
 

Czy żyjemy w czasie Wielkiego Ucisku? – części 1-4 

Dość często słyszę to pytanie lub też ktoś pisze mi w mejlu, że trzecia pieczęć została już złamana – 

eeee…. błąd! 

Z perspektywy wiary żydowskiej... 

Siedmioletni okres czasu, który chrześcijanie nazywają „ Wielkim Uciskiem” w Judaizmie jest znany 

pod różnymi nazwami, lecz najbardziej znany to  „czas utrapienia dla Jakuba”. Kiedy Jezus mówił o 

tym w Mat. 24, koncepcja 7-letniego trudnego okresu na ziemi była już dobrze ugruntowana, 

poczynając od Dan. 9:24-27, gdzie jest mowa o 70 tygodniach (490 lat) wyznaczonych dla Izraela. W 

Starym Testamencie istnieje około 300 odniesień do tego 7-letniego okresu. 

Daniel został wzięty do niewoli w Babilonie, a Jerozolima została zniszczona. Jeremiasz prorokował, 

że Izrael będzie w Babilonie przez 70 lat, a gdy Daniel to przeczytał (Dan. 9:2) modlił się i pokutował 

za swój naród. Anioł Gabriel przyszedł do niego (9:21) i powiedział, że dla Izraela wyznaczono 490 lat 

w 70 ‘zestawach’ po 7 lat. Powiedział mu też, że odliczanie tych 490 lat rozpocznie się, gdy zostanie 

wydany rozkaz odbudowy Jerozolimy - proces, który zajmie 49 lat (czy też 7 proroczych lat). 

I tak też się stało – w 457 roku pne wydano dekret odbudowy Jerozolimy, co zostało ukończone w 408 

roku pne. Szczegóły odbudowy opisane są w księgach Ezdrasza i Nehemiasza. 7 z 70 lat zostało więc 

zabranych na odbudowę i Gabriel powiedział później, że upłyną jeszcze kolejne 62 tygodnie (czyli 434 

lata) do przyjścia Mesjasza i że zostanie On zabity „lecz nie za Siebie” (9:26). 

Uwzględniając różnice między naszym kalendarzem a kalendarzem żydowskim, prowadzi nas do roku 

około 28 ne, kiedy Jezus rozpoczął swą służbę. To wyczerpało już 69 z 70 tygodni. 

Z tego właśnie powodu wszyscy pytali, czy Jan Chrzciciel lub Jezus jest Mesjaszem – wiedzieli, że 

przyszedł właśnie czas, gdy Mesjasz miał się pojawić. Oni tego wyczekiwali. 

Oto ich problem 

Kiedy Gabriel powiedział Danielowi o końcu 70 tygodni (lub 490 lat) od wydania dekretu o odbudowie 

powiedział, że pod koniec tego czasu Mesjasz przywróci wieczną sprawiedliwość. Miał to być koniec 

grzechów i niegodziwości, a proroctwo miało być zapieczętowane. 

Tak więc ludzie w czasach Jezusa wyczekiwali Mesjasza, który pokonałby Rzymian za pomocą swej 

nadprzyrodzonej mocy. Prawdopodobnie to właśnie myślał Judasz, kiedy zdradził Jezusa, próbując 

zmusić Go do użycia swej mocy, by pokonać Rzymian.  

Tuż przed wniebowstąpieniem ludzie spytali Jezusa (Dz. 1:6-): „czy w tym czasie odbudujesz 

królestwo Izraelowi?”  (Czy teraz wywalisz Rzymian? Czy teraz, po swoim zmartwychwstaniu, 

przejmiesz władzę nad ziemią?) Odpowiedział im na to: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które 

Ojciec w mocy swojej ustanowił”. 

Rzecz utrzymywana w tajemnicy przed ludzkością przez całe wieki i pokolenia  

To pozostawiło Izraela w zamieszaniu – 69 z 70 tygodni już się wypełniło, a co z ostatnim brakującym 

tygodniem? Gdzie on jest? Po części odpowiada na to Paweł w Efez. 3:1-10: 

 „Przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, 

możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w 

dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i 

prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami 

obietnicy w Chrystusie Jezusie… "  

To była rzecz utrzymywana w tajemnicy przez Ojca – miał dać nie tylko Izraelowi, lecz całemu światu, 

wszystkim poganom, możliwość doświadczenia zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Paweł powiedział, 

że nie zostało to objawione ludzkości aż do czasu Pięćdziesiątnicy – do tego momentu było to 

tajemnicą.  



