezy 
Jądrowej

ŚŚwiatwiatłło rezultatem Syntezy o rezultatem Syntezy 
JJąądrowejdrowej

Perła Wielkiej Wartości
• Słonce „pożycza swe światło od 

Koloba”
• Inne gwiazdy otrzymują swa moc 

poprzez „obroty Koloba.”
Nauka 
• Słonce produkuje światło poprzez 

syntezę (fuzję) jądrową.
• Inne gwiazdy generują moc poprzez 

syntezę jądrową.

PerPerłła Wielkiej Wartoa Wielkiej Wartośścici
•• SSłłonce once „„popożżycza swe ycza swe śświatwiatłło od o od 

KolobaKoloba””
•• Inne gwiazdy otrzymujInne gwiazdy otrzymująą swa moc swa moc 

poprzez poprzez „„obroty obroty KolobaKoloba..””
Nauka Nauka 
•• SSłłonce produkuje once produkuje śświatwiatłło poprzez o poprzez 

syntezsyntezęę (fuzj(fuzjęę) j) jąądrowdrowąą..
•• Inne gwiazdy generujInne gwiazdy generująą moc poprzez moc poprzez 

syntezsyntezęę jjąądrowdrowąą..



Kolob obraca się raz na 1000 latKolobKolob obraca siobraca sięę raz na 1000 latraz na 1000 lat

• „Agdyż jeden obrót (Koloba) był dniem dla 

Pana według Jego obliczeń, a będące 1000 

lat według czasu wyznaczonego w miejscu 

gdzie jesteś. Takie jest liczenie Pańskiego 

czasu według obliczeń Koloba.”

(Perła Wielkiej Wartości: Abraham 3:4)

•• „A„Agdygdyżż jeden obrjeden obróót (t (KolobaKoloba) by) byłł dniem dla dniem dla 

Pana wedPana wedłług Jego obliczeug Jego obliczeńń, a b, a bęęddąące 1000 ce 1000 

lat wedlat wedłług czasu wyznaczonego w miejscu ug czasu wyznaczonego w miejscu 

gdzie jestegdzie jesteśś. Takie jest liczenie Pa. Takie jest liczenie Pańńskiego skiego 

czasu wedczasu wedłług obliczeug obliczeńń KolobaKoloba..””

(Per(Perłła Wielkiej Wartoa Wielkiej Wartośści: Abraham 3:4)ci: Abraham 3:4)



Naukowy Problem z KolobemNaukowy Problem z Naukowy Problem z KolobemKolobem

Naukowy Problem
• Obrót Koloba raz na 1000 lat czyni 

temperaturę na planecie ekstremalnie 
zmienną.
• Strona planety będąca przez 500 lat w 

ciemności będzie bardzo zimna (poniżej 
absolutnego zera).

• Strona planety będąca przez 500 lat w 
światłości będzie bardzo gorąca (ponad 
kilkaset stopni).

Naukowy ProblemNaukowy Problem
•• ObrObróót t KolobaKoloba raz na 1000 lat czyni raz na 1000 lat czyni 

temperaturtemperaturęę na planecie ekstremalnie na planecie ekstremalnie 
zmiennzmiennąą..
•• Strona planety bStrona planety bęęddąąca przez 500 lat w ca przez 500 lat w 

ciemnociemnośści bci bęędzie bardzo zimna (ponidzie bardzo zimna (poniżżej ej 
absolutnego zera).absolutnego zera).

•• Strona planety bStrona planety bęęddąąca przez 500 lat w ca przez 500 lat w 
śświatwiatłłoośści bci bęędzie bardzo gordzie bardzo gorąąca (ponad ca (ponad 
kilkaset stopni).kilkaset stopni).



Naukowy Problem z KolobemNaukowy Problem z Naukowy Problem z KolobemKolobem

Naukowy Problem

• Skoro Kolob zarządza ruchem Ziemi, 
Księżyca i Słońca, musi być w centrum 
naszej galaktyki. 
• Kolob byłby narażony na nadzwyczajnie 

wysoki poziomy radiacji od czarnej dziury 
naszej galaktyki. 

