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Biblijna analiza tematu Gigantów- mit, przeszłość, mis-
translacja, fakt?

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego 
nauczył. (15) I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć 
mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe Pismo przez Boga jest 
natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w
sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła 
przygotowany. ”2 List do Tymoteusza 3 

Dzisiejsze pokolenie potrzebuje zrozumieć Słowo Boże. Dzisiaj wielu ludzi szuka odpowiedzi i 
niestety idąc do zborów nie znajduje odpowiedzi. Niektórzy unikają tych tematów, mówiąc: co ma 
wspólnego Biblia, Chrześcijaństwo z : gigantami, u.f.o, czy magia. I pobożnie dodaje: My 
skupiamy się na Jezusie. To jest nieporozumienie. Powyższy cytat mówi, ze cale Słowo jest 
natchnione od Boga. Ten werset burzy prace- ekumenistów, kościoła miłośników z Laodycei. 
Wokół wzrastają fenomeny typu: niezidentyfikowane obiekty latające, wiele osób dziś para się 
(głownie z powodu powszechnego dostępu na internecie) rożnymi formami magii. Stad dziś, więcej
niż kiedykolwiek potrzeba powrotu do Biblii i praktykowania walki duchowej i uwolnienia. Czasy 
ignorancji się skończyły, szablonowe odpowiedzi- typu patrz na Jezusa i samo pójdzie, nie pomogą 
nikomu. 

Młodzi, nie mogący znaleźć odpowiedzi w kościołach na nurtujące ich pytania na temat: 
stworzenia, demonów, szatana, magii, seksu, anomalii itd. zwracają się często do ezoteryki, by 
tam wygrzebać jakąś odpowiedz. Tak nie powinno być. Bóg musi powołać w dzisiejszych czasach 
braci i siostry, którzy będą znali odpowiedz. 

Jeśli kościół pozostanie w ignorancji, to pokolenie pójdzie do okultyzmu i trendów tego świata, 
które po prostu zniszczą ich życie. Modle się aby ta krotka publikacja zapełniła lukę na rynku i 
odpowiedziała na przynajmniej niektóre pytania.

Zapraszam do lektury.



W Genesis 3 czytamy, ze Waz ( obnażony w ks Objawienia jako wielki smok[megas drakon],wielki 
czerwony smok[megas purrhos drakon],  stary waz[archaios ophis], diabeł[diabolos] i 
szatan[satanas] czy nachash ) otrzymuje klatwe od Boga Nieba i od tej pory zaczyna zwodzic 
ludzkosc. 

Potomkowie Caina zaczynają parać się rożnymi zawodami:

• Jabal- ojciec [prekursor] tych co mieszkają w namiotach['ohel ] i zajmuja się 
bydlem[miqneh ].

• Tubal- Kain- uczył[latash ] metalurgii- czyli wytwórca[choresh ] rzeczy z metalu[barzel ] 
czy mosiadzu[n@chosheth ].

• Jubal- prekursor tych co graja[taphas ] na harfie[kinnowr ] i flecie[`uggab ]. 

Potomek Caina buduje tez miasto. Jakże ten opis rożni się od opisów ateistycznego 'jaskiniowca' 
czy darwinowskiej ameby! W rozdziale 6 widzimy kiedy pojawiły się kobiety (patrz Rodzaju 5:4, 
5:7, 5:10, 5:13, 5:15, 5:19, 5:22, 5:26, 5:30) . Adam nie tylko poczal z Ewa Caina, a potem Setha, 
ale i „synów i córki”.

„Wraz z rozmnażaniem się ludzi na powierzchni Ziemi, rodziły się córki. Synowie Boży 
widząc, ze córki były piękne, brali je sobie za zony, wg ich wyboru(upodobania)”(6:2)

Genesis 6 opisuje sytuacje zupelnie inna niż Genesis 5. W Gen 5 „ludzie zaczeli się rozmnazac”, 
natomiast w Gen 6 „synowie Bozy”(patrz Job 38:7, 2:1) czyli upadle już anioly, które przekroczyly 
granice dane im od Boga, zaczynają realizowac część planu szatana. Najpierw szatan zwodzi 
Adama i Ewe a oni umierają duchowo, a potem zamierza uzyc ludzkosci do 'produkcji' bytow, ktoe 
są mieszanka upadłego aniola oraz ludzkiej kobiety (Judy 6). Anioły zostały stworzone aby służyć 
Bogu, nie aby brać sobie zony [żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w 
niebie. ]. Bóg wytyczył jasna granice między człowiekiem, aniołem a zwierzętami:

• anioły
• ludzie
• zwierzęta
• upadłe anioły [przeklete ponizej zwierzeta- 3:14- Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ 

to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na 
brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! ]- upadłe 
anioły były kiedyś aniołami Boga, ale ich grzechy zmieniły ich wnętrze, oraz zewnętrze.



