
Dowody naukowe -historyczne -na to, że od 1914
roku spełnia się złożony znak obecności Jezusa

[paruzji], o którym napisano w Ewangelii
Mateusza 24, zwiastujący zbliżający się czas

zakończenia obecnego systemu rzeczy

Na podstawie mojej dyskusji dyskusji, jaka się odbyła na Forum 'Protestanci' z teologiem 
katolickim Włodzimierzem Bednarskim (Obserwatorek): https://pl.wikipedia.org/wiki/W
%C5%82odzimierz_Bednarski_%28dzia%C5%82acz_religijny%29 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Bednarski_(dzia%C5%82acz_religijny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Bednarski_(dzia%C5%82acz_religijny)


Znaki czasu/czasy ostateczne cz:1

Znaki czasu, a grypa Hiszpanka i inne choroby:   



http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm 

Jan Lewandowski napisał: 

W książce Świadków Jehowy pt. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (str. 151), czytamy: 
"Zaraz po pierwszej wojnie światowej więcej ludzi zmarło na hiszpankę niż na jakąkolwiek inną 
chorobę epidemiczną w dziejach ludzkości. Pochłonęła ona około 21 milionów ofiar" (por. ich inną 
książkę, pt. Czy Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym, str. 116, por. też Przebudźcie się !, nr 1 z 
1970 r str. 8.). Również Rutherford uczył, że hiszpanka z roku 1918 była największą epidemią w 
dziejach ludzkości (Życie, ed. pol. 1929, str. 140). Jednak w Strażnicy z 15 lutego 1994 roku (str. 12
par. 19, por. Przebudźcie się ! 8 II 2000 r str. 22) Świadkowie chyba dość nieuważnie zacytowali 
dane z czasopisma U.S. News & World Report., które przeczą powyższej relacji. Okazuje się 
bowiem, że mieliśmy zarazy, które pochłonęły jeszcze większą liczbę ofiar. Na przykład "w 
XIV wieku czarna śmierć zabrała około 25 milionów dusz." 

Na wstępie należy zadać pytanie: skąd Jan Lewandowski wie ile ofiar pochłonęła epidemia dżumy 
w XIV wieku CZTERNASTYM WIEKU, skoro trudno się doliczyć ile ofiar pochłonęła grypa 
Hiszpanka w latach 1918-1919?. Ciekawe na jakie źródła powołuje się w tym przypadku 
Lewandowski? 

Na temat epidemii grypy Hiszpanki wikipedia donosi: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_g ... _1918-1919 

Pandemia grypy w latach 1918-1919 (hiszpanka) – pandemia, do której doszło w latach 1918-1919,
znana pod potoczną nazwą "hiszpanka".

Była to pandemia wywołana przez wyjątkowo groźną odmianę podtypu H1N1 wirusa A grypy. 
Pochłonęła ona jak się ocenia od 50 do 100 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie[1]. Liczba 
ofiar "hiszpanki" wielokrotnie przewyższyła liczbę ofiar frontów I wojny światowej. Była to jedna
z największych pandemii w historii ludzkości, w przebiegu której zachorowało ok. 500 mln ludzi, 
co stanowiło wówczas 1/3 populacji świata 

Abstrakt do artykułu, na którym wikipedia oparła swoje wnioski można znaleźć tutaj: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11875246 

http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11875246
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_grypy_w_latach_1918-1919


The influenza pandemic of 1918-20 is recognized as having generally taken place in three waves, 
starting in the northern spring and summer of 1918. This pattern of three waves, however, was not 
universal: in some locations influenza seems to have persisted into or returned in 1920. The 
recorded statistics of influenza morbidity and mortality are likely to be a significant 
understatement. Limitations of these data can include nonregistration, missing records, 
misdiagnosis, and nonmedical certification, and may also vary greatly between locations. Further 
research has seen the consistent upward revision of the estimated global mortality of the pandemic, 
which a 1920s calculation put in the vicinity of 21.5 million. A 1991 paper revised the mortality as 
being in the range 24.7-39.3 million. This paper suggests that it was of the order of 50 million. 
However, it must be acknowledged that even this vast figure may be substantially lower than the 
real toll, perhaps as much as 100 percent understated. 

Świadkowie Jehowy wiele na ten temat pisali. Lewandowski swoją argumentację oczywiście 
zawiesił na małej ilości materiału: 

"(....)Dalszym dowodem na to, że wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej rozpoczęło się 
większe spełnienie „znaku”, są niebywałe epidemie (Łukasza 21:11). Przyznając, że w następstwie 
wcześniejszych epidemii na przestrzeni dziesiątków lat straciło życie mnóstwo ludzi, czasopismo 
Science Digest wskazuje, jak dalece grożniejsza była w roku 1918 grypa hiszpanka: 
„W ciągu czteroletnich zażartych walk zginęło ponad 21 000 000 ludzi; epidemia grypy zebrała    
mniej więcej takie samo żniwo w ciągu jakichś czterech miesięcy. Jeszcze nigdy w dziejach 
ludzkości śmierć nie dosięgała ludzi tak nieubłaganie i szybko. (...) Pewien lekarz nazwał tę 
epidemię największą katastrofą medyczną wszystkich czasów”. 
„Liczbę ofiar śmiertelnych na całym świecie szacuje się zazwyczaj na ponad 21 000 000, ale    
‛wydaje się, że ta ocena jest znacznie zaniżona’. Tyle ludzi mogło umrzeć na samym 
subkontynencie indyjskim; śmiertelność w październiku 1918 ‛nie miała sobie równej 
w kronikach epidemii’” (Scientific American)." 

