
 

 

Z Apokalipsy: 

 

6.  I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem  

pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: «Przyjdź!» 
 

2 I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu koronę  

(gr. στέφανος – łac. corona) i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać*. 
 

3 A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: «Przyjdź!» 
 

4 I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój,  

by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz*. 
 

5 A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: «Przyjdź!»  

I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę*. 
 

6 I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący:  

«Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara,  

a nie krzywdź oliwy i wina!»* 
 

7 A gdy otworzył pieczęć czwartą,  

usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: «Przyjdź!»  

 

8 I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć,  

i Otchłań* mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi,  

by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta*. 

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. 

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat». [Jan 16, 33] 



 

 
malował: mb 

 
zdj. pw 

6, 2. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον,  

καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 

6, 2. Et vidi: et ecce equus albus, et qui sedebat super illum, habebat 

arcum, et data est ei corona, et exivit vincens ut vinceret. 
 

„Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię  

bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. 

Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.” (Mt 10,29-31) 



 
 

 
Bytom, 23.04.2020, g. 4:58 [w tym dniu księżyc w nowiu, czyli go nie widać – zdj. pw] 

 

 
Bytom, 23.04.2020, g. 5:49 [w tym dniu księżyc w nowiu, czyli to nie księżyc – zdj. pw] 

 

 
zdj. 2 w powiększeniu 

„Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.  

Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska  

i wielkie znaki na niebie»” (Łk 21. 10) 

 



i podobne zdjęcia tsw: 
 

 
przy czym obiekt zmienił położenie 

 

 



 
zdj. i opis: mb 

 

A skoro już mowa o "obiektach niezidentyfikowanych", to co prawda UFO nie 

widziałem - żałuję! - ale za to kilka lat temu na wieczornym spacerze koło domu 

[Toronto] wydarzyło się coś dziwnego, czego dotąd nie mogę zrozumieć. Otóż w 

bliskiej odległości ode mnie, przed mymi oczami przebiegło ulicę COŚ…? Było to 

białe, półprzezroczyste, człekokształtne, bardzo się spieszyło, było jakieś takie 

zdenerwowane, czy przestraszone i... zniknęło w pobliskich zaroślach. 

Byłem pod tak silnym, bezsprzecznym wrażeniem, że długo o tym myślałem, 

chodziłem w to miejsce jeszcze kilka razy w ciągu dnia i wieczorami, ale... już nic się 

nie działo.  

Zapewniam, nie byłem pod żadnym wpływem, działaniem itp. 

Miejsce to sfotografowane następnego wieczora z naniesionym na nie wizerunkiem 

TEGO co widziałem, załączam. 

Może masz jakieś wyjaśnienie? 

 

 

 

zestawił: pw 
 

 

 



 

 

I od początku „KORONY’ minęły dwa lata… 

 

 

 
i wyjątkowy czerwony wschód na czas drugiej pieczęci… (zdj. pw – 22.02.2022) 

 

Czerwony koń barwy ognia, kolor wojny i kolor komunizmu… 

24.02.2022 r. zaczęła się Wojna Rosyjsko-Ukraińska, 

a może to początek wojny światowej…  

 

 

 
 

https://i.ytimg.com/vi/aiL2iNfaeuw/maxresdefault.jpg 

Ap. 6.  3 A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: «Przyjdź!» 
 

4 I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój,  

by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz*. 
 

https://i.ytimg.com/vi/aiL2iNfaeuw/maxresdefault.jpg


 
Bytom, 18.03.2022 r. g. 5:38 (zdj. pw) 

 

 
malował: mb (maj 2022) 



 

 
malował: mb (marzec 2022) 

 



 

    
malował: mb (marzec 2022) 

 



 

 
malował: mb (październik 2022) 

 

 

Z Apokalipsy: 

 

6.   5 A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: «Przyjdź!»  

I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę*. 
 

6 I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący:  

«Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara,  

a nie krzywdź oliwy i wina!»* 
 