Upadłe anioły zaczęły jednak to naruszać. Szatan uknuł plan, będąc jeszcze w niebie jako 
Lucyfer(O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna(Lucifer, Heylel), synu jutrzenki(ben shachar )!) 
aby rywalizować z Prawdziwym Bogiem. Upadłe anioły zaczęły więc 'produkować' własną rasę, 
której Bóg nie stworzył, której nie przewidział- czyli gigantów. Izajasza 14 zdaje się mówić, o 
sadzie na Giganty, gdy pisze:

„Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo 
zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie 
wspominany! (21) Zgotujcie jego synom rzeź z powodu winy ich ojców, aby nie powstali i 
nie posiedli ziemi, i ruinami nie pokryli powierzchni lądu! ”

Szatana nie obchodziło, ze te upadłe anioły trafia w mękę wieczna! On pomyślał, ze nie może tak 
sam zginąć, więc swoimi machlojkami i wymyślonymi fantazjami napełniał umysły niektórych 
aniołów! Tak jak okultyści dziś, tak kiedyś anioły 'kupiły' bajki Lucyfera. Niedługo przyjdzie im za 
to drogo zapłacić. Jeśli kościół zabierze się za walkę duchowa i uwolnienie, może im 'pomoc' 
dostać się do piekła o wiele szybciej! Chwała Jezusowi!

'Jego synowie' może oznaczać właśnie rasy gigantów. To są synowie diabłów. Poczytajmy 
fragment:

„Byli giganci na ziemi w tych dniach (gdy ludzki rodzaj zaczął się rozmnażać i rodziły się im
córki)i również później, gdy synowie Boży (upadłe anioły  spółkowały z córkami ludzkimi- 
mamy znów kontrast- synowie Boży, córki ludzkie!Niektórzy w swoim zaślepieniu próbują 
dziś ukryć istnienie gigantów, które potwierdza Słowo Boże a także archeologia!) i te rodziły
im dzieci, które z kolei stawały się potężnymi[gibbowr ] od zarania dziejów[`owlam ] i 
słynnymi [shem ]”Gen 6



Synowie Boży1= ben 'elohiym 
Corki ludzkie= bath 'adam 

Jest to czas gdy „niegodziwość człowieka była wielka na ziemi i każde wyobraźnie ich myśli było 
nieprzerwanie złe”,”Ziemia bowiem zepsuła się przed obliczem Boga i była napełniona 
przemocą”,”Wszelkie ciało zepsuło swoje drogi na Ziemi”.

Co stało się jednak z wężem? Czytamy, ze dopiero na końcu, Bóg wrzuci go do jeziora ognia wraz z
opadłymi aniołami! Gdzie się podziały te upadłe anioły? Każdy student Biblii zobaczy, ze giganci 
pojawiają się również po potopie! Ludzkość zginęła, a one w tym czasie gdzieś spruły. Przeczekali 
gdzieś, a po tym jak woda opadła, zaczęły na nowo prace nad Noem i jego potomkami!

Bunt szatana powoduje, ze 1/3 aniołów podążała za nim, omamiona jego czarami na ziemie. 
Następuje odwrócenie porządku, który istniał w ogrodzie Eden. Wcześniej człowiek żył w przyjaźni
z Bogiem. Po upadku Adama i Ewy, szatan zaczął ich mamić i przeprowadzał na nich 
eksperymenty. Dziś, w 21 wieku tysiące osób doświadcza wizytacji od U.F.O, i niektórzy są 
porywani i dokonywane są na nich eksperymenty. 

Upadłe anioły wybierały sobie 'partnerki' a nie odwrotnie! Jak to możliwe, ze kobiety odwróciły się 
od mężczyzn, a zaczęły spółkować z upadłymi aniołami? Dziś jest wiele autorek pogańskich, które 
piszą książki na temat 'astralnych kochanków' czy 'telepatycznego seksu'!