"(...)W stosunkowo krótkim czasie grypa pochłonęła więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek 
podobna pandemia w całej historii. Liczbę śmiertelnych ofiar na świecie oszacowano na 21 
milionów, choć obecnie niejeden ekspert ocenia, że są to dane zaniżone. Zdaniem niektórych 
współczesnych epidemiologów jest bardzo możliwe, że choroba ta pozbawiła życia 50 do 100 
milionów osób! Wspomniany wcześniej John Barry pisze w swej książce: „Grypa zabiła 
więcej ludzi w ciągu roku niż średniowieczna epidemia dżumy w ciągu stulecia; zabiła więcej 
ludzi w ciągu 24 tygodni niż AIDS w ciągu 24 lat”." 

Włodzimierzu: może byś poinformował swojego kolegę po fachu o tej wpadce i zasugerował 
wprowadzenie korekt? Nie odbiorę tego, jako fałszowania własnej literatury.

Sama grypa Hiszpanka zabiła, jak się szacuje, od 50 do 100 000 000 ludzi. A za czasów Jezusa, 
według szacunków, żyło na ziemi jakieś 200 000 000 ludzi http://aletydzien.pl/dorobek-ludzkosci-
przez-2000-lat/ [W rok narodzenia Chrystusa na wszystkich zamieszkałych kontynentach żyło 200-
225 mln ludzi, z tego w Europie, bez terenów obecnej Rosji i Ukrainy – 30 mln osób. Zatem do 
dzisiaj, przez dwa tysiące lat z małym okładem liczba ludności świata wzrosła ponad 30-krotnie]. 
Najgwałtowniejsze epidemie o zasięgu ogólnoświatowym zaczęły się w czasach historycznych, 
kiedy to zaczęły się ludzkie migracje na skalę światową. Migrujący ludzie, jak i zwierzęta 
zawleczone na nowe tereny, zanosili w inne miejsca na świecie nowe typy zarazków, na które 
"tubylcy" nie byli odporni, co zaowocowało niespotykanymi wcześniej w historii ludzkości 
pandemiami. 

http://aletydzien.pl/dorobek-ludzkosci-przez-2000-lat/
http://aletydzien.pl/dorobek-ludzkosci-przez-2000-lat/


Wzrostowi epidemii towarzyszył też wzrost demograficzny. Łatwiej one rozprzestrzeniają się w 
miejscach gęsto zaludnionych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia 

Pandemia (gr. pan = 'wszyscy' + gr. demos = 'lud') – epidemia choroby zakaźnej w różnych 
środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie.(....)Według 
niektórych opinii przyczyną pandemii może być globalizacja[potrzebne źródło], która znacznie 
ułatwia rozprzestrzenianie się chorób. Rządy państw starają się przeciwstawiać rozprzestrzenianiu 
się pandemii, ale są to z reguły działania doraźne, często niewystarczające. Wiąże się to np. z 
nakładami finansowymi, jak i z niemożliwością zahamowania migracji ludności.

Najgroźniejsze pandemie i zagrożenia nimi w XX i XXI wieku

grypy
grypa hiszpanka (1918-1919) – ponad 50 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie
grypa azjatycka (1957) – ok. 1 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie
grypa Hong-Kong (1968) – ok. 1 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie
Pandemia grypy A/H1N1 (od 11 czerwca 2009) - ok. 12799 ofiar na całym świecie[1]
AIDS – masowe zachorowania; zwłaszcza na kontynencie afrykańskim 

Jeżeli ludzie by nie migrowali, to np. wirus HIV, bez znaczenia, gdzie było źródło choroby, nie 
rozprzestrzeniłby się na wszystkie kontynenty. 

Jak to wszystko działa w przypadku migracji świetnie opisał Jereda Diamond w swojej książce 
"Trzeci szympans" . 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia


http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/sakson.pdf 

"Wiek XX to nie tylko stulecie dwu wielkich totalitaryzmów, ale także okres masowych 
migracji, ucieczek, wysiedleń i deportacji oraz związanych z tym ludzkich nieszczęść. 
Szacuje się, iż w wyniku przymusowych migracji swe miejsce zamieszkania utraciło około 
100 mln osób, w tym w Europie liczba ta sięga około 50 mln.(....)Migracje należą do najbardziej 
charakterystycznych zjawisk ostatniego dziesięciolecia 
w całym świecie. Ponad 20 mln uchodźców, legalnych i nielegalnych migrantów – to symbol 
XX-wiecznego świata (....) 

Bóg przewidział, że w naszych czasach ludzie zaczną częściej migrować do różnych części ziemi, 
co się miało wiązać z zawlekaniem tam różnych chorób. Uczeni są zgodni co do tego, że migracje 
nasiliły się w okresie I i II wojny światowej i w okresie powojennym. A więc "za dni Syna 
Człowieczego". Te szczególne migracje to nie tylko osiedlanie się ludzi w różnych koloniach, ale 
PRZEDE WSZYSTKIM łatwy dostęp do dalekosiężnych środków transportu; turystyka itd. 
Wszystko zaczęło się jeszcze w połowie XIX wieku, ale z czasem takie wędrówki na inne tereny 
stały się normą. Dzisiaj możesz kupić bilet na samolot i lecieć gdzie ci się żywnie podoba. Jak 
grzyby po deszczu powstają biura turystyczne, znikają granice. A to wszystko sprzyja 
rozprzestrzenianiu się chorób i wybuchaniu epidemii. Poza tym zarazki stają się coraz bardziej 
odporne na leki, co tylko dolewa oliwy do ognia, ponieważ powracają choroby, które uznaliśmy już 
za pokonane. 

Epidemie nowotworów, cukrzycy i zawałów serca. Czy choroby cywilizacji inne niż zakaźne 
stanowią element znaku podanego przez Jezusa w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale? 

Objawienie 6:7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego żywego stworzenia, 
mówiący: „Przyjdź!” 8 I   ujrzałem, a oto koń blady, a siedzący na nim miał na imię Śmierć. A tuż za 
nim podążał Hades. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali długim mieczem 
i niedoborem żywności, i śmiertelną plagą, i przez dzikie zwierzęta ziemi. 

