I gwiazdy spadajàce z nieba

Jak widzieliúmy, wraz z otwarciem pierwszych 4 pieczæci,
jeêdêcy zostajà zwolnieni, ale nadal sà trzymani.
Staje siæ to jasne przy otwarciu piàtej pieczæci, poniewaý
narzekajà straceni, ýe jeszcze siæ nie zaczyna.

Apokal. 6:9 A gdy Baranek zùamaù piàtà pieczæã, zobaczyùem oùtarz, a poniýej dusze zamæczonych z
powodu sùowa Boýego i bycia wiernymi úwiadkami.
10 Z przeraêliwym krzykiem woùali: „Wùadco, úwiæty i prawdziwy, jak dùugo jeszcze nie pomúcisz naszej
krwi, przelanej przez mieszkañców ziemi?”
Jednak wraz z otwarciem szóstej pieczæci dzieje siæ coú, co jest zauwaýalne na Ziemi.
Apokal. 6:12 Gdy ujrzaùem, jak Baranek zùamaù
szóstà pieczæã, rozpoczæùo siæ ogromne trzæsienie
ziemi. Sùoñce pociemniaùo i staùo siæ podobne do
czarnej pùachty, a ksiæýyc – caùy krwawoczerwony.
13 Gwiazdy spadaùy na ziemiæ jak owoce z
szarpanego wichurà drzewa.
14 Niebo znikùo niby zwiniæte jak papier. Zadrýaùy w
posadach wszystkie góry i wyspy.

Siódma pieczæã jest otwarta i rozdawane jest 7 tràb.
Apokal. 8:7 Zatràbiù pierwszy anioù. I na ziemiæ spadù
grad i ogieñ zmieszany z krwià. Trzecia czæúã ziemi stanæùa
w ogniu, spùonæùa trzecia czæúã drzew i wszelka zielona
trawa.
8 Zatràbiù drugi anioù. I coú na ksztaùt pùonàcej góry
zostaùo wrzucone do morza. Trzecia jego czæúã staùa siæ
czerwona jak krew.
Apokal. 8:10 Zatràbiù trzeci anioù. Ogromna pùonàca gwiazda spadùa z nieba na trzecià czæúã rzek i
êródeù.
Apokal. 8:12 Zatràbiù czwarty anioù. Natychmiast pociemniaùa jedna trzecia sùoñca, ksiæýyca i gwiazd.
Dzieñ straciù trzecià czæúã swej jasnoúci i pogùæbiùa siæ ciemnoúã nocy.
Teraz jest szczególnie êle, poniewaý orzeù ogùasza trzy nieszczæúcia nad
ziemià, a wiæc ostatnie 3 tràby
Apokal. 9:1 Wtedy zatràbiù piàty anioù. Ujrzaùem gwiazdæ
zrzuconà z niebios na ziemiæ, która otrzymaùa klucz do
bezdennej otchùani.
Przy wszystkich piæciu tràbach coú spada z nieba na ziemiæ; Grad, ognista krew, góra,
gwiazda i ziemia jest zaciemniona.

W traktacie „Chronologia i treúã Objawienia” dyskutowaliúmy, ýe rozdziaùy 6–11 i 12–19 sà jednoczesne,
patrzàc z innej perspektywy. Tak wiæc, gdy odniesiemy rozdziaù Objawienia 8 do Objawienia rozdziaù 12,
te zjawiska na ziemi sà efektem wojny w niebie.

Apokal. 12:7 Potem wybuchùa w niebie
wojna. Michaù wraz z podlegùymi mu anioùami
walczyù ze smokiem. A smok ruszyù do walki
ze swymi anioùami.
8 Nie daù jednak rady Michaùowi i nie byùo juý
dla niego i jego wojsk miejsca w niebie.
9 Ten ogromny smok, dawny wàý, zwany
diabùem i szatanem, który zwodziù caùy úwiat,
zostaù stràcony wraz z anioùami na ziemiæ.

Tutaj zaczyna siæ pierwsze nieszczæúcie.
Apokal. 12:12 Radujcie siæ, niebiosa! Cieszcie siæ, obywatele niebios! Lecz biada wam, ziemio i morze,
bo oto zszedù do was rozwúcieczony diabeù i wie, ýe ma juý maùo czasu”.
Te same obrazy sà nam pokazane przez Jezusa w Mateusza 24:29, a takýe w Ùukaszu
Ùukasza 10:18 Tak, widziaùem, jak szatan spadaù z nieba z szybkoúcià bùyskawicy! – rzekù Jezus.
Wraz z dmuchem 5. tràby ostatnia gwiazda spada z nieba. To szatan, diabeù, moýe otworzyã otchùañ.

Apokal. 9:2 Gdy jà otworzyùa, buchnàù z niej dym niczym z
olbrzymiego pieca i przysùoniù sùoñce i niebo.
3 Z dymu wyùoniùa siæ szarañcza, która miaùa moc ýàdliã jak
skorpiony.

Otchùañ jest wiæzieniem demonów, które opuúciùy swoje boskie królestwo w czasach Noego i zostaùy
uwiæzione podczas potopu. 1.Mos.6,1 + 2; 2.Petr.2,4 + 5; Juddas1,6
patrz takýe Objawienie 20: 1-3
Apokal. 9:4 Nakazano jej, by nie czyniùa szkody ani trawie, ani roúlinom, ani drzewom – tylko ludziom
nie posiadajàcy na czole Boýej pieczæci.
5 Nie pozwolono jej zabijaã, ale od ukàszenia ludzie mieli siæ mæczyã przez piæã miesiæcy – tak
potwornie, jak po uýàdleniu skorpiona.
Apokal. 9:12 Tak skoñczyùa siæ jedna katastrofa i przybliýajà siæ dwie nastæpne.
Apokal. 9:13 Zatràbiù szósty anioù. Od strony czterech rogów zùotego
oùtarza, stojàcego przed Bogiem, usùyszaùem gùos,
14 skierowany do szóstego anioùa, trzymajàcego juý tràbæ: „Wypuúã
czterech anioùów spætanych nad wielkà rzekà Eufrat”. 15 I uwolniono ich –
przygotowanych wùaúnie na tæ godzinæ, dzieñ, miesiàc i rok – aby zabili
To zdjæcie jest w eseju
Apokaliptyczny jeêdziec smakuje.

Jak czytamy w odcinku Objawienia 9, jedna trzecia
ludzkoúci zostaùa zabita przez wielkà wojnæ Boýà,
ale to drugie nieszczæúcie jeszcze nie zakoñczone.
Pozostaùy jeszcze 3 1/2 roku.
Te 3 1/2 roku lub 42 miesiàce rozwaýamy w
traktacie „Trzy i póù roku”
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