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Rozdział VI. Trąby Apokalipsy. 

1.     GRAD, POŻAR I KREW – PRELUDIUM APOKALIPSY  

  Pora na najczarniejszą głębię końca świata. Języczkiem uwagi badaczy profetyzmu i  
naukowców jest potencjalna kolizja z kosmicznym odwłokiem nieznanego pochodzenia, masy i 
wielkości. W ujęciu profetycznym, Ziemia ma być dotknięta upadkiem nie tyle samotnej gwiazdy, co 
istną lawiną ciał niebieskich – gwiazd, meteorów, komet i innej kosmicznej materii. I nie będą to, li 
tylko spektakularne zjawiska astronomiczne, w rodzaju deszczy leonidów, czy lirydów z lat 1799, 
1833, 1866, 1999, 2000, lecz jak przestrzegają teksty prorocze – czeka nas – autentyczne niebiańskie 
pandemonium prowadzące do globalnej katastrofy. Deszcze meteorytów o aktywności nawet 3000-
4000 „spadających gwiazd” na godzinę, w rodzaju rojów leonidów czy perseidów, nie są czymś 
niezwykłym, ale raz na setki, miliony lat dochodzi do potężnego impaktu.   
  
[Siódma Pieczęć otwarta, siedem Trąb ma zatrąbić, Ap.8,6]   
A siedmiu Aniołów   
mających siedem trąb   
przygotowało się,   
aby zatrąbić.   
  
  Kosmiczny odłamek jest na tyle masywny i zdeterminowany w swojej trajektorii, że żadna siła 
go nie powstrzyma. Nawet starcie się z atmosferą może spowodować dramatyczne skutki. Szarża 
kosmicznych skał na Ziemię, stanowi realne zagrożenie dla ludzkości, tuż po grzybie atomowym i kilku 
innych plagach, bo w świecie proroków obrazy nakładają się na siebie, jak w telewizji...  
 

[Pierwsza Trąba, Ap. 8,7]  
I pierwszy zatrąbił.  
A powstały grad i ogień pomieszane z krwią,   
i spadły na ziemię.  
A spłonęła trzecia część ziemi,  
i spłonęła trzecia część drzew,  
i spłonęła wszystka trawa zielona.  

  
Nie potrzeba wielkiej wyobraźni i znajomości tekstów prorockich, aby dostrzec w  

Janowym opisie, wizję globalnego pożaru, którego przyczyną jest zjawisko podobne do  
deszczu meteorytów, chyba gigantycznych, skoro przebiły się przez atmosferę.   
  

Uczeni oceniają, że w ciągu jednego roku na Ziemię spada blisko 80 tys. ton materii kosmicznej. 
Większość tej materii ma postać pyłu, ale zdarzają się też sporych rozmiarów głazy – meteoryty, które nie 
utleniły się w atmosferze. Pył kosmiczny jednak nie jest taki niewinny. Składa się, co prawda, z maleńkich 
kuleczek, mikrometeorytów, rozmiaru od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów i posiada – zbliżony do 
porowatych meteorytów – skład chemiczny i budowę, lecz zdaniem japońskich naukowców z Uniwersytetu w 
Kobe, mikrometeoryty są o wiele bardziej wytrzymałe.   
 

Istotna jest tutaj zawartość wody, której w pyle nie brakuje, podczas gdy zawiera ją tylko kilka 
procent większych chondrytów. Ta różnica sprawia jednak, że mikrometeoryty są wytrzymalsze od 
większych kuzynów. Przed Janem, podobno Anaksagoras (ok. 500 - ok. 428 p.n.e.), przewidział 
kamienny deszcz, mający być zapowiedzią klęski ateńskiej floty w wojnie peloponeskiej. Po nim, król 
niemiecki Maksymilian I (1459-1519), dał do zrozumienia ciemnemu ludowi, że to Bóg rozgniewał się 
na Francję wojującą z Rzeszą o Burgundię.   
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Nauka uznała ich kosmiczne pochodzenie, dopiero od czasu wydarzeń w L’Aigle,  

kiedy w samo południe 26 kwietnia 1803, spadł na miasteczko grad meteorytów. Pewnie tego  
typu zjawisk w historii było o niebo więcej, jednak Jarosław Włodarczyk z Polskiej Akademii  
Nauk, jak przystało na wytrwałego badacza, odkrył i udokumentował ślady gradobicia, które  
nie ma sobie równych.    
 

30 stycznia 1868, na wschód od Pułtuska, w Polsce, pojawiła się ognista kula widoczna już na 
wysokości ponad 300 km. Jasnością przewyższała Księżyc będący właśnie w pierwszej kwadrze. 
Ocenia się, że powierzchnię między Pułtuskiem a Różanem zmombardowało wówczas niemal 100 
tysięcy meteorytów kamiennych różnej wielkości, o łącznej masie kilku ton. Strach pomyśleć, co 
stałoby się, gdyby taki deszcz spadł dzisiaj na Bogu ducha winne miasto.   
 