Uczeni są już niemal zgodni co, do tego, że choroby nowotworowe są chorobami cywilizacji: 

https://www.google.pl/search?biw=1280&bih=890&noj=1&sclient=psy-
ab&q=rak+choroba+cywilizacji&oq=rak+choroba+cywilizacji&gs_l=serp.12...15136.23249.1.2933
4.23.23.0.0.0.0.2103.23367.1j1j2j3j1j6j8-4j5.23.0...0.0...1c.1.12.serp.ufTQ3wncm9Y

A można tutaj jeszcze dorzucić epidemie cukrzycy, zawałów itd.: 

http://www.punktzdrowia.pl/choroby-i-dolegliwosci/choroby-cywilizacyjne 

Do chorób cywilizacyjnych można zaliczyć:

1. Choroby sercowo – naczyniowe:
a) Nadciśnienie tętnicze
b) Stabilna choroba wieńcowa
c) Zawał serca
d) Miażdżyca 
2) Choroby układu oddechowego:

http://www.punktzdrowia.pl/choroby-i-dolegliwosci/choroby-cywilizacyjne
https://www.google.pl/search?biw=1280&bih=890&noj=1&sclient=psy-ab&q=rak+choroba+cywilizacji&oq=rak+choroba+cywilizacji&gs_l=serp.12...15136.23249.1.29334.23.23.0.0.0.0.2103.23367.1j1j2j3j1j6j8-4j5.23.0...0.0...1c.1.12.serp.ufTQ3wncm9Y
https://www.google.pl/search?biw=1280&bih=890&noj=1&sclient=psy-ab&q=rak+choroba+cywilizacji&oq=rak+choroba+cywilizacji&gs_l=serp.12...15136.23249.1.29334.23.23.0.0.0.0.2103.23367.1j1j2j3j1j6j8-4j5.23.0...0.0...1c.1.12.serp.ufTQ3wncm9Y
https://www.google.pl/search?biw=1280&bih=890&noj=1&sclient=psy-ab&q=rak+choroba+cywilizacji&oq=rak+choroba+cywilizacji&gs_l=serp.12...15136.23249.1.29334.23.23.0.0.0.0.2103.23367.1j1j2j3j1j6j8-4j5.23.0...0.0...1c.1.12.serp.ufTQ3wncm9Y
http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/sakson.pdf


a) POChP - Przewlekła obturacyjna choroba płuc
3) Otyłość
4) Cukrzyca
5) Nowotwory
6) Osteoporoza
7) Choroby przewodu pokarmowego:
a) Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
b) Choroba refleksowa przełyku
c) Żylaki odbytu
d) Biegunka
e) Zaparcia 
8...) Choroby alergiczne
9) Problemy psychologiczne, dewiacje społeczne:
a) Pracoholizm, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od Internetu
b) Anoreksja, bulimia
c) Depresja i inne choroby afektywne
d) Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, natręctwa
e) Wypalenie zawodowe
10) Choroby zakaźne
a) AIDS
b) Gruźlica

DRAMAT CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Choroby cywilizacyjne to nie tylko powszechnie występujące schorzenia. To także przyczyny 
ponad 80% wszystkich zgonów. Analizując ww. listę można wybrać raptem kilka chorób, 
których roczne „ofiary” stanowią ponad połowę ogólnej liczby zgonów. 

Czyli znowu sytuacja bez precedensu. Czy może być jeszcze gorzej? Kiedyś czytałem, że co trzeci 
człowiek na ziemi umiera na chorobę genetyczną. A wy czekacie na jeszcze "gorsze czasy końca". 
Doprawdy: nie rozpoznaliście "dni Syna Człowieczego".

Znaki czasu/czasy ostateczne cz:2 

Znaki czasu, klęski głodu: 



Jan Lewandowski napisał: 

http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm 

Doug Harris w swej anglojęzycznej książce pt. Awake ! To the Watchtower, (Volume 1, Reachout 
Trust, Twickenham England) publikuje dane (str. 168) z książki Johna Robsona pt. Famine (1981).

Robson pokazuje na str. 22 - 24 swej książki, że w latach 1860 - 1914, świat nawiedziło 9 
wielkich głodów powodując 23 850 000 ofiar śmiertelnych w ludziach. Natomiast w latach 
1915 - 1973 świat nawiedziło 13 wielkich głodów, ale ofiar było mniej niż w latach 1860 - 1914 
- 20 037 400. Zatem okres dłuższy od poprzedniego o 5 lat, a o ok. 4000 000 ofiar mniej. Godna
odnotowania jest także uwaga Robsona przytoczona przez Harrisa (str. j.w.), mówiąca o tym, że I 
Wojna Światowa nie spowodowała wśród ludzkości żadnych klęsk głodowych. Ten oczywisty fakt 
zafałszowywuje Przebudźcie się ! nr 7 z lat 1970 - 79, które podaje, że po I Wojnie Światowej 
"miały wystąpić na całym świecie braki żywności" (str. 10 - 11). Prawda jest jednak taka, że - wedle
danych przytaczanych przez Harrisa danych za Robsonem - ogólnoświatowe braki żywności 
spowodowała dopiero II Wojna Światowa (2 takie klęski, Harris, j.w.). Harris konkluduje: "W 
prosty sposób fakty raz jeszcze pokazują nam, że rok 1914 nie jest jakimś punktem zwrotnym pod 
względem głodów, i dlatego nie można ich wiązać z jakimkolwiek znakiem, który miałby nastąpić 
od tego roku" (Harris, j.w.). Poza tym, jeśli jest tak jak podaje powyższe Przebudźcie się !, że głód 
dni ostatnich miał "objąć ogromne obszary naszego globu" i "Wszystko to spełniło się po roku 
1914, jak w żadnym innym okresie" (str j.w.), to dlaczego nie da się to pogodzić z Dz. Ap. 11: 28, 
gdzie czytamy, że prorok Agabus "zaczął wskazywać, że wkrótce całą zamieszkaną ziemię nawiedzi
wielka klęska głodu, co rzeczywiście nastąpiło za czasów Klaudiusza" (N. W. T.), a więc na długo 
przed okresem po roku 1914 ? Porównaj Prowadzenie rozmów....., str. 74. 