Kol. 1: 26-27: „Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. Im to 

chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest 

Chrystus w was, nadzieja chwały”.  

Rzym. 16:25-26: „…zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie 

wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia 

wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom…” 

Przykład...  

To dlatego powiedziano Danielowi, że po upływie 70 tygodni Mesjasz ustanowi Swoje królestwo – ale 

nie powiedziano mu, że upłynie okres około 2000 lat (2 prorocze dni), aby poganie również mogli 

otrzymać zbawienie. Żydzi oczekiwali, że Jezus wyrzuci Rzymian, lecz nie zdawali sobie sprawy, że 

odrzucenie przez nich Mesjasza umożliwiło Ojcu zaoferowanie zbawienia reszcie narodów. 

W Łuk. 4:18-20 Jezus przebywa w Nazarecie i czyta z Iz. 61: „Duch Pański nade mną, przeto 

namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, 

a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana…” 

Tu przerywa i siada. 

Jezus zatrzymał się w połowie zdania. Pełny werset brzmi: „abym zwiastował miłościwy rok Pana i 

dzień pomsty Boga naszego”. Dlaczego Jezus się tu zatrzymał? 

Ponieważ nie mógł nikomu powiedzieć wtedy, że między rokiem łaski Pana a dniem pomsty naszego 

Boga (Jego powtórnym przyjściem) jest przerwa około 2000 lat. Kiedy usiadł po przeczytaniu tego 

fragmentu powiedział, że to się właśnie wypełniło. 

Dlatego czytając proroctwa Starego Testamentu, czytelnik musi być w tym ostrożny rozumiejąc, że 

Żydzi mieli tylko częściowe poznanie i nie mieli pojęcia o nadchodzącym czasie pogan. Tej kwestii 

dotykają tylko nieliczne i to niejasne odniesienia, jak np. Oz. 6:2: „Po dwóch dniach (2000 lat) wskrzesi 

nas do życia, trzeciego dnia (1000 lat) podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem.” 

Czy więc znajdujemy się teraz w czasie Wielkiego Ucisku? Innymi słowy, czy właśnie trwa 70-ty 

tydzień? Nie. I kolejnym razem zacznę tę kwestię wyjaśniać. 

+++ 

Ostatnio mówiłem o 70 tygodniach Daniela. Anioł Gabriel powiedział mu, że od dekretu o odbudowie 

miasta aż do przyjścia Mesjasza minie 69 z 70 proroczych tygodni, czyli 483 lata. Powiedział mu też, 
że Mesjasz zostanie zabity, „ale nie za samego Siebie”. Pozostaje więc 1 tydzień lub 7 lat. Gabriel 

powiedział Danielowi (9:26-27), że 70 tydzień będzie naznaczony takim wydarzeniem: 

„lud księcia (człowiek grzechu), który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię… I zawrze ścisłe 

przymierze (traktat) z wieloma na jeden tydzień (7 lat), w połowie tygodnia (po 3.5 roku) zniesie ofiary 

krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie 

nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.” 

Mamy więc 70 tydzień w którym zawarty będzie siedmioletni traktat pokojowym z Izraelem. 

Takie rozumowanie jest potwierdzone przez Jezusa w Mat. 24:15-16, gdy mówi: 

„Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto 

czyta, niech uważa - wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry” 

Tydzień 70-ty - dlaczego czas, w którym żyjemy, nie jest jeszcze czasem Wielkiego Ucisku. 

W Obj. 4:2 apostoł Jan zostaje zabrany do nieba i postawiony przed tronem Ojca. Na tronie siedzi 

Ojciec, co jest jasne dla wszystkich. Wokół tronu roztacza się tęcza a przed nim czysta podłoga. 