Czytając opisy tych gigantów, można się dowiedzieć co miało miejsce. Te twory były pol 
człowiekiem a pół opadłym aniołem, zatem posiadały ich duchowość. Mnożą się pytania jak: Jaka 
była ich religia? Czy ludzie czcili tez gigantów? Czy upadłe anioły założyły laboratoria, gdzie 
odbywały się stosunki z kobietami? Jakimi technologiami dysponowali, ze dziecko-gigant mogło 
się zmieścić do wnętrza kobiety? Jak oni to karmili? Czy giganci skonstruowali religie, która czciła 
szatana? Pamiętajmy, ze mowa jest tu o czasie przed Sumerami!

Współcześnie Anna Bates, mierząca 2,27 m urodziła 10.8 kg dziecko!2 Carmelina Fedele urodziła 
dziecko które ważyło 10,2 kg w 1955 r. 

Znając to co podoba się Bogu, możemy stwierdzić co robili giganci i ludzie pod ich wpływem- 
mordy, magia, seksualne perwersje, bałwochwalstwo, czczenie upadłych aniołów, wykorzystywanie
ludzi do ich religii- ofiary, słudzy, seksualne obiekty, pokarm, etc.

Elementem religii tych czasów musiało być płodzenie gigantów. Czy giganci mogli się rozmnażać? 
Czy rodziły się tez kobiety- gigantki? Pamiętajmy, ze jeśli w Biblii pisze : „niegodziwy”,” zły” to 
zawsze to oznacza przeciwko Biblii i Bogu Nieba!

Przed potopem istniały miasta, swego rodzaju metalurgia oraz byli muzycy i beduini a pasterze 
hodowali trzodę. Co ciekawe 'cale stworzenie' (6:7)- giganci, ludzie i zwierzęta było skażone. 
Giganci to wtórna produkcja, bo szatan sam nie może niczego stworzyć, ale używa ludzi jako 
'materiału' w kreowaniu jego odstępstwa.

Oznaczane dziś przez mądralów z brelokami jako budowle 'pre-historyczne' to budowle stworzone 
przez gigantów. Po potopie cala ludzkość i giganci zginęli, za wyjątkiem 8 osób. Historia po 

1 Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży? (Job 38:7), I zdarzyło
się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem; wśród nich przybył też i szatan, aby się 
stawić przed Panem(Job 2:1). W tym  przypadku były to Boże anioły! Nie byli to jednak ludzie!

2 http://www.guinnessworldrecords.com/records-10000/heaviest-birth/

http://www.guinnessworldrecords.com/records-10000/heaviest-birth/


potopie dotyczy jedynie Noego, Hama i Japheta. Każda mitologia ma 'podania' o potopie, oraz o 
ocalałym człowieku, tylko w sposób wypaczony. Po potopie zaczęły się początki wczesnych kultur-
Sumer, Kanaan itd(Genesis 10). 

Giganci w Biblii

Przez wiele kart Biblii przejawiają się giganci:

• Gen 14:5 Rephaims, Zuzims, Emims
• Pwt 2:20 Zamzummim
• Emims- olbrzymi, w dużej liczbie i wysocy.
• Anakims- giganci
• Horims- „mieszkali w Seir wcześniej”
• Avims (2:23)- mieszkali w Hazerim az do Azzah
• Sichon, Amoryta (Heshbon)
• Og, król Bashanu. „60 miast, cały region Argod, królestwo Oga w Bashanie”,”Gilead, 

Bashan, Salach, Edrei, miasta królestwa Oga w Bashanie”,”Bo tylko Og, krol Bashanu 
pozostał z resztki gigantów”

• „Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów; wszak jego grobowiec, 
grobowiec żelazny znajduje się w Rabbat synów Ammonowych, a ma dziewięć łokci 
długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego. ”Ks. Powt. Prawa 3 

Biblia Króla Jakuba (KJV) ma inaczej:

bedstead- zamiast grobowca, co oznacza łózko. Miara tego łokcia była ok 0.5 m3, więc 9 łokci dalo 
by nam 4.5 m długości i 2 m. szerokości loża. Dla porównania możemy przyjrzeć się typom łóżek 
oferowanych w hotelach. 4Pojedyncze łóżko to standard 90 cm na 200 cm. Podwójne, na którym 
spać mogą dwie osoby to 140 cm na 190 cm. King Size(rozmiar królewski) to 160 cm na 200 cm, a 
Super King Size to 200 cm na 200 cm. Aby to sobie wyobrazić proszę zobaczyć na fotkę.

