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Jestem 
Łukasz 

:) 



Ateizm 



1. 
Pogląd 

Odrzucający 
wiarę w 
Boga. 



1. 
Brak przekonania w 
czyjejś głowie że 
jakikolwiek Bóg istnieje. 
 
Stan bycia 
nieprzekonany o tym iż 
jakikolwiek Bóg jest. 



2. 
Pogląd 

zaprzeczający 
Istnieniu 

Boga. 



2. 
Przekonanie 

że Bóg nie istnieje.  





? X 



1. Nie jest to ewidentne że są   
prawdziwe. 



1. Nie jest to ewidentne że są   
prawdziwe. 

2. Ewidentnie nieprawdziwe. 
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Jezus    Bóg Ojciec    Duch Św. 





























B. B. Warfield 
 























Scott Oliphint 



Scott Oliphint 

Anthony Flew jest teraz w 
dokładnie tym samym piekle 
w którym jest każdy ateista. 

https://youtu.be/aTK_-1hynD4 





Shabir Ally 

 
 
 
 

https://youtu.be/x91OF8is13M 
https://youtu.be/4s59GU7CHJs 



Shabir Ally 

• Biblia jest pełna 
sprzeczności! 

 
 
 
 
https://youtu.be/x91OF8is13M 
https://youtu.be/4s59GU7CHJs 



Shabir Ally 

• Biblia jest pełna 
sprzeczności! 

 
• Koncept Trójcy nie trzyma 

się kupy! 
 
 
 
https://youtu.be/x91OF8is13M 
https://youtu.be/4s59GU7CHJs 



Świadkowie 
Jehowy 

Mówią „NIE!!” 

https://www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4%8
5%C5%BCki/czego-uczy-biblia/gdzie-
s%C4%85-umarli/ 



Hugh Ross 
Jeff Zweerink 

https://youtu.be/463VOeEdBaU 
https://tnrtb.wordpress.com/2015/09/21/is-a-global-flood-
scientifically-possible/ 



Hugh Ross 
Jeff Zweerink 
• Rdzenie lodowe które 

wyglądają dokładnie tak 
jakby nic takiego nie 
miało miejsca 

https://youtu.be/463VOeEdBaU 
https://tnrtb.wordpress.com/2015/09/21/is-a-global-flood-
scientifically-possible/ 



Hugh Ross 
Jeff Zweerink 
• Gdyby potop miał miejsce 

zostawiłby solidne 
dowody geologiczne 

https://youtu.be/463VOeEdBaU 
https://tnrtb.wordpress.com/2015/09/21/is-a-global-flood-
scientifically-possible/ 



Hugh Ross 
Jeff Zweerink 
• Lokalny potop. 

https://youtu.be/463VOeEdBaU 
https://tnrtb.wordpress.com/2015/09/21/is-a-global-flood-
scientifically-possible/ 



Ken Ham 

https://answersingenesis.org/pl/odpowiedzi/globalny-potop/ 



Ken Ham 

• W Biblia tak nie jest 
napisane! 

https://answersingenesis.org/pl/odpowiedzi/globalny-potop/ 



https://answersingenesis.org/pl/odpowiedzi/globalny-potop/ 



Ken Ham 
„ostatecznie stawką jest tutaj autorytet 

całego Słowa Bożego. Właściwie to jeżeli tekst 
Księgi Rodzaju 6-8 wyraźnie naucza że Potop 

był globalny, a my odrzucimy tą naukę, to 
podważamy wiarygodność i autorytet innych 

części Pisma, włączywszy Jana 3:16.” 

https://answersingenesis.org/the-flood/global/was-the-flood-of-noah-global-or-local-in-extent/ 



Zgadzam się z nimi. 



Zgadzam się z nimi. 

Z wszystkimi z nich. 





 



 



 



 



= 



= 



= 



= 







Jakie są dowody na istnienie 
jakiegokolwiek Boga? 

  



Jakie są dowody na istnienie 
jakiegokolwiek Boga? 

• Są świadectwa ludzi 
którzy twierdzą że ich Bóg 
istnieje. Mówią: 
– że mieli jakieś 

doświadczenie 
– że stało się coś o co się 

modlili 
– że generalnie mają się w 

życiu dobrze 

 

• Ludzie mówią że ich 
przekonanie że Bóg 
istnieje/zaufanie w to co 
(ponoć) Bóg mówi daje im 
sens. 