Znajdują się też wokół niego cherubiny a Ojciec trzyma w swej ręce zwój (5:1) 

Rozdział 5 rozpoczyna się płaczem apostoła, ponieważ nie było nikogo, kogo Ojciec uważałby za 

godnego otwarcia księgi i zerwania pieczęci. Potem ujrzał Baranka, który był zabity - lwa z pokolenia 



Judy, a który teraz żyje. Werset 7 mówi nam, że Baranek okazał się być godzien, podszedł i „wziął 

księgę z prawicy Tego, który zasiada na tronie…”. Mamy więc tu w rozdziale 4 Ojca, który daje 

Jezusowi księgę w rozdziale 5. 

Ciekawostka: Daniel widział tę samą scenę. W Dan. 7:9-14 widzi on „Odwiecznego” (Ojca), który 

siedzi na swym tronie, do którego na obłokach niebieskich przychodzi Syn Człowieczy, aby otrzymać 
królestwo na wieki. 

7 pieczęci, 7 trąb, 7 czar 

Najczęstszy e-mail, który otrzymuję w tym temacie, dotyczy pieczęci i zwykle mówi coś w rodzaju: 

„czyż nie żyjemy w czasie trzeciej pieczęci”? Udzieliwszy już odpowiedzi na fundamentalne pytanie, 

że nie jesteśmy jeszcze w 7-letnim czasie końca, którego oznaką będzie traktat zawarty z Izraelem 

przez przywódców Europy (i być może innych narodów w regionie Morza Śródziemnego), możemy 

teraz przypatrzeć się pieczęciom. 

Apokalipsa jest ciekawą księgą, która przedstawia nam 3 punkty widzenia: co dzieje się na ziemi, co 

dzieje się w niebie i rzeczy dodatkowe -informacyjne. Siedem pieczęci, trąb i czasz są ze sobą 

powiązane numerycznie: Pierwsza pieczęć, pierwsza trąba i pierwsza czasza są ze sobą powiązane, 

po czym druga czasza, trąba i pieczęć też są powiązane, itd. 

Szósta z każdej z tych rzeczy odnosi się do powrotu Jezusa, a siódma dotyczy końca czasów i 

ustanowienia Jego królestwa 

Szósta pieczęć zostaje otwarta w 6:12-17 i jest ona powrotem Jezusa - znanym jako „gniew baranka”, 

„dzień pomsty” czy też „dzień Pański” w rozumieniu żydowskim Starego Testamentu. Zauważmy, że 

napisane jest, że przy Jego powrocie słońce i księżyc pociemniały, a gwiazdy spadły na ziemię. W 

judaizmie (ST) najczęstszym terminem opisującym ten moment jest „dzień Pański”. 

W Mat. 24:29-31Jezus powiedział o swoim powrocie dokładnie to: „A zaraz po udręce owych dni 

słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce 

niebieskie będą poruszone…” 

Sposób, w jaki Jezus opisał Swój powrót w Mat. 24, jest punktem odniesienia, według którego 

mierzymy inne wspomnienia dotyczące zaciemnienia słońca i księżyca. Np. w Dz. 2:17-21 Piotr cytuje 

Joela, który zobaczył to samo wyjaśniając, że Duch Boży zostanie wylany na mężczyzn i kobiety, 

chłopców i dziewczęta, i „słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień 

Pański wielki i wspaniały.” (Zatem języki nie ustaną i nie przeminą aż do Jego powrotu, który jest 

wypełnieniem wszystkich rzeczy) 

Tak więc szósta pieczęć przedstawia „dzień Pański”. 

Kiedy brzmi szósta trąba (9:14-21) i szósta czasza jest wylana (16:12), apostoł widzi armię 200 000 

000 z „królów wschodu”, która przechodzi przez wyschniętą rzekę Eufrat, aby dokonać inwazji na 

Izrael. 

Łącząc to z wojną Ezechiela (38-39) oznacza to, że kiedy wojna ta się wydarzy i gdy Rosja, Iran, 

Turcja i ich sojusznicy zostaną pokonani, jedynym zagrożeniem dla Izraela pozostaną Chiny i 

„królowie wschodu”. Dlatego też widzimy, jak około 7 lat po wojnie Ezechiela, królowie wschodu mogą 

podróżować bez ryzyka przez południową Rosję, aby dotrzeć do północnego Izraela. 