Skąd więc wzięli się giganci, skoro te anioły zostały uwiezione? Musiały być inne które 
kontynuowały ich proceder. 

• Liczb 13:32-33-„Ludzie, których widzieliśmy byli
bardzo wysocy. Widzieliśmy synów Anaka, którzy
pochodzą od gigantów....koniki polne”

3 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=hebrew&stnm=0520

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Bedding#Bedding_sizes

Ludzie musieli walczyć o życie, w
czasach gdy giganci przemierzali 
ziemie (patrz Pwt 2:9-24). Zwykli 
ludzie z czasem wyparli gigantów. 

Giganci w Słowie Bożym to:

(7497)- Rapha
(1368)-Gibbowe- potężny
(5303)-Nephiyliym- 
pochodzące od naphal czyli 
upadły

http://mattresszine.com/wp-content/uploads/2008/09/mattress-size-guide-large.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Bedding#Bedding_sizes
http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=hebrew&stnm=0520


„Gdy pewnego razu znowu wybuchła wojna między Filistyńczykami a Izraelem i Dawid 
wyruszył wespół ze swoimi wojownikami, aby stoczyć walkę z Filistyńczykami, a Dawid był 
zmęczony, (16) postanowił wtedy Iszbi z Not, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia 
ważyła trzysta sykli kruszcu, a który miał przypasany nowy miecz, zabić Dawida. (17) Lecz 
Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą, ugodził Filistyńczyka i zabił go. Wtedy 
wojownicy Dawida zaprzysięgli go tymi słowy: Nie możesz już wyruszać z nami na wojnę, 
abyś nie zgasił pochodni Izraela. (18) Zdarzyło się potem, po ponownie doszło do walki z 
Filistyńczykami w Gob, i wtedy Sybbekai Chuszatyta zabił Safa, który także wywodził się z 
rodu olbrzymów. (19) Gdy następnie znowu wybuchła w Gob walka z Filistyńczykami, 
Elchanan, syn Jaira z Betlejemu, położył trupem Goliata Gittejczyka, którego drzewce 
włóczni miały rozmiary wału tkackiego. (20) Potem była jeszcze jedna walka w Gat. Był tam
pewien mąż ogromnego wzrostu, mający po sześć palców u rąk i nóg, czyli razem 
dwadzieścia cztery, który także wywodził się z rodu olbrzymów. Gdy złorzeczył on Izraelowi, 
położył go trupem Jonatan, syn Szymei, brata Dawida. (21) Wymienieni czterej wywodzili 
się z rodu olbrzymów w Gat, a polegli z ręki Dawida i z ręki jego wojowników ”2 Ks. 
Samuela 21 

„Następnie wybuchła wojna w Gezer z Filistyńczykami. Wtedy to Sibbekaj z Chuszat zabił 
Sippaja z rodu olbrzymów, i ci zostali pokonani. (5) Wybuchła też jeszcze wojna z 
Filistyńczykami i wtedy Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata z Gat, którego 
drzewce włóczni było jak wał tkacki. (6) I ponownie jeszcze wybuchła wojna w Gat; był tam 
człowiek ogromnego wzrostu, który mając po sześć palców u rąk i nóg, miał ich razem 
dwadzieścia cztery; również on wywodził się z olbrzymów. (7) Lżył on Izraela, toteż zabił go 
Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. (8) Wywodzili się oni z rodu olbrzymów z Gat, lecz padli
z ręki Dawida i z ręki jego sług. ”1 Ks. Kronik 20 

„rzucił się na mię, jako olbrzym(gibbowr ) ” Ks. Hioba 16 (Biblia Gdańska)

„oraz nad obszarem, należącym do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, 



mieszkał w Asztarot i w Edrei; (5) a panował nad pasmem gór Hermon i nad Salchą, całym 
Baszanem aż do granic Geruszytów i Maachatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też 
granicę Sychona, króla Cheszbonu. (6) Mojżesz, sługa Pana, i synowie izraelscy wytracili 
ich; Mojżesz, sługa Pana, oddał ich ziemię w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie 
plemienia Manassesa. ”Ks. Jozuego 12 

yether – resztka, pozostałość
`Ashtarowth- oznacza nazwę demona płodności

„Od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu, i od miasta, które jest w środku doliny wraz z
całą równiną od Medeba aż do Dibonu, (10) i wszystkie miasta Sychona, króla 
Amorejczyków, który panował w Cheszbonie aż do granicy Ammonitów, (11) i Gilead oraz 
obszar Geszurytów i Maachatytów, całe pasmo górskie Hermon i cały Baszan aż po Salcha, 
(12) całe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei; on jeden ocalał z 
rodu olbrzymów. Tych Mojżesz pobił i wypędził. ”Ks. Jozuego 13