Bez wątpienia, najbardziej znane bliskie spotkanie trzeciego stopnia (Ziemi i kosmosu), miało 
miejsce na początku ubiegłego wieku. 30 czerwca 1908, w pobliżu rzeki Podkamiennej Tunguski w 
Środkowej Syberii, o g. 7.17 powietrzem targnęła gwałtowna eksplozja. Najpopularniejsze teorie 
zakładały, że o ziemię grzmotnął kosmiczny odwłok komety lub meteoru, ale były też teorie 
zakładające kapotaż statku obcych.  

 
Badania włoskich naukowców z Instytutu Nauk Morskich w Bolonii, pod wodzą Luki Gasperiniego, 

opublikowane w czerwcu 2007 w „Terra Nova” ujawniły, iż obiekt wyżłobił krater o średnicy pół kilometra i 
głębokości 50 m. Wypełnia go obecnie jezioro Czeko, które znajduje się 8 km od epicentrum wybuchu. Włoska 
wyprawa badająca sonarem dno jezioro (czerwiec 1999) ustaliła, że ma nietypowy jak na te rejony kształt leja. 
Badacze potwierdzili też, że jeziora nie ma na żadnych mapach sprzed 1928. Co więcej, badania profili 
sejsmicznych dowodzą, że pod dnem jeziora pozostał albo fragment odwłoka, albo materiał skompresowany 
uderzeniem. Kometa lub meteor musiał lecieć z szybkością 15 km/s. i na wysokości 10 km ulec rozerwaniu. 
Potem stopił się i wyparował w żarze eksplozji.   
  

Nawet oddaleni o ponad 1500 kilometrów świadkowie, widzieli oślepiający obiekt  spadający 
z nieba, który wzniecił gigantyczną chmurę pyłu. Było słychać grzmoty, trzaski, dudnienie. Fala 
uderzeniowa rzuciła ludźmi o ziemię i jak wykazały pomiary mikrobarograficzne – obiegła ziemię 
dookoła. Wokół miejsca wybuchu, w promieniu 30 kilometrów, drzewa były wyrwane z korzeniami i 
ułożone w koncentrycznych kręgach z koronami skierowanymi promieniście do epicentrum.   
Podczas badań prowadzonych 19 lat później, stwierdzono ślady ognia na powierzchni  
o promieniu 20 kilometrów! Sejsmografy zarejestrowały drgania skorupy ziemskiej, jak przy  
potężnym trzęsieniu ziemi i zakłócenia magnetyczne podobne do tych, które mają miejsce  
podczas prób z bronią jądrową.   
  

Joel [Jl. 1,19-20]  
O Panie, do Ciebie wołam,   
bo ogień pożarł pastwiska stepowe,   
a płomień spalił wszystkie drzewa polne.    
Nawet zwierzęta polne tęsknie wzdychają do Ciebie  
bo wyschły strumienie wody,   
a ogień pochłonął pastwiska stepowe. 

 
Prócz Jana, apokaliptyczny pożar przepowiadali Joel i Ezechiel. Człowiek w wyniku postępu, 

nagromadził już tyle łatwopalnych substancji, że cały świat spłonąć może w ogniu trucizn i w 
płomieniu nieugaszonym. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy ogień przełamuje zaporę ogniową w 
wielkim mieście. Posiłkując się miejskim systemem energetycznym czy gazowym, nagromadzonymi 
paliwami, przeskakując z budynku na budynek, błyskawicznie spacyfikuje całe miasto i odetnie drogę  
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ucieczki jego mieszkańcom.   
  

Ezechiel [Ez. 21,3-4]  
Gorejący ten płomień będzie nieugaszony  
i spłoną w nim wszystkie istoty   
począwszy od południa aż do północy.    
I każdy żyjący zobaczy, że to Ja,   
Pan, go zapaliłem,   
a nie zostanie ugaszony.   

  
Tak zamaszyście nakreślona wizja Ezechiela, przywodzi na myśl Australijczyków walczących z 

gigantycznym pożarem szalejącym miesiącami w lasach, a później na przedmieściach Sydney 
(przełom 2001/2002), oraz skandynawskie pieśni z IX- XI w. – Dla profetologów Wieszczba Wolvy to 
obraz wojny i kosmicznej zagłady, w której hulają demony wojny i anioły zagłady, wytyczając kierunek 
pochodu armii i... lotu komety.   
  

[Wieszczba Wolvy (Voluspa strofa 50) z Eddy Poetyckiej]  
Hrym jedzie od wschodu, tarczę dzierży   

  Wije się wąż świata, straszny w swej wściekłości,  
Bije morskie bałwany, a orzeł skrzeczy   
Szarpiąc zwłoki; Nalfgar nadpływa.   

 
Voluspa 52  
Surt idzie z południa z ogniem zniszczenia,   
Boskich wojów miecz jak słońce błyszczy,   
Skały kruszą się, wiedźmy w przepaść lecą,   
Męże kroczą śmierci drogą, niebo pęka.  