Siódma z każdej rzeczy ma miejsce po powrocie Jezusa – jak np. siódma pieczęć z 8:1 gdzie 

czytamy, że w niebie zapadło milczenie na około pół godziny. Siódma trąba z 10:7 mówi, że 

„tajemnica Boża się dokonała”, a w 11:15 także: „i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: 

Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na 

wieki wieków.” Kiedy siódma czasza jest wylana w 16:17, Bóg Ojciec ogłasza: „Stało się!” 

Teraz wiedząc, że każda z tych sześciu rzeczy dotyczy powrotu Pana a siódma oznacza koniec, 

kolejnym razem przyjrzymy się pozostałym rzeczom: 1-5. 

+++ 



Ostatnio powiedzieliśmy, że szósta pieczęć, czasza i trąba oznaczają powrót Jezusa a siódme z tych 

rzeczy oznaczają koniec czasu. Dzisiaj skupmy się na rzeczach od 1 do 5. 

Wspomniałem wcześniej, że w mejlach najczęściej ludzie pytają mnie, czy żyjemy obecnie w czasie 

trzeciej pieczęci lub tez stwierdzają, że pandemia jest szóstą pieczęcią… 

Pieczęcie, trąby oraz czasze 1-3 

W Obj. 6:2 apostoł widzi, jak pierwsza pieczęć zostaje złamana. Widzi jeźdźca w koronie na białym 

koniu, który trzyma łuk i zwycięża. Toczono rozmowy i szeroko spekulowano, że najprawdopodobniej 

chodzi tu o fałszywego mesjasza, fałszywy pokój oraz fałszywą sprawiedliwość – to symbolizuje biały 

koń. To, że jeździec trzyma łuk, ale nie wspomniano o strzałach i mimo to zwycięża sugeruje, że jego 

pierwsze wysiłki są dyplomatyczne - osiągane dekretami i środkami politycznymi, poprzez przejęcia i 

przynajmniej na początku nie sprowadza się to do siły militarnej. 

W 6:3-4 widzi, jak druga pieczęć zostaje złamana. Widzi czerwonego konia – czerwień oznacza krew. 

Niszczy pokój na ziemi i ludzie zaczynają walczyć między sobą. Jeździec trzyma duży miecz – innymi 

słowy posiada dużą siłę militarną. Możemy spekulować, że kiedy jeździec na białym koniu nie był już 
dłużej w stanie zyskiwać politycznej przewagi, teraz ucieka się do otwartej wojny. 

W 6: 5-6 widzi, jak trzecia pieczęć zostaje złamana. Widzi czarnego konia, co oznacza nieszczęście – 

sprawy przybierają bardzo zły obrót. Widzi hiperinflację (mowa o ziarnie). Miarka pszenicy i 3 miarki 

jęczmienia za denara, nie tykając wina i oleju. Widać, że najbardziej dotyka to rynku zboża. 

Grecki denar 

Tyle mniej więcej wynosiła dniówka w czasach apostoła Jana. Słowo „miarka” w pierwszym wieku 

znaczyła nieco mniej niż 2 pinty ciał sypkich lub trochę mniej niż litr płynu. Dlatego proroctwo mówi, że 

inflacja będzie tak wysoka, że za dniówkę będzie można nabyć zaledwie 2 garści pszenicy. 

Oczywiście oznacza to, że wielu ludzi będzie głodowało, co widzimy w następnej pieczęci. 

W 6:7-8 widzi, jak czwarta pieczęć zostaje złamana. Widzi siwego konia, który zwiastuje śmierć. 
Jedna czwarta ludzkości umrze od miecza (wojny), głodu, moru (choroby), a nawet będą zabici przez 

dzikie zwierzęta (miasta upadną). 

Widzimy tu progresję – jedne rzeczy wywołują inne. Wojna przynosi chaos gospodarczy, 

zakłócenia w produkcji i dystrybucji żywności oraz choroby. 