„Następnie granica ta wznosi się ku dolinie Ben-Hinnom grzbietem górskim Jebuzejczyków 
ku południowi - to jest Jeruzalem - po czym granica wznosi się na szczyt góry, która leży za 
zachód od doliny Hinnom, na północnym krańcu równiny Refaim. (9) Potem granica ta 
skręca od szczytu góry do źródła Me-Neftoach, dochodzi do osad na górze Efron i skręca do
Baala, to jest Kiriat-Jearim. ”Ks. Jozuego 15 

W KJV mamy: na krańcu doliny gigantów! Dolina gigantów leżała niedaleko miejsca zwanego Ben
Hinnon, czyli miejsca gdzie mordowali dzieci! 

„I rzekł do nich Jozue: Jeżeli jesteście ludem licznym, to idźcie sobie do lasu i tam 
wykarczujcie sobie siedziby w ziemi Peryzyjczyków i Refaitów, skoro góry Efraim są wam 
za ciasne. ”Ks. Jozuego 17 

KJV ma- ziemia gigantów.

Praktyki ludzi po potopie musiały być pod wpływem upadłych aniołów. Choroby przyszły wraz z 
grzechem i wtargnięciem upadłych aniołów. Bóg zakazał czynić przymierzy z mieszkańcami 
Kanaanu, bo ich kultura była przesiąknięta praktykami złego. Izrael miał być oddzielony od praktyk
pogan, stad udzielony od grzechu i wpływów szatana. Dziś jednak powoli chcą powracać do 
czasów anarchii i jedności Nimroda. Jedność Nimroda, to jedność wszystkiego co nie od Boga!

Goliat z Gath
„Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik, imieniem Goliat, z Gat, o 
wzroście sześć łokci i piędź. (5) Na głowie miał hełm spiżowy a odziany był w pancerz 
łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła pięć tysięcy sykli kruszcu. (6) Miał również 
nagolenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. (7) Drzewce jego dzidy było jak
drąg tkacki, grot jego dzidy ważył sześćset sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył 
przed nim. ”1 Sa 17

„Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregów filistyńskich harcownik 
filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi samymi słowy. I usłyszał to Dawid. ”1 
Sa 17

„I odrzekł kapłan: Jest tu miecz Goliata, Filistyńczyka, którego położyłeś trupem w dolinie
dębów, zawinięty w szatę za efodem. Jeżeli chcesz go sobie wziąć, to weź. Nie ma tu 
bowiem innego oprócz tego. I rzekł Dawid: Żaden mu nie dorówna, daj mi go. ”1 Sa 21



„Następnie wybuchła wojna w Gezer z Filistyńczykami. Wtedy to Sibbekaj z Chuszat zabił 
Sippaja z rodu olbrzymów, i ci zostali pokonani. (5) Wybuchła też jeszcze wojna z 
Filistyńczykami i wtedy Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata z Gat, którego 
drzewce włóczni było jak wał tkacki. (6) I ponownie jeszcze wybuchła wojna w Gat; był 
tam człowiek ogromnego wzrostu, który mając po sześć palców u rąk i nóg, miał ich razem 
dwadzieścia cztery; również on wywodził się z olbrzymów. (7) Lżył on Izraela, toteż zabił 
go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. (8) Wywodzili się oni z rodu olbrzymów z Gat, lecz 
padli z ręki Dawida i z ręki jego sług. ”1 Kron 20

Goliat z Gath był z religii i rodu Filistynów. Biblia podaje, ze czcili oni Dagona (Filistyn przeklął 
Dawida wołając na jego bogów- 1 sam 17:43). Był to czempion, harcownik (z hebr. benayim ). 
Jego wzrost to 6 (shesh ) łokci ('ammah ) czyli 3 m plus piędź, czyli zereth mająca ok 0.5 łokcia. 
Daje nam to 3.5 metra wysokości. 

Pancerz Goliata ważył 5000(chamesh , 'eleph ) sykli (sheqel ) bronzu (n@chosheth )  co daje ok 56 
kg, a drzewiec dzidy- 6 kg.

