
Jak będzie wyglądał wielki ucisk? Asteroidy! – części 1-2 

Wiele jest różnych głosów „głoszących” wszelkie niestworzone rzeczy na temat dni ostatecznych. Aby 
pozbyć się lęków z tego wypływających i zastąpić je Bożym pokojem, dobrze będzie po prostu przejść 
przez rozdziały i wersety o tym mówiące. 

Pierwsza rzecz do zrozumienia 

Proroctwo nie zawsze dotyczy, czy też mieści się w granicach obecnego wieku, co oznacza, że 
prorocze słowo wypowiedziane w jednym wieku może się wypełnić w innym wieku. 

Stary Testament,  którego pisanie ukończono około 2500 lat temu, przepowiada wiele rzeczy o 
Millenium, które jeszcze nie nadeszło i przeskakuje nad czasem, a którym obecnie żyjemy. Np. w 
Iz.11: 6-9 i 65: 25 czytamy o dzikich zwierzętach żyjących zgodnie w czasie Millenium, gdzie dzisiaj są 
one naturalnymi wrogami. 

Dlatego też musicie zdać sobie z tego sprawę, że jeśli jakieś proroctwo, wizja lub sen dotyczy 
przyszłości, to mogą one dotyczyć tak odległej przyszłości, kiedy już dawno was nie będzie. Wszelkie 
proroctwa nie są z tego wieku i na ten czas. Proroctwa w naszych czasach, jeśli pochodzą od Boga, 
mogą rzeczywiście dotyczyć bliskiej przyszłości – być może wypełnią się w czasie wielkiego ucisku, 
ale nie bójcie się tego. 

Odniosę się jeszcze do ‘osobistego słowa’, które może dostałeś, a które mówi o twym powołaniu w 
Nim. Jeśli dostałeś takie słowo, a potem przyszło życie i to się nie wypełniło i teraz masz wrażenie, że 
zawiodłeś Boga, to chcę ci powiedzieć, abyś się nie martwił – Jego Słowo nie wraca puste i równie 
dobrze wypełnisz to powołanie w przyszłych wiekach – być może za 100, 300, 500 lub więcej lat. To 
się WYPEŁNI. Nie rozminąłeś się ze swoim powołaniem. 

Zdjęcie religijnych okularów 

Kiedy w Obj. 4:2 apostoł Jan został pochwycony do nieba i zobaczył rozwijany zwój, działo się to w I 
wieku. Znaczna część Objawienia ma charakter symboliczny, ale po części symbolika służyła temu, że 
człowiek z I wieku nie miał pojęcia, jak będzie wyglądało życie w XXI wieku. Na chwilę zdejmijmy 
nasze religijne okulary i po prostu przeczytajmy współczesnym językiem, co ten człowiek z I wieku 
próbował nam opisać. 

Uderzenie podwójnej asteroidy lub komety 

W Obj. 8: 6-12 widzimy „górę płonącą ogniem”, która spada z nieba na ląd, oraz inną „gwiazdę, 
płonącą jak pochodnia”, która wpada do oceanu. W rezultacie tego ginie 1/3 roślinności i zwierząt. 
Werset 12 mówi  również, że 1/3 światła słońca, księżyca i gwiazd zostanie zaćmiona (chmura pyłu). 

Pomyśl o tym, co 1/3 mniejszej ilości światła słonecznego oznaczałoby dla świata. Pomyśl o produkcji 
żywności, o podróżowaniu, o handlu, o wstrząsach politycznych.  Wszystkie te rzeczy są opisane w 
Księdze Objawienia i powiem o tym kolejnym razem.  Jednak w tej chwili pomyśl o zawirowaniach 
wywołanych tym, że z powodu pyłu na ziemię dociera 1/3 światła słonecznego mniej. 

Mam serię zatytułowaną „The Natural Disasters of the Revelation”, która omawia w szczegółach 
zagadnienia 7 pieczęci, trąb i czasz. Dzisiaj poruszam tylko kilka głównych kwestii. 

W Ziemię uderzy asteroida lub kometa, której nikt się nie spodziewał. Może będzie widać, że się 
zbliża. Może sama podzieli się na dwie części a może zrobi to człowiek w swoim wysiłku zniszczenia 
jej (jak w Hollywoodzkim filmie) - nie wiemy tego - ale ma mieć miejsce podwójne uderzenie z 
kosmosu, które przysłoni na Ziemi 1/3 światła słonecznego. 

Co wyrzucą w powietrze dwa uderzenia asteroidy? 



Zaraz po opisach podwójnego uderzenia asteroidy widocznego w 8 rozdziale, kolejny rozdział zaczyna 
się od opisu potężnej chmury pyłu, która przynosi różne choroby. Wersety 1-12 pokazują kolumnę 
dymy, z której powodu zaćmiło się słońce i księżyc. 

Asteroida, która uderzy w ląd, i asteroida / kometa, która uderzy w ocean, wyrzucą w powietrze 
wystarczającą ilość pyłu i wody, aby spowodować zaciemnienie słońca i wywołać choroby na całym 
świecie. Napisane jest, ze choroba będzie trwała 5 miesięcy i jej dolegliwości będą przypominały 
ukąszenie skorpiona. 