W 6:9-11 scena zmienia się z ziemskich wydarzeń na obraz nieba, gdzie widzi tłum ludzi, którzy 

zginęli jako męczennicy, którzy stoją przed tronem Ojca wołając o sprawiedliwość. Proszą, aby 

zemścił się na tych, którzy ich zamordowali. Obraz ten dotyczy konkretnie męczenników z czasu 

wojny i głodu. To nie jest jeszcze porwanie, ponieważ tekst wyraźnie mówi, że oczekują pomsty za 

swoją śmierć. Ojciec daje im białe szaty sprawiedliwości i mówi, że to jeszcze nie koniec wszystkiego 

na ziemi i aby poczekali. 

Jak widzieliśmy, po tym następuje pieczęć szósta, która oznacza powrót Jezusa. Tak więc 

wszystkie wydarzenia z pięciu pieczęci mają miejsce w siedmioletnim czasie zwanym przez 

Chrześcijan jako Wielki Ucisk lub przez Żydów Czasem Udręki Dla Jakuba 

Ponieważ piąta pieczęć pokazuje to, co dzieje się w niebie, informację o tym, co dzieje się w tym 

czasie na ziemi uzyskujemy poprzez piątą trąbę oraz czaszę. Postawmy więc to wszystko we 

właściwej kolejności: Pierwsza pieczęć to biały koń. Czym więc jest pierwsza trąba i czasza? 

Rozdział 7 daje informację, że w tym czasie w Izraelu będzie głosić 144000 męskich, żydowskich 

ewangelistów. Rozdział 8 ponownie pokazuje dęcie w trąby. 

W 8:7 pierwsza trąba wydaje swój dźwięk i ogień, grad i „krew” spadają na ziemię, a jedna trzecia 

drzew i trawy ulega spaleniu. Następuje to po pierwszej pieczęci i białym koniu, co sugeruje, że w tym 

czasie na ziemi dojdzie do katastrofy naturalnej, a człowiek niegodziwości wykorzysta tę sytuację, aby 

przejąć kontrolę. 



Większe zrozumienie wydarzeń związanych z czterema jeźdźcami pieczęci od 1 do 4 zyskamy 

czytając o trąbach 1-4: 

W 8:8-9 powiedziano nam, że druga trąba przynosi coś jak „płonącą górę”, która wpada do morza i 

zabija 1/3 morskich zwierząt i niszczy wiele statków. 

W 8:10-11 trąba trzecia przynosi kolejną kometę lub asteroidę opisaną jako gwiazdę płonącą jak 

pochodnia, która spada do wody i zatruwa 1/3 słodkowodnych jezior i rzek. 

Tak więc widzimy, jak w czasie politycznych przewrotów następuje podwójne uderzenie w Ziemię 

asteroidy/komety. Jedna asteroida uderza w ląd a druga w morze, w wyniku czego 1/3 całej wody, 

morza i roślin zostaje zabita lub staje się bezużyteczna. 

Świat naukowy dokładnie przewiduje, co by się stało, gdyby takie rzeczy miały się wydarzyć: 

W 8:12 czwarta trąba pokazuje, że (w rezultacie tego) 1/3 światła słonecznego i księżyca jest 

przyciemniona. 

Łącząc razem pieczęcie 1-4 oraz trąby 1-4, widzimy na ziemi straszliwy czas klęski żywiołowej, 

chaosu politycznego i ekonomicznego, wojny i prześladowania wierzących żyjących w tym czasie. Jak 

Jezus zapowiedział w Mat. 24:21, będzie to najgorszy czas, jaki kiedykolwiek oglądano na tej 

planecie. 

Rozdział 9: 1-12 ukazuje piątą trąbę. W wersecie 2 wspomniano o chmurze dymu/kurzu, powstałej 

oczywiście w następstwie poprzednich uderzeń asteroid, co blokuje dostęp światła słonecznego. 

Wywołane tym choroby skóry będą nękać ludzkość przez okres pięciu miesięcy. Cierpiący ludzie będą 

chcieli umrzeć z powodu bólu, lecz choroba nie będzie śmiertelna – jedynie proces wyzdrowienia 

będzie bardzo bolesny. 