Z Biblii dowiadujemy się, ze Goliat miał 4 synów:

• Ishbibenob- (2 Sa 21:16)

• Saph (2 Sa 21:18), lub Sippai (1 Kronik 20:4)

• Lahmi- (2 Sa 21:19)

• wielkolud z 24 palcami, na rekach i stopach po 6! (2 Sa 21:20)

Jak czytamy w Słowie:

Jozue a giganci.
Jozue był świadkiem zmagań z gigantami:

• „Og...pozostał z gigantów...Ashtaroth i Edrei. I panował na górze Horeb”Joz 12:4-5
• „Dolina Hinnom, która jest na krańcu doliny gigantów”Joz 15:8, 18:16
• „ziemia gigantów”Joz 18:15

Z gigantami zmagano się przed potopem (dni Noego) oraz po potopie za czasów Mojzesza, Jozuego
i Dawida! 

Archeologia i mitologia na świecie.

Istnienie gigantów to jedna z największych tajemnic skrywanych przez wiele rządów. Większość 
krajów ma wzmianki na temat tych bytów! 

„Ci byli synowie jednego 
olbrzyma z Get, którzy polegli 
od ręki Dawidowej, i od ręki 
sług jego. ”1 Kr 20:8



Dajtjowie u Hindusów
Si-Te-Cah u Pajutów (Nevada)
Gigantes u Greków
Jotun u Skandynawów
Ispolini u Bułgarów
Jentilak u Basków
Bogatyr w Rosji
Kalevipoeg w Estonii
Cormoran  w Kornwalii
Fomorianie w Irlandii
Giganci z Patagonii5- między 3.7 a 4.6 metra!
Amala u Tinglit
A-senee-ki-wakw  u Abenaki
Druon Antigoon z Antwerpii
Maelor Gawr z Walii
Mairu u Basków
Jenu  u Micmacs.
Teutobochus6 u Teutonów. Odkryto ceglany grobowiec o wymiarach : 9 m. na 3.6 m na 3 m!Po 
otwarciu grobowca znaleziono cały szkielet o wysokości 7,7 m! Jego kość goleni miała 4m ! 
Odkrycie miało miejsce w 1613 r!
Cymidei Cymeinfoll to Irlandzka gigantka.

Pytanie się nasuwa: Czy giganci powrócą?

Archeologia mówi o kilku znaleziskach:

Gigant z Castelnau7- znaleziono szkielet 3.5 metrowego giganta!
Giganci z jaskini Lovelock8- znaleziono gigantów typu Si-Te-Cah.

Karkonosze noszą nazwę: góry gigantów!

W literaturze ale nie Biblijnej wzmianki o gigantach można znaleźć w książkach jak:

• Księga Gigantów
• Księga Enocha.

„1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. 2 Ujrzeli je 
synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy 
sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci". 3 Szemihaza, który był ich dowódcą, 
powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i 
że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech". 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: 
"Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Patagon

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Teutobochus

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_of_Castelnau

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Lovelock_Cave

http://en.wikipedia.org/wiki/Teutobochus
http://en.wikipedia.org/wiki/Patagon
http://en.wikipedia.org/wiki/Lovelock_Cave
http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_of_Castelnau


doprowadzimy zamiar do skutku". 5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie 
przekleństwami. 6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją 
górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. 7 Te są 
imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, 
Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(...), Turiel, 
Jomiel, Araziel. 8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi. 7. l Wzięli sobie żony, 
każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali 
im, jak wycinać korzenie i drzewa. 2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość 
wynosiła trzy tysiące łokci. 3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. 4 
Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. 5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, 
gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na 
nieprawych. Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale 
i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo 
cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie. 2 
Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. 3 
Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel 
[ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg 
księżyca. 4 Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba”

Cala księga Enocha nie jest Biblijna! Jednak ten fragment przynajmniej częściowo jest zgodny z 
Genesis 6! Gazety podają, ze w Brazylii jest 14 osobowa rodzina, każdy ma 6 palców u reki!9

Jezus Chrystus zapowiada powrót zarówno czasów Noego jak 
i Lota.

Pan Jezus tysiące lat po czasach Noego i Lota znowu mówi o nastaniu dni Noego i dni Lota! (Lk 
17:28, 2 Piotra 2:7, Mt 24:37). Czasy Noego to czas przed Potopem i później. Czasy Lota to czas 
PO POTOPIE. 