• Możliwość zderzenia się z innymi systemami 
gwiezdnymi byłby bardzo wysoki zważywszy 
na lokalizację naszej galaktyki.

Naukowy ProblemNaukowy Problem

•• Skoro Skoro KolobKolob zarzzarząądza ruchem Ziemi, dza ruchem Ziemi, 
KsiKsiężężyca i Syca i Słłoońńca, musi byca, musi byćć w centrum w centrum 
naszej galaktyki. naszej galaktyki. 
•• KolobKolob bybyłłby naraby narażżony na ony na nadzwyczajnie 

wysoki poziomy radiacji od czarnej dziury od czarnej dziury 
naszej galaktyki. naszej galaktyki. 

•• MoMożżliwoliwośćść zderzenia sizderzenia sięę z innymi systemami z innymi systemami 
gwiezdnymi bygwiezdnymi byłłby bardzo wysoki zwaby bardzo wysoki zważżywszy ywszy 
na lokalizacjna lokalizacjęę naszej galaktyki.naszej galaktyki.



Podsumowanie naukowych 
problemów

Podsumowanie naukowych Podsumowanie naukowych 
problemproblemóóww

Według oficjalnej nauki LDS

• Bogowie są stworzeni a materia jest 
wieczna.

• Bóg żyje na planecie zwanej Kolob. 

• Starożytni Amerykanie używali metali do 
wytwarzania monet, broni i budynków. 

• Starożytni Amerykanie uprawiali 
pszenicę i jęczmień, które wymagają
pługów rolniczych.

WedWedłług oficjalnej nauki LDSug oficjalnej nauki LDS

•• Bogowie sBogowie sąą stworzeni a materia jest stworzeni a materia jest 
wieczna.wieczna.

•• BBóóg g żżyje na planecie zwanej yje na planecie zwanej KolobKolob. . 

•• StaroStarożżytni Amerykanie uytni Amerykanie użżywali metali do ywali metali do 
wytwarzania monet, broni i budynkwytwarzania monet, broni i budynkóów. w. 

•• StaroStarożżytni Amerykanie uprawiali ytni Amerykanie uprawiali 
pszenicpszenicęę i ji jęęczmieczmieńń, kt, któóre wymagajre wymagająą
ppłługugóów rolniczych.w rolniczych.



Podsumowanie naukowych 
problemów

Podsumowanie naukowych Podsumowanie naukowych 
problemproblemóóww

Według oficjalnej nauki LDS
• Starożytni Amerykanie tworzyli płótna z 

lnu i jedwabiu. 
• Starożytni Amerykanie hodowali osły, 

trzodę, woły, konie, świnie i słonie.
• Starożytni Amerykanie używali siedmio-

dniowy kalendarz. 
• Starożytni Amerykanie byli potomkami 

Żydów.

WedWedłług oficjalnej nauki LDSug oficjalnej nauki LDS
•• StaroStarożżytni Amerykanie tworzyli pytni Amerykanie tworzyli płłóótna z tna z 

lnu i jedwabiu. lnu i jedwabiu. 
•• StaroStarożżytni Amerykanie hodowali osytni Amerykanie hodowali osłły, y, 

trzodtrzodęę, wo, wołły, konie, y, konie, śświnie i swinie i słłonie.onie.
•• StaroStarożżytni Amerykanie uytni Amerykanie użżywali siedmioywali siedmio--

dniowy kalendarz. dniowy kalendarz. 
•• StaroStarożżytni Amerykanie byli potomkami ytni Amerykanie byli potomkami 

ŻŻydydóów.w.



WnioskiWnioskiWnioski

• „Standartowe dzieła” i oficjalna teologia 

LDS zawierają wiele historycznych i 

naukowych błędów. 

• Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 

Dniach Ostatnich jest fałszywą religią. 

•• „„Standartowe dzieStandartowe dziełłaa”” i oficjalna teologia i oficjalna teologia 
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