Naukowcy twierdzą, że gdyby taka chmura pyłu rozprzestrzeniła się dzięki wiatrom na całą ziemię, to 
takie choroby jak wąglik, tężec, zatrucie jadem kiełbasianym, choroby skóry i układu oddechowego 
wybuchłyby na całym świecie. Tak więc współczesna nauka zgadza się z tym, co widział apostoł. 

UWAGA: W żydowskim Święcie Trąb, jak był nauczany Paweł, rabini głosili ‘porwanie’ zmarłych 
wierzących w Mesjasza, którzy spotkają Go w powietrzu, gdzie zostaną osądzeni, a potem wszyscy 
będą przez 7 lat świętować w niebie długie wesele. Paweł, w 1 Kor. 15. dodał do tego kolejne 
objawienie, że również żyjący w tym czasie zostaną przemienieni i spotkają się z Mesjaszem w 
powietrzu. 

W Święto Trąb nauczają, że chociaż wierzący w Mesjasza dołączyli już do Niego w niebie, to w tym 
czasie ziemia wejdzie w 7 letni okres czasu zwany „czasem udręki dla Jakuba”, kiedy to Bóg podzieli 
wszystkich ludzi na trzy kategorie: całkowicie niegodziwych, całkowicie sprawiedliwych oraz 
największą grupę – ludzi będących po środku. 

Uczą, że będą ludzie, którzy przyjdą (nawrócą się) do Mesjasza PO ‘porwaniu’, więc będą musieli żyć 
w ‘czasie udręki dla Jakuba’. Resztę czasu poświęca się na nauczaniu na temat Izraela i końca 
rządów człowieka. Mam wiele serii wykładów na temat Rosz Haszana i Święta Trąb – tutaj 
wspominam to tylko na wypadek, gdyby ktoś to czytający nie był świadomy tego, czego Paweł nauczał 
na temat tego święta. 

Rzeczy te obecni wierzący będą oglądali z nieba. Jest wiele błędnych teorii na temat tego, komu uda 
się ‘załapać’ na ‘porwanie’.  Nie zgadujmy, tylko spójrzmy, co mówi Biblia. Paweł napisał I List do 
Koryntian do bardzo cielesnej grupy wierzących. Wśród dziesięciu lub więcej zagadnień, które 
poruszał, znaleźli się ludzie,  którzy opowiadali się po przeciwnych stronach, którzy zazdrościli i kłócili 
się, którzy chodzili do świątynnych prostytutek, którzy pozywali się nawzajem do sądu, mężczyzna, 
który współżył z macochą, niewłaściwie były wykorzystywane dary Ducha, ludzie niewłaściwie 
spożywali Wieczerzę Pańską, mieli wobec siebie uprzedzenia, i wiele innych rzeczy. 

A jednak Paweł powiedział, że wszyscy oni ‘załapią się’ na porwanie, żywi i martwi - ponieważ po 
próbach skorygowania całej ich cielesności, całej ich walki, całej grzeszności (rozdziały 1-14), na 
końcu, w rozdziale 15 mówi, że wszyscy umarli w Chrystusie jak i wierzący żyjący w tym czasie, 
zostaną pochwyceni w górę. Nie jest to licencja na grzeszenie, lecz raczej objawienie łaski, że Pan nie 
oczekuje od nas doskonałości, ponieważ nie odpowiadamy za doskonałość ale za wzrost (w Nim). 

+++ 

Jeśli mieliście do czynienia z różnym chrześcijańskim nauczaniem, to na pewno słyszeliście, że są 
ludzie, którzy już lata temu zaczęli nauczać, że właśnie znajdujemy się w czasie Wielkim Ucisku. 
Nieustannie, przynajmniej raz w miesiącu, otrzymuję email z pytaniem, czy to prawda. Jest to dość 
powszechny błąd. Jednakże większość ludzi zdała już sobie sprawę z tego, że był to błąd, gdyż 
minęło przeszło siedem lat a świat się dalej kręci. Jednak są tacy, co w dalszym ciągu trzymają się tej 
teorii. 

Kiedy weźmie się pod uwagę cały obraz tego, co wydarzy się na naszej planecie w ciągu tego czasu, 
to zupełnie oczywistym stanie się fakt, że nie żyjemy jeszcze w tym czasie. 

Rozbłyski słoneczne 



Ostatnio wyjaśniałem kwestię podwójnej asteroidy / komety uderzających w Ziemię u kresu wieku. 
Jednak, oprócz tego, będą inne rzeczy na niebie - rozbłyski słoneczne uderzające w Ziemię. 

Księga Objawienia 16: 8-10 ujawnia, że ogień pochodzący ze słońca będzie palił ziemię i ludzi. Z 
naukowego punktu widzenia, to pole elektromagnetyczne Ziemi chroni nas, powstrzymując rozbłyski 
słoneczne przed dotarciem do Ziemi. Zorza polarna jest przejawem tej części systemu ochronnego 
Ziemi. Aby energia słoneczna mogła przedostać się przez atmosferę i spowodować poparzenia, coś 
będzie musiało się stać z polem elektromagnetycznym planety - w tym czasie nie będzie działało. 