Biosławek: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kl%C ... g%C5%82odu 

Oto wykaz klęsk głodu, jakie miały miejsce pomiędzy pierwszą, a drugą wojną światową między 
1914-1939 rokiem: 

1914-1918 – klęska głodu w górach Libanu podczas I wojny światowej, który zabił około 1/3 
populacji 
1914-1918 – klęska głodu w Belgii 
1915-1916 – Ludobójstwo Ormian. Ormiańscy zesłańcy zagłodzeni na śmierć 
1916-1917 – klęska głodu spowodowana brytyjską blokadą Niemiec podczas I wojny światowej; 
około 750 000 Niemców zagłodzonych na śmierć[49] 
1916-1917 – zimowa klęska głodu w Rosji 
1917-1919 – klęska głodu w Persji. 1/4 populacji żyjącej na północy Persji umarła z głodu[50] 
1917-1921 – serie klęsk głodu w Turkiestanie w czasie bolszewickiej rewolucji zabiły około 1/6 
populacji[51] 
1921-1922 – klęska głodu na Powołżu zabiła 5 milionów ludzi[52] 
1921-1922 – klęska głodu w Tatarstanie 1921-1922 
1921-1922 – klęska głodu w koloniach Niemców nadwołżańskich w Rosji. Zginęła 1/3 całkowitej 
ludności[53] 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kl%C4%99sk_g%C5%82odu
http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm


1928-1929 – klęska głodu w północnych Chinach. Z powodu suszy zmarło 3 miliony ludzi 
1928-1929 – klęska głodu w Rwanda-Burundi, spowodowała dużą migrację do Konga 
1932-1933 – klęska głodu w ZSRR (1932-1933), w tym również na Ukrainie (Hołodomor)[54], w 
Kazachstanie[55], w niektórych częściach Rosji[56] i na obszarze Północnego Kaukazu[57]. Około 
11,5 miliona ludzi zmarło z głodu 

1936 – klęska głodu w Chinach; odnotowano 5 milionów przypadków śmiertelnych[58] 

Na razie policzmy ile osób zginęło, jak się szacuje, w klęskach głodu od roku 1914 d, mniej więcej, 
roku 1939. Czyli od pierwszej do drugiej wojny światowej. A więc na podstawie podanych liczb w 
wikipedii: 

1916-1917 – klęska głodu spowodowana brytyjską blokadą Niemiec podczas I wojny światowej; 
około 750 000 Niemców zagłodzonych na śmierć 

1921-1922 – klęska głodu na Powołżu zabiła 5 milionów ludzi 

1928-1929 – klęska głodu w północnych Chinach. Z powodu suszy zmarło 3 miliony ludzi 

1932-1933 – klęska głodu w ZSRR (1932-1933), w tym również na Ukrainie (Hołodomor)[54], w 
Kazachstanie[55], w niektórych częściach Rosji[56] i na obszarze Północnego Kaukazu[57]. Około 
11,5 miliona ludzi zmarło z głodu 

1936 – klęska głodu w Chinach; odnotowano 5 milionów przypadków śmiertelnych[58] 

A więc wychodzi nam jakieś 25 000 000 ofiar. Nie wiem tylko czy autor czegoś tutaj nie pokręcił 
pisząc o klęsce głodu na Powołżu. Czy ta klęska głodu nie powinna być uwzględniana w grupie 
klęsk głodu, jakie miały miejsce w ZSRR w latach 1932-1933. 

Przypomnijmy, że Lewandowski na podstawie archaicznych danych z 1981 roku, a raczej na 
podstawie jakiejś pseudonaukowej literatury, twierdzi: 

http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm 

Robson pokazuje na str. 22 - 24 swej książki, że w latach 1860 - 1914, świat nawiedziło 9 
wielkich
głodów powodując 23 850 000 ofiar śmiertelnych w ludziach. Natomiast w latach 1915 - 1973 
świat nawiedziło 13 wielkich głodów, ale ofiar było mniej niż w latach 1860 - 1914 - 20 037 400.
Zatem okres dłuższy od poprzedniego o 5 lat, a o ok. 4000 000 ofiar mniej. 

Na temat innych klęsk głodu na przełomie lat 1914-1939 autor wpisu w wikipedii nie podaje 
żadnych liczbowych informacji. Ogranicza się jedynie do podania liczb określających ubytek 
populacji w wyniku klęsk głodu. Trzeba by się dowiedzieć ile ludzi żyło w tamtych czasach na 
terenach dotkniętych klęskami głodu i policzyć ile ludzi w sumie w ich wyniku mogło umrzeć. Już 
teraz wiadomo, że wskaźnik byłby o wiele wyższy niż 23 850 000 ofiar 

Ale poszukajmy jeszcze w internecie dodatkowych informacji i uściślijmy informacje nie podane 
przez wikipedię: 

Np. klęski głodu w Etiopii: 

http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm


http://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99sk ... _w_Etiopii 

1913 - 1914 Głód w północnych prowincjach 

1929 Głód wśród ludu Oromo, który doprowadził do lokalnej rewolty gdy poborcy podatkowi 
odmówili odpowiedniej redukcji podatków. 

Lewandowski stwierdził ponadto, że "w latach 1915 - 1973 świat nawiedziło 13 wielkich głodów, 
ale ofiar było mniej niż w latach 1860 - 1914 (....)Zatem okres dłuższy od poprzedniego o 5 lat, a o 
ok. 4000 000 ofiar mniej". Już po pierwszej analizie, w wyniku której można stwierdzić, że więcej 
ludzi niż 23 850 000 ofiar, które miały zginąć w wyniku klęsk głodu w latach 1860 - 1914 zginęło 
w wyniku klęsk głodu w latach od 1914-1939. Wyszło jakieś 25 000 000 ofiar, a nie braliśmy pod 
uwagę ściślejszych statystyk wynikających z innych klęsk głodu. Jan Lewandowski twierdzi 
jednak, że od roku 1915 do roku 1973 nawiedziło 13 wielkich klęsk głodu, a ofiar było o 4 000 000 
mniej niż w latach 1860-1914. 