 
• Że mają Pisma które jest 

święte. 



Jakie są dowody na istnienie 
jakiegokolwiek Boga? 

• Że ich religijne opowieści 
miały duży wpływ na 
kulturę. 

• Że ponoć dzieją się cuda 
które ten Bóg czyni. 
 

• Że mają wiarę iż ich Bóg 
istnieje. 



Jakie są dowody na istnienie 
jakiegokolwiek Boga? 

  



Jestem ateistą, 
bo… 

  



Chrześcijaństwo 
1. Przekonanie iż istnieje 
jeden wszechobecny, 
wszechmocny, 
wszechwiedzący, i idealnie 
dobry moralnie Bóg. 

 

2. Jest on stwórcą 
wszechświata, i wszystkiego 
co w nim zawarte. 
 
3. Natchnął on zbiór ksiąg w 
którym komunikuje on 
ludzkości prawdy o sobie 
oraz o tym co działo się w 
przeszłości. 



Silny Ateizm 
1. Żaden Bóg nie istnieje. 

 



Obserwacje: 
• Naukowe 
• Moralne 
• Historyczne 
• Logiczne 



Joz 10:7-13 
(7) Wyruszył więc Jozue z Gilgal, on, a z nim cały lud 
wojenny i wszyscy zbrojni mężowie. 

 

(8) I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam 
ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą. 

 

(9) Gdy Jozue napadł na nich znienacka— (…)— 



Joz 10:7-13 
(10) Pan wzbudził wśród nich strach przed Izraelem i 
zadał im wielką klęskę (…), a bił ich aż do Azeka i aż do 
Makkeda. 
(11) A gdy, uciekając przed Izraelem, znaleźli się na 
zboczu Bet-Choron, Pan godził w nich z nieba wielkimi 
kamieniami aż do Azeka, tak że poginęli. Tych, którzy 
poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których 
synowie izraelscy wybili mieczem.  



Joz 10:7-13 
(12) Wtedy (…) powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: 
Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, A ty, księżycu, w 
dolinie Ajalon! 
 

(13) I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, dopóki 
naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. 
 
(…) I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie 
śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień.  



Joz 10:7-13 
 



Joz 10:7-13 
 



Joz 10:7-13 
 



Niewolnictwo 
Biblia zarówno w Starym jak i Nowym 
Testamencie w jawny sposób zezwala na 
niewolenie drugiego człowieka. 



Niewolnictwo 
Kapłańska 25:44-46 

(44) Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, 
to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło 
was. 
 

(45) Będziecie także kupowali dzieci przybyszów 
osiadłych wśród was, przybyszów i potomków ich, 
urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą 
własnością.  
 



Niewolnictwo 
(46) Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby 
ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich 
uważać za niewolników. 



Niewolnictwo 

Księga Wyjścia 21:1-11 



Niewolnictwo 
Wyj 21:20-21 

(20) Jeżeli ktoś pobije kijem swojego niewolnika albo 
swoją niewolnicę tak, że umrą pod jego ręką, winien być 
surowo ukarany. 
 
(21) Jeżeli jednak przeżyją dzień lub dwa, to nie będzie 
podlegał karze, gdyż są jego własnością. 



Niewolnictwo 
Pwt 21:10-14 

(10) Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg 
twój, w twoje ręce i weźmiesz jeńców, 
 

(11) a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i 
pokochasz ją, możesz ją sobie wziąć za żonę 
 

(12) i wprowadzić do swego domu. Ona ogoli swą głowę, 
obetnie paznokcie 
 

(13) i zdejmie z siebie odzież branki.  



Niewolnictwo 
Zamieszkawszy w twym domu, opłakiwać będzie swego ojca i 
matkę przez miesiąc. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej 
mężem, a ona twą żoną. 
(Bryt: Potem możesz zbliżyć się do niej i pojąć ją, i będzie 
twoją żoną) 
 
(14) Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce, 
nie sprzedasz jej za srebro ani nie obejdziesz się z nią jak z 
niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli.  



Niewolnictwo 

Efez 6:5-9 
Kol 3:22-24 



Niewolnictwo 
 