Mt 24:38-”Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 
(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do
tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł 
wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. ”

Bóg wyratował Noego, bo był „sprawiedliwy przed NIM w jego pokoleniu”. A ty jak chodzisz z 
Bogiem w TWOIM pokoleniu? Czy zażywasz trucizny niknącego w oczach świata? Czas Noego to 
czas budowania Arki, sadu- potopu oraz Nimroda! Czasy Lota to czas sadu na SODOME I 
GOMORE!

Potop nastąpił ok 1656 r od Adama. Noe urodził się w 1056 po Adamie. Lot pojawił się parę set lat 
po Noem! 

„Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; (29) 
a w dniu kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. (30)
Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. ”Ew. Łukasza 17 

„Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było 
widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i 

9 http://www.telegraph.co.uk/sport/football/world-cup/10917882/World-Cup-2014-six-finger-family-pledges-support-
for-Brazil.html

http://www.telegraph.co.uk/sport/football/world-cup/10917882/World-Cup-2014-six-finger-family-pledges-support-for-Brazil.html
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odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. ”List do Hebrajczyków 11 

„gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to 
jest osiem dusz, ocalało przez wodę. ”1 List Piotra 3 

„Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, 
umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; (5) również starożytnego 
świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem 
sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych; (6) miasta Sodomę i Gomorę spalił 
do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne, (7) 
natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie 
bezbożników, (8) gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich 
uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. (9) Umie Pan 
wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania ”2
List Piotra 2 

Zauważmy, ze Bóg nie pozwolił ani Lotowi ani Noemu zginać w sadzie zesłanym przeciwko 
bezbożnym! Dlaczego? Bo znali Boga, bo czynili Jego wole, nawoływali do nawrócenia. Zona Lota
wychodziła z Sodomy i Gomory. To była osoba jednak, która żyła w letniości. Kierowała się 
emocjami- ale zostali tam znajomi? Ale dziś jest dzień sadu! Wychodź! Ale tam miałam to i owo!
Ale tam są zborownicy i chodzą w marszach z pedałami! Ale tam jest pastor, który ordynował 
zboczeńców  i maja imprezę!Ale tam są zbory, które modlą się z katolikami do Maryji! Ratuj się! 
Nie ma czasu! Dziś jest dzień zbawienia! Ratuj się z tego bezbożnego pokolenia!

 

Sad spadł a mieszkańcy Sodomy i Gomory siedzieli w domach, pedały wałęsały się w kolejnej 
paradzie niegodziwości i wstydu. Maz biegał po sąsiadce, zaplanowali, ze uciekną 
niebawem...Corka natomiast kręciła kolejnego pornusa i właśnie szykowała się do nowej sesji 
zdjęciowej w magazynie „Sodomska nieprawość”.Pomyślała- wszystko za taka kasę! Zagryzę zęby,
przecierpię, a potem... na wyspy Bahama! 

Ratuj siebie! Nie patrz na 
innych! Nie ma czasu! Dziś 
jest dzień zbawienia! Ratuj się 
z tego bezbożnego pokolenia!



Urząd Miasta szykował się by wprowadzić nowe przepisy odnośnie zoofilii i pedofilii...Teatr i 
komicy przygotowywali skecze na temat : „Noe i jego przewrażliwienie”. W Sodomie i Gomorze 
byli zarówno ignoranci, prześmiewcy i letni Chrześcijanie . ZADEN z nich nie przetrwał, nie byli 
gotowi. Ich swatem było to co robią grzesznicy i letni kościół, religijne imprezy ekumeniczno- 
pedałowate!

Czy TY jesteś gotowy? Dziś jest okazja abyś uszedł sadowi, abyś znalazł pokój z Bogiem! Czy 
skryjesz się jak Noe i Lot pod ochronę Bożych skrzydeł? 

Módl się tak:

Jezus, dziękuje Ci za Prawdę Biblii, dziękuje ze Twoja krew może obmyć moje grzechy tu i teraz, 
gdzie jestem, JESLI uwierzę! Decyduje się iść do nieba, chce aby moje imię znalazło się w księdze 
Żywota Baranka! Wybacz mi moje grzechy......................Przyjmuje Jezusa jako mojego Pana i 
Zbawiciela! Ochrzcij mnie Twoim Duchem Świętym!

Dzięki Jezus

Amen!
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