A więc przeanalizujmy informacje na temat klęsk głodu od roku 1915-1973: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kl%C ... g%C5%82odu 

1940-1943 – klęska głodu w getcie warszawskim 
1941-1944 – klęska głodu Leningradzie, klęska głodu spowodowana trwającą 900 dni blokadą 
nazistowskich i fińskich oddziałów. Ponad milion mieszkańców Leningradu zmarło z głodu, 
mrozu, lub w wyniku bombardowań podczas zimy 1941-42, kiedy dostawy żywności do miasta 
zostały odcięte i temperatura spadła do -40 stopni[59]. 
1941-1942 – klęska głodu w Grecji spowodowana przez nazistowską okupację[60]. 300 000 ludzi 
zginęło 
1942-1943 – klęska głodu zabiła milion ludzi w Chinach 
1943 – klęska głodu w Bengalu 
1943 – klęska głodu w Rwanda-Burundi, spowodowała migrację do Konga 
1944 – klęska głodu w Holandii podczas II wojny światowej, zmarło ponad 20 000 ludzi 
1945 – klęska głodu w Wietnamie 
1946-1947 – klęska głodu w ZSRR zabił 1-1,5 milionów ludzi[61] 
1958 – klęska głodu w Tigraj, Etiopia, 100 000 ludzi zmarło 
1959-1961 – Wielki Głód w Chinach wywołany wielkim skokiem naprzód. Według oficjalnych 
statystyk podanych przez Hu Yaobang zmarło 20 milionów ludzi 
1965-1967 – susza w Indiach spowodowała śmierć 1,5 milion ludzi[62] 
1966 – klęska głodu w Bihar, Indie[63]. 
1967-1970 – klęska głodu w Republice Biafra spowodowana przez nigeryjską blokadę 
1968-1972 – klęska suszy w Sahelu spowodowała śmierć miliona ludzi[64] 
1973 – klęska głodu w Etiopii; rządowi nie udało się zapanować nad kryzysem co doprowadziło do 
obalenia rządów cesarza Haile Selassie I i przejęcia władzy przez wojskową radę Derg 

Podsumujmy na podstawie dostępnych informacji: 

1941-1944 – klęska głodu Leningradzie(...)Ponad milion mieszkańców Leningradu zmarło z 
głodu, mrozu, lub w wyniku bombardowań podczas zimy 1941-42, kiedy dostawy żywności do 
miasta zostały odcięte i temperatura spadła do -40 stopni[59]. 

Ciężko tutaj stwierdzić ile osób zmarło w samego głodu. Ale dajmy na to 500 000 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kl%C4%99sk_g%C5%82odu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ski_g%C5%82odu_w_Etiopii


1941-1942 – klęska głodu w Grecji spowodowana przez nazistowską okupację[60]. 300 000 ludzi 
zginęło 

1942-1943 – klęska głodu zabiła milion ludzi w Chinach 

1944 – klęska głodu w Holandii podczas II wojny światowej, zmarło ponad 20 000 ludzi 

1946-1947 – klęska głodu w ZSRR zabił 1-1,5 milionów ludzi[61] 

1958 – klęska głodu w Tigraj, Etiopia, 100 000 ludzi zmarło 

1959-1961 – Wielki Głód w Chinach wywołany wielkim skokiem naprzód. Według oficjalnych 
statystyk podanych przez Hu Yaobang zmarło 20 milionów ludzi 

1965-1967 – susza w Indiach spowodowała śmierć 1,5 milion ludzi[62] 
1966 – klęska głodu w Bihar, Indie[63]. 

1968-1972 – klęska suszy w Sahelu spowodowała śmierć miliona ludzi[64] 

A więc mamy jakieś 25, 5 miliona ofiar w wyniku klęsk głodu w latach 1915-1974. Oczywiście nie 
uwzględniłem tutaj liczb, którymi charakteryzowały się wszystkie klęski głodu, jakie miały miejsce 
w tych latach. Przypominam, że w wyniku wcześniejszej analizy, mającej na celu ustalenie ile ofiar 
pochłonęły klęski głodu w latach od 1914-1939 wyszło mi jakieś 25 000 000. A więc stosując te 
wyliczenia w latach 1914/1915-1973 w wyniku klęsk głodu zginęłoby jakieś 50 000 000 ludzi. 
Przypominam, że nie wszystkie liczby zostały uwzględnione, bo wtedy wynik okazałby się jeszcze 
tragiczniejszy. Jak to się ma do liczby jaką podał Jan Lewandowski, to znaczy do 20 037 400, 
bo tyle jego zdaniem ludzi zginęło w wyniku klęsk glodu w latach 1915-1973. 

A jak sytuacja wygląda dzisiaj? 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_g%C5%82odu 

Szacuje się, że na świecie głoduje 925 mln ludzi [1]. Głód ten szczególnie dotyka kraje Trzeciego 
Świata, wynika m.in. z niestabilności politycznej oraz bardzo niskiej kultury rolnej połączonej z 
przeludnieniem. Obecnie w Afryce umiera z głodu około 40 000 osób dziennie. 