Będzie to może następstwem podwójnego uderzenia asteroidy / komety, może nagle bieguny 
magnetyczne się odwrócą i igła kompasu zamiast wskazywać na północ będzie wskazywać południe. 
Istnieją teorie sugerujące, że jeśli nastąpi zamiana biegunów, to następstwem tego będzie brak 
ochrony Ziemi przez magnetosferę. 

Interesujący jest fakt, że północny biegun magnetyczny bardzo szybko się przesuwa. Kiedy po raz 
pierwszy to stwierdzono, przesuwał się tylko około 5 mil (9km) rocznie, ale ostatnio przyspieszył do 34 
mil (55 km) rocznie, odsuwając się od Kanady w kierunku Syberii. 

Kwestie ekonomiczne w czasie Wielkiego Ucisku 

W Obj.6 widzimy szczegółowo opisane łamanie sześciu pieczęci zwoju, który Jezus wyjął z prawej ręki 
Ojca (Obj.5:7). Piąta pieczęć mówi o męczennikach stojących przed Ojcem, którzy pytają, kiedy ich 
pomści. Szósta pieczęć mówi o powrocie Jezusa. Siódma pieczęć to pokój, kiedy wszystko się już 
skończy. Nawet niebo milczy przez krótki czas. 

Pierwsze cztery pieczęcie, to „czterej jeźdźcy apokalipsy”, symbolizowani przez 4 konie – biały, 
ognisty, kary i siwy. Mówią one o kimś, kto doszedł do władzy udając prawą osobę (koń biały), potem 
wybucha wojna (koń ognisty), następuje upadek ekonomiczny (koń kary) i przychodzi śmierć (koń 
siwy). 

Wszystko to układa się w logiczną całość. Gdy nastąpi podwójne uderzenie asteroidy, wielki obłok 
pyłu / wody blokujący światło słoneczne, rozbłyski słoneczne / poparzenie ludzi i palące się układy 
elektroniczne poprzez EMP, głód wielu ludzi, to w takiej sytuacji zapaść gospodarcza i społeczna jest 
czymś nieuniknionym . Potrzeba naprawdę silnego lidera, który by przejął kontrolę i zjednoczył narody, 
gospodarkę światową i armie. Tą osobą będzie Antychryst. 

Ale zanim to wszystko się wydarzy 

Jak powiedziałem na początku, w Internecie jest wielu ludzi dzielących się tym, co im się przyśniło, 
słowem, które otrzymali być może od Pana a być może będącym mieszanką emocji, religijnych 
wierzeń i tego, co zjedli na kolację. W każdym razie musicie wiedzieć, że słowo od Pana na temat 
Wielkiego Ucisku nie koniecznie musi odnosić się do naszego czasu. Unikajcie nierozsądnych 
spekulacji. Nie karmcie się nimi.  Możecie o tym myśleć, zastanawiać się, rozważać, ale dla własnego 
bezpieczeństwa ustanówcie sobie jakieś granice, bo te rzeczy nie są tym, co prowadzi nas za 
Chrystusem. O co Jezus was dzisiaj prosi? Na tym się skupcie, a nie na przyszłości świata. 

Poszukajcie pokoju w swoim duchu. On tam jest. Odłóżcie na bok emocje i strzeżcie tego pokoju. 
Niech zawładnie waszym umysłem, emocjami i myślami. Zachowajcie pokój. Podejmijcie decyzję, że 
będziecie trzymać się z dala od stron internetowych i ludzi, którzy chcieliby naruszyć ten pokój. 
Oczywiście możecie rozważać, co jest prawdą a co nie, i jak rzeczy mają się wydarzyć, ale niech to 
nie pozbawia was pokoju, który macie w swoim duchu. 

Powiedziałem to już wcześniej, nawet gdy sam Duch Święty przynosi ostrzeżenie przed tym, co ma 
przyjść, to jest w tym pokój. Królestwo Boże nie jest w żaden sposób zagrożone przez działanie 
człowieka ani natury. Boga nie znajdziecie w strachu i zamieszaniu – znajdziecie Go w pokoju.  

Podobają mi się słowa znanego prezbiteriańskiego pastora i pisarza, Eugene H. Petersona, który 
powiedział: „Moje uczucia są ważne w wielu przypadkach. Są dla mnie niezbędne i cenne. Dzięki nim 



jestem świadomy wielu rzeczy, które są realne i prawdziwe. Ale uczucia nie mówią mi prawie nic o 
Bogu ani o moim stosunku do Niego. Moje poczucie bezpieczeństwa wypływa z tego, kim Bóg jest a 
nie z moich odczuć. Uczniostwo jest decyzją, że będę żył na podstawie tego co o Bogu wiem, a nie 
tego, co ja sam lub inni ludzie o Nim sądzą.” 

 

 