To jest logiczne 

Jeśli zdejmiemy „religijne” okulary, by spojrzeć na to współczesnymi oczyma, wydarzenia pieczęci, trąb 

i czasz pozostają spójne pod względem scenariuszy politycznych i naturalnych. W czasie zamieszania 

politycznego Ziemia otrzyma dwa bezpośrednie trafienia przez asteroidy/komety, co wpłynie na sytuację 

całej planety. To, co Jan widzi, że około 1/3 światła słonecznego jest blokowane, pokrywa się dokładnie 

z hipotezami naukowymi. Po przewrotach politycznych i wojnie dochodzi do kryzysu gospodarczego a 

dodatkowo jeszcze Ziemia będzie musiała uporać się z następstwami klęsk żywiołowych o skali 

niespotykanej w całej historii człowieka. 

Kolejnym razem zajmiemy się tym, co Obj. 9:1-11 opisuje jako wznoszącą się chmurę dymu/kurzu, 

która przyćmi słońce, w wyniku czego bolesne choroby skóry dotkną wielu ludzi przez okres pięciu 

miesięcy (co znowu jest zgodne z tym, co dzisiejsi naukowcy twierdzą, jakie byłyby następstwa 

uderzenia w ziemię przez asteroidę). Choroby takie jak wąglik i inne, które drzemią w glebie, zostaną 

wyrzucone w powietrze i zostaną rozprzestrzenione przez wiatr powodując przez pewien czas 

powszechne choroby. 

I w tym szczęśliwym tonie zakończymy wtedy tę serię :). Cieszę się, że kolejna seria nosi tytuł: 

"Dlaczego porwanie ma miejsce przez Uciskiem.” ;) 

+++ 

Podsumujmy teraz temat zaczynając od dwukrotnego uderzenia asteroidy. 

Możemy spekulować, gdzie te dwie asteroidy uderzą – ale będą to wyłącznie spekulacje. 

Zacznijmy od tej, która wpada do oceanu i zatruwa morze. W czasach apostoła „morze” oznaczało 

Morze Śródziemne, które zostanie zatrute, a statki zniszczone. Gdyby jednak asteroida uderzyła w 

Morze Śródziemne, wywołana przez to fala ciśnienia i fala wody zniszczyłaby wszystkie miasta leżące 

na wybrzeżu całego morza, więc wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ kraje te muszą istnieć 
w czasie ostatecznym (wg. Biblii). 



Gdyby pierwsza asteroida uderzyła w Pacyfik, zabiłaby miliony ludzi w Azji i zniszczyła królów wschodu, 

co utrudniłoby przybycie 200 milionowej armii zmierzającej do walki z Izraelem w czasie Armagedonu. 

Także i to wydaje się nie pasować. Dlatego też prawdopodobnym miejscem wydaje mi się Atlantyk. Fale 

uderzyłyby we wszystkie kraje nad nim leżące, i miałoby to mniejszy wpływ na kraje leżące nad Morzem 

Śródziemnym. Uderzenie w Atlantyk wywołałoby tsunami, które dotarłoby do wschodnich wybrzeży obu 

Ameryk i zachodnich wybrzeży Afryki, Wielkiej Brytanii i Europy. Ale to tylko spekulacja, 

A co z asteroidą, która uderza w ziemię? 

Chmura pyłu ogranicza o 1/3 światło słoneczne. Obj. 9:2 mówi, że przysłoni to światło słoneczne, ale 

nie mówi w jakim stopniu. Poprzednie wersety mówią, że ograniczy 1/3 światła słonecznego (8:12). 

Wiemy, że „królowie wschodu” przybędą z Azji w czasie Armagedonu, by najechać Izrael, więc asteroida 

nie może na nich spaść. Zakłada się, że rządy antychrysta będą sprawowane z Europy, więc 

prawdopodobnie uderzenie nie będzie miało miejsca w Europie. 

Więc jeśli uderzenie w ziemię nie wydarzy się w Azji, nie może wydarzyć się też w Europie, Afryce czy 

na Bliskim Wschodzie, ponieważ zakłóciłoby to  wydarzenia zapowiedziane na czas przed powrotem 

Pana. To sprawia, że uderzenie w Amerykę Północną staje się prawdopodobne - miejmy nadzieję, że 

wydarzy się to na dalekiej północy. Uderzenie jak i chmura pyłu zniszczyłyby znaczną część Ameryki 

Północnej, a sam pył zostałaby rozniesiony na cały świat, jednakże nie wywierając znacznego wpływu 

na główne krainy wymienione w czasie ostatecznym: Europę, Bliski Wschód i Azję. Ale i to jest 

spekulacja. 