Żeby bardziej uzmysłowić sobie fakt, że jest coraz gorzej zajrzyjmy do bardziej szczegółowych 
statystyk: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kl%C ... g%C5%82odu 

Selassie I i przejęcia władzy przez wojskową radę Derg 
1974 – klęska głodu w Bangladeszu 
1975-1979 – Czerwoni Khmerowie. 2 miliony mieszkańców Kambodży straciło życie w wyniku 
morderstw, pracy niewolniczej i głodu 
1980 – klęska głodu w Karamoja w Ugandzie 
1984 – klęska głodu w Etiopii 
1991-1993 – klęska głodu w Somalii 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kl%C4%99sk_g%C5%82odu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_g%C5%82odu


1996 – klęska głodu w Korei Północnej [1] [2] 
1998 – klęska głodu w Sudanie spowodowany przez drugą sudańską wojnę domową i suszę 
1998 – głód ENSO w północno-wschodniej Brazylii 
1998-2000 – klęska głodu w Etiopii. Sytuację pogorszyła wojna erytrejsko-etiopska 
1998-2004 – II wojna domowa w Kongu. 3,8 miliona ludzi zmarło, przeważnie z głodu i od chorób 
2000-2009 – kryzys żywnościowy w Zimbabwe spowodowany przez politykę ziemskich reform 
Roberta Mugabe[65] 
XXI wiek[edytuj] 

2003 – głód w Sudanie/Darfurze (Konflikt w Darfurze) 
2005 – kryzys żywnościowy w Malawi 
2005–06 – kryzys żywnościowy w Nigrze 
2006 – kryzys żywnościowy na Półwyspie Somalijskim 
2008 – kryzys żywnościowy w Birmie. Cyklon Nargis zdewastował główny rejon produkcji ryżu w 
Birmie[66]. 
2008 – kryzys żywnościowy w Korei Północnej[67][68] 
2008 – kryzys żywnościowy na Półwyspie Somalijskim[69][70] 
2008 – kryzys żywnościowy w Afganistanie[71] 
2008 – kryzys żywnościowy w Bangladeszu[72] 
2008 – kryzys żywnościowy w Afryce Wschodniej[73] 
2008 – kryzys żywnościowy w Tadżykistanie[74] 
2009 – kryzys żywnościowy w Kenii[75] 10 milionów Kenijczyków zmaga się z głodem[76]. 
2011 - Klęska głodu w Rogu Afryki 

Jan Lewandowski, i podobni jemu amatorzy/gawędziarze, nie bierze też pod uwagę, że czasy 
ostateczne od objęcia władzy królewskiej przez Jezusa, co miało miejsce w 1914 roku trwają do 
dzisiaj. Okres od 1914 roku do dzisiaj obfituje w coraz straszniejsze klęski głodu. Jeżeli nie jest to 
znak końca świata o jakim mówił Jezus w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale, to kiedy on zdaniem 
Jana Lewandowskiego będzie miał miejsce? 

Na koniec Janowi Lewandowskiemu, jak i innym pseudoteologom jego pokroju, należy zacytować 
następujące słowa Jezusa: 

Mateusza 16 Tu podeszli do niego faryzeusze i saduceusze i kusząc go, prosili, aby im ukazał znak 
z nieba. 2 On, odpowiadając, rzekł do nich:   „[[Gdy zapada wieczór, mawiacie: ‚Będzie ładna 
pogoda, bo niebo jest ognistoczerwone’; 3 a   rano: ‚Dzisiaj będzie zimowa, deszczowa pogoda, 
bo niebo jest ognistoczerwone, ale posępne’. Umiecie tłumaczyć wygląd nieba, lecz znaków 
czasów wytłumaczyć nie umiecie]].  



Znaki czasu/czasy ostateczne cz:3 

Znaki czasu, wojny: 

Jan Lewandowski napisał: 

http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm 

Doug Harris w swej wcześniej przeze mnie cytowanej książce cytuje dane (str. 167) z książki 
Quincy Wrighta pt. Study of War, gdzie podaje on (str. 651) statystyki wskazujące na to, że 
było aż 89 konfliktów zbrojnych w latach 1800 - 1900, a w latach 1900 - 1941 tylko 24, co 
wskazuje na tendencje spadkową o ok. połowę, wraz z początkiem XX wieku (patrz też C. 
Podolski, j.w., str. 91, o tym, że według Wrighta tendencja spadkowa względem 
wcześniejszych wieków utrzymywała się wciąż do roku 1964). Wright wskazuje też, że wszystkie
potęgi światowe zawsze angażowały się w główne wojny, także trudno tu więc mówić o I Wojnie 
Światowej jako jedynej w swoim rodzaju pod względem swego powszechnego zasięgu. Od 
roku 1600 do 1941 naliczył on aż 50 wojen tego typu (D. Harris, j.w., str. 166). Ciekawe, że 
Towarzystwo Strażnica zna powyższa książkę Wrighta, wybiórczo cytując ją nawet czasem i jego 
jako "zwolennika" swoich poglądów (Strażnica, rok CIV, nr 22, str. 3, 4), choć zupełnie 
przemilczają oni już to, że dane jakie on podaje w swej książce - jak widzieliśmy wyżej - 
kompletnie zaprzeczają ich tezie o wzroście liczby wojen po roku 1914. Czy to można nazwać 
rzetelnym informowaniem czytelników ? 

Jak podaje wikipedia w latach 1800-1900 

Lewandowski twierdzi, że w latach 1900-1941 miało miejsce 24 konflikty zbrojne. Czy to prawda? 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikty_zbrojne_XX_wieku 