  
  Ot, komety i prawdziwy deszcz kosmicznej materii, trafnie portretują przepowiednie 
Nostradamusa.  
  

II,96   
Ognista pochodnia będzie widoczna na wieczornym niebie   
Blisko końca i podstawy Rodanu   
Głód, stal: opieszale pomoc przybędzie,   
Persowie (Iran) obrócą się najeżdżając Macedonię.   

  
Kolejny obraz Nostradamusa, wyjęty żywcem z kwatrienów przeznaczonych Nowemu  

Miastu (USA w ogniu wojny), również przedstawia złowrogie konsekwencje bliskich spotkań  
z kosmicznymi odwłokami. Udostępniam go raz jeszcze. Informuje też zainteresowanych, że  
zdaniem astrologów podana koniunkcja zdarzyła się w 1996, 1997, 1998 i 2000 roku.   
  

IV,67   
W roku, kiedy Saturn i Mars będą płonąć jednakowo  
Powietrze bardzo suche przetnie długi meteor  
Wielkie miejsce spłonie od żaru ukrytych ogni  
Kilka kropel deszczu, gorący wiatr, wojny, napady  

 
(...przepowiednie ukryte...) 
    

II,45  
Wróg wielki stary ginie otruty,   
Suwereni przez rzesze podbici  
Kamienie padają ukryte w runie,   
Przez śmierć paragrafy na próżno cytowane.  
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Niegdyś runo, dla astrologów i wtajemniczonych, symbolizowało warkocz komety.  Pod 

wpływem przyciągania ziemskiego, z chmury gazowo-pyłowej podążającej za głową komety, mogą 
oderwać się kosmiczne drobiny i padać jak deszcz.  Przed drugą wojną światową miało miejsce 
nietypowe zjawisko, zapewne uwarunkowane wzmożoną aktywnością słoneczną (efektem zorzy), 
powodującą jonizację atomów azotu w atmosferze. – W nocy z 24/25 stycznia 1938 w Europie i 
Ameryce zabłysła zorza polarna jak krew na niebie. Pół roku wcześniej, 15 sierpnia 1937, pioruny 
wyzabijały w Tatrach 4 osoby, a 130 dotkliwie poraniły (dokumenty TOPR).   
  
  U koncentracyjnych bram hitlerowskiej ekspansji, nietypowe zjawisko zorzy obserwowane w 
całej Europie, trudno nie odczytać jak przesłania, czy ostrzeżenia z zaświatów. Wiele źródeł 
historycznych wspomina o anomaliach atmosferycznych na progu dziejowych przemian czy 
nieszczęść.   
  

Joel 3,3-4:   
I uczynię znaki na niebie i na ziemi:   
krew i ogień, i słupy dymne.   
a księżyc w krew,   
gdy przyjdzie dzień Pański,   
dzień wielki i straszny.   

  
Faktycznie, po znojach, wspomina się wiele osobliwych sytuacji przyrównując je do widomych 

znaków, ale post equitem sedet atra cura (łac. 'za plecami jeźdźca siedzi czarna troska') pisał Horacy 
w „Pieśniach”, a Sienkiewicz w prologu „Ogniem i mieczem”.  Ulubieniec profetologów zapisał całe 
kwatrieny prognoz kosmicznego zagrożenia...   
  

I,84  
Księżyc zaciemni się głębokim mrokiem.   
Jego brat stanie się jasną czerwienią kolorowy           lub         Minie go jego rdzawoczerwony brat   
Olbrzym długi czas ukryty w mroku   
Dzierżyć będzie żelazo w krwawej ranie  
 

II,84  
W Kampanii, Sienie, Florencji, Toskanii,   
Sześć miesięcy dziewięć dni bez kropli deszczu:  
Dziwny język w krainie Dalmacji   
Przeleci, niszcząc całą krainę.   

  
W obecnym, rozumnym wieku, należy podejmować także racjonalne próby tłumaczenia 

dziwnych zjawisk. – Skoro mówimy o kraksach na styku ziemia-powietrze, warto dodać, że jednym z 
dotkliwszych skutków szeroko rozumianego zjawiska wybuchu jest gwałtowne rozprzestrzenianie się 
produktów gazowych i energii cieplnej. Odpowiednio duża eksplozja w atmosferze może zawiesić 
szczelny całun nad cmentarną aleją ziemskiego krajobrazu...   
  

W wypadku kolizji kosmicznej, trzeba liczyć się ze skażeniem tlenkami azotu, który może 
utworzyć się w wyniku zderzenia się ciała niebieskiego z atmosferą, a po reakcji z wodą, ze skażeniem 
kwasem azotowym. Wobec tego opary mogą przybrać czerwonawy odcień, przypominający krew. – 
Wracamy do punktu wyjścia niniejszego rozdziału – do apokaliptycznej myśli Jana o trzeciej części 
wód, które stały się piołunem i księżycu, który poczerwieniał jak krew.  Oczy w górę! Serca w dłonie! 
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