Czy nadal uważasz, że żyjemy obecnie w czasie Wielkiego Ucisku? 

Czasze znajdujemy w rozdziale 16, przy czym pierwszych pięć z nich wyszczególniono w wersetach 1-

11: Dodają one do tego, co już się wydarzyło: pierwsza czasza (w.2) wrzody na niewierzących (którzy 

noszą znamię bestii); druga czasza (w.3) to zatrute morze; trzecia czasza (w 4) to zatruta woda pitna; 

czwarta (w.8-9) jest tym, co nazwalibyśmy dziś rozbłyskami słonecznymi powodującymi poparzenia u 

ludzi i palenie ziemi. 

To odzwierciedla coś, co Pan powiedział mi osobiście kilka lat temu a czym podzieliłem się tylko z żoną 

– powiedział On, że bieguny magnetyczne się przesuwają, co częściowo prowadzi do zmian 

klimatycznych, a nawet trzęsień ziemi. Przy czwartej czaszy widzimy, że pole magnetyczne Ziemi już 
nie działa ochronnie przed rozbłyskami słonecznymi - ewidentnie dwukrotne uderzenie asteroidy oraz 

siły natury sprawiają razem, że promieniowanie powstałe w czasie rozbłysków słonecznych przedziera 

się do Ziemi i wywołuje poparzenia u ludzi. Pomyśl, jak to wszystko wpłynie też na współczesną 

elektronikę.  

To jest świat, do którego Pan powraca. 

Zacząłem tę serię mówiąc o 70 tygodniach Daniela, przy czym ostatni tydzień, to okres siedmiu lat 

zwany Wielkim Uciskiem, lub też Czasem Udręki Jakuba, który kończy się „Dniem Pańskim”. 

Ostatnie siedem lat koncentruje się na Izraelu. W przyszłym tygodniu zacznę serię „Dlaczego najpierw 

będzie miało miejsce Pochwycenie Kościoła”, która jest w rzeczywistości nauką żydowską, na której 

wychowywał się Paweł. Ale na ten moment wystarczy, że 70-ty tydzień koncentruje się na tym, że Izrael 

poznaje swojego Mesjasza. 

Z tego powodu w Izraelu 144 000 męskich ewangelistów głosi Jezusa. Z tego też powodu rozdział 11 

skupia się na „dwóch świadkach”, którymi są Mojżesz i Eliasz. Dlaczego ci dwaj a nie Henoch? 

Ponieważ Henoch żył przed Abrahamem, przed przymierzem. 

Przykłady Mojżesza (Prawo) i Eliasza (Prorocy) zostały użyte przez zmartwychwstałego Pana, aby w 

drodze do Emaus wyłożyć Swą sprawę dwóm uczniom (Łuk. 24:27): „I począwszy od Mojżesza poprzez 

wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.” 

Później tego wieczoru, gdy ci dwaj spotkali się z pozostałymi uczniami powiedzieli im, że Pan 

rzeczywiście zmartwychwstał i im się ukazał. Werset 44 mówi nam, że Jezus postąpił według tego 



samego wzoru: „...To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić 
wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach.” 

O dwóch świadkach napisane jest, że pierwszy ma moc zamieniania wody w krew i uderzania w ziemię 

plagami według własnego uznania (Mojżesz), a drugi może powstrzymać deszcz (Eliasz). 

Cały sens tych ostatnich siedmiu lat polega na tym, aby doprowadzić Izraela do poznania Jezusa jako 

ich Mesjasza i aby rządy ludzkie stały się poddane Królestwu Bożemu, zarządzane przez wierzący 

naród Izraela. 

Ponieważ ostatnie siedem lat skupia się na Izraelu, obecnie znajdujemy się w czasie zwanym „czasem 

pogan”. Kiedy Ojciec skończy swoją uwagę na poganach, usunie nas z ziemi – usunie sól, aby ziemia 

mogła ulec zwietrzeniu i aby człowiek niegodziwości mógł się objawić.  

I o tym porozmawiamy w przyszłym tygodniu. Do tego czasu wiele błogosławieństw. 

John Fenn 

 

 