1 Wojna wenezuelska (1902-1903) 
2 Brytyjska ekspedycja do Tybetu (1903-1904) 
3 Wojna rosyjsko-japońska (1904-1905) 
4 Powstanie Maji-Maji (1905-1907) 
5 II wojna w Ameryce Środkowej (1906) 
6 Powstanie Bambathy (1906) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikty_zbrojne_XX_wieku
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7 Wojna Hondurasu z Nikaraguą (1907) 
8 II wojna hiszpańsko-marokańska (1909-1910) 
9 Wojna Wadai (1909-1911) 
10 Wojna włosko-turecka (1911-1912) 
11 Rewolucja Xinhai (1911-1912) 
12 I wojna bałkańska (1912-1913) 
13 II wojna bałkańska (1913) 
14 Walki Włochów w Libii (1912-1918) 
15 Rewolucja meksykańska (1910-1920) 
16 I wojna światowa (1914 - 1918) 
17 Walki Brytyjczyków w Sudanie 
18 Interwencja amerykańska w Dominikanie (1916-1924) 
19 Powstanie wielkanocne (23 kwietnia 1916) 
20 Wojna domowa w Rosji (1917-1923) 
21 Wojna estońsko-bolszewicka (1918 - 1920) 
22 Wojna domowa w Finlandii (1918) 
23 III wojna brytyjsko-afgańska (1919) 
24 Wojna francusko-syryjska (1919-1921) 
25 Wojna grecko-turecka (1919-1922) 
26 Wojna francusko-turecka (1920-1921) 
27 Irlandzka wojna o niepodległość (21 stycznia 1919 – 11 lipca 1921) 
28 I powstanie śląskie (16 sierpnia - 24 sierpnia 1919) 
29 Powstanie w Iraku (1920) 
30 Wojna polsko-bolszewicka (14 listopada 1919-18 marca1921) 
31 II powstanie śląskie (19 sierpnia – 25 sierpnia 1920) 
32 Konflikt polsko-litewski (1 września - 7 października 1920) 
33 III powstanie śląskie (2 maja - 5 lipca 1921) 
34 Rewolucja w Mongolii (1921) 
35 Wojna Rifenów (1921-1927) 
36 Irlandzka wojna domowa (1922 - 1923) 
37 Chińska wojna domowa (1927 -1950) 
38 Powstania kurdyjskie 
39 Powstanie w Iraku (1931) 
40 Wojna kolumbijsko-peruwiańska (1932 - 1933) 
41 Powstanie konstytucjonalistów w Brazylii (1932) 
42 Wojna saudyjsko-jemeńska (1934) 
43 Powstanie w Iranie (1935) 
44 Wojna włosko-abisyńska 1935-1936 
45 Wojna chińsko-japońska (1937-1945) 
46 Hiszpańska wojna domowa (1936 - 1939) 
47 Wojna węgiersko-słowacka (1939) 
48 Walki rosyjsko-japońskie 
49 II wojna światowa (1939 - 1945) 
50 Konflikt brytyjsko-palestyński (1939-1948) 
51 Konflikt francusko-syjamski (1941) 

Do roku 1 964: 

52 Wojna o niepodległość Indonezji (1945-1949) 
53 Wojna domowa w Grecji (1946 - 1949) 
54 Wojna indochińska (1946-1954) 
55 I wojna indyjsko-pakistańska (1947-1948) 



56 Incydent 28 lutego (1947) 
57 Rewolta w Kostaryce (1948) 
58 I wojna izraelsko-arabska (1948-1949) 
59 Konflikt indonezyjsko-holenderski (1949-1963) 
60 Wojna koreańska (1950-1953) 
61 Chińska interwencja w Tybecie (7 października 1950 - 2 maja 1951) 
62 Tunezyjska wojna o niepodległość (1952-1956) 
63 Powstanie Mau Mau (1952-1960) 
64 Powstanie w Maroku (1953-1955) (1953-1955) 
65 Algierska wojna o niepodległość (1954-1962) 
66 Stan Wyjątkowy na Cyprze (1955-1959) 
67 Kryzys sueski (29 października 1956 – 6 listopada 1956) 
68 Rewolucja kubańska (1956-1959) 
69 Wojna o Ifni (1957) 
70 Wojna wietnamska (1957-1975) 
71 Wojna tunezyjsko-francuska (1958-1961) 
72 Kryzys kongijski (1960-1965) 
73 Rewolucja w Korei Płd (1960) 
74 Wojna domowa w Jemenie Płn (1962-1969) 
75 Powstanie w Iranie (1963) 
76 Południowoafrykańska wojna graniczna (1965-1989) 
77 Konfrontacja indonezyjsko-malezyjska (1963-1966) 
78 Konflikt adeński (1963-1967) 
79 Wojna o niepodległość Gwinei Bissau (1963-1974) 
80 Wojna o niepodległość Mozambiku (1964-1974) 

Czyli od 1900-1941, w ciągu 41 lat, wybuchło 51 konfliktów. Natomiast od 1941 do 1964, w ciągu 
23 lat, 29 konfliktów. Razem od 1900 roku do 1964 mamy 80 konfliktów zbrojnych. W porównaniu
do liczb podanych przez Lewandowskiego; "statystyki wskazujące na to, że było aż 89 konfliktów 
zbrojnych w latach 1800 - 1900". Czyli na przestrzeni 100 lat. 

A tutaj mamy do czynienia z 80 konfliktami zbrojnymi na przestrzeni 64 lat. Gdzie Lewandowski, a
właściwie "fachowiec" za którym cytuje swoje rewelacje widzi tutaj tendencje spadkowe tego nie 
wiem. Można je dostrzec jeżeli weźmie się liczby z sufity, jak to uczynił cytowany przez Jana 
Lewandowskiego autor. 

Ale idźmy dalej: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikty_zbrojne_XX_wieku 

Od 1964 roku wybuchła następująca ilość konfliktów zbrojnych: 

81 II wojna indyjsko-pakistańska (1965) 
82 Wojna domowa w Czadzie (1965-1990) 
83 Wojna domowa w Nigerii (1966-1970) 
84 Rewolucja w Nikaragui (1967-1979) 
85 Wojna sześciodniowa (1967) 
86 Wojna na wyczerpanie (1968-1970) 
87 Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (20 sierpnia - wrzesień 1968) 
88 Wojna futbolowa (14 lipca – 18 lipca 1969) 
89 Konflikt nad Ussuri (1969) 
90 III Wojna indyjsko-pakistańska (1971) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikty_zbrojne_XX_wieku


91 Wojna o niepodległość Bangladeszu (1971) 
92 Wojna Jom Kippur (1973) 
93 Zamach stanu w Chile (1973) 
94 Wojna kambodżańska (1975-1995) 
95 Wojna somalijsko-etiopska (1977) 
96 Wojna libijsko-egipska (1977) 
97 Wojna chińsko-wietnamska (1979) 
98 Irańska rewolucja islamska (1979) 
99 Radziecka interwencja w Afganistanie (1979-1989) 
100 Wojna iracko-irańska (1980-1988) 
101 Wojna o Falklandy-Malwiny (1982) 
102 Wojna libańska (1982-1985) 
103 Inwazja na Grenadę (1983) 
104 Konflikt w Darfurze (1983-) 
105 Somalijska wojna domowa (od 1988) 
106 Inwazja na Panamę (1989-1990) 
107 Wojna domowa w Liberii (1989-1996) 
108 Wojna domowa w Etiopii (1974-1991) 
109 Wojna ormiańsko-azerska (1988-1994) 
110 Wojna domowa w Nigrze (1990-1997) 
111 I wojna w Zatoce Perskiej (2 sierpnia 1990 - 28 lutego 1991) 
112 Wojna domowa w Rwandzie (1 października 1990 - 4 sierpnia 1993) 
113 Rebelia Tuaregów (1990-1995) (1990 - 1995) 
114 Konflikt w Casamance (1990 - 2006) 
115 Wojna w Osetii Południowej 1991-1992 (5 stycznia 1991 - 24 czerwca 1992) 
116 Wojna domowa w Sierra Leone (23 marca 1991 - 18 stycznia 2002) 
117 Wojna dziesięciodniowa (27 czerwca - 6 lipca 1991) 
118 Wojna domowa w Dżibuti (1991 - 1994) 
119 Wojna w Chorwacji (1991-1995) 
120 Wojna domowa w Algierii (1991-2002) 
121 Konflikt naddniestrzański (2 marca - 21 lipca 1992) 
122 Wojna abchasko-gruzińska (1992-1994) 
123 Wojna w Bośni (1992-1995) 
124 Wojna domowa w Tadżykistanie (1992-1997) 
125 Wojna domowa w Burundi (21 października 1993 - 2005) 
126 Ludobójstwo w Rwandzie (6 kwietnia - lipiec 1994) 
127 Wojna domowa w Jemenie (4 maja - 7 lipca 1994) 
128 I wojna czeczeńska (11 grudnia 1994 - 31 sierpnia 1996) 
129 I wojna domowa w Kongu (1996-1997) 
130 II wojna domowa w Kongu (1998-2003) 
131 Wojna erytrejsko-etiopska (1998-2000) 
132 Wojna w Kosowie (1998-1999) 
133 II wojna czeczeńska (1999-2009) 

A więc od roku 1964 do roku 2009, na przestrzeni 46 lat mamy kolejne 82 konflikty zbrojne. Czyli 
od roku 1964 do roku 1999 nie obserwuje się żadnej tendencji spadkowej jeżeli chodzi o ilość 
konfliktów zbrojnych na świecie. 

Nie dotarłem do wiarogodnych statystyk, które by pokazywały ile konfliktów zbrojnych miało 
miejsce na przestrzeni lat od 1800 do 1900 roku. Lewandowski twierdzi, że było ich 89. 
Przyjmijmy na razie tą liczbę na słowo honoru. A ile konfliktów zbrojnych w porównaniu z tą 
liczbą miało miejsce od roku 1914 do 2009? 



14 Walki Włochów w Libii (1912-1918) 
15 Rewolucja meksykańska (1910-1920) 
16 I wojna światowa (1914 - 1918) 
17 Walki Brytyjczyków w Sudanie 
18 Interwencja amerykańska w Dominikanie (1916-1924) 
19 Powstanie wielkanocne (23 kwietnia 1916) 
20 Wojna domowa w Rosji (1917-1923) 
21 Wojna estońsko-bolszewicka (1918 - 1920) 
22 Wojna domowa w Finlandii (1918) 
23 III wojna brytyjsko-afgańska (1919) 
24 Wojna francusko-syryjska (1919-1921) 
25 Wojna grecko-turecka (1919-1922) 
26 Wojna francusko-turecka (1920-1921) 
27 Irlandzka wojna o niepodległość (21 stycznia 1919 – 11 lipca 1921) 
28 I powstanie śląskie (16 sierpnia - 24 sierpnia 1919) 
29 Powstanie w Iraku (1920) 
30 Wojna polsko-bolszewicka (14 listopada 1919-18 marca1921) 
31 II powstanie śląskie (19 sierpnia – 25 sierpnia 1920) 
32 Konflikt polsko-litewski (1 września - 7 października 1920) 
33 III powstanie śląskie (2 maja - 5 lipca 1921) 
34 Rewolucja w Mongolii (1921) 
35 Wojna Rifenów (1921-1927) 
36 Irlandzka wojna domowa (1922 - 1923) 
37 Chińska wojna domowa (1927 -1950) 
38 Powstania kurdyjskie 
39 Powstanie w Iraku (1931) 
40 Wojna kolumbijsko-peruwiańska (1932 - 1933) 
41 Powstanie konstytucjonalistów w Brazylii (1932) 
42 Wojna saudyjsko-jemeńska (1934) 
43 Powstanie w Iranie (1935) 
44 Wojna włosko-abisyńska 1935-1936 
45 Wojna chińsko-japońska (1937-1945) 
46 Hiszpańska wojna domowa (1936 - 1939) 
47 Wojna węgiersko-słowacka (1939) 
48 Walki rosyjsko-japońskie 
49 II wojna światowa (1939 - 1945) 
50 Konflikt brytyjsko-palestyński (1939-1948) 
51 Konflikt francusko-syjamski (1941) 
52 Wojna o niepodległość Indonezji (1945-1949) 
53 Wojna domowa w Grecji (1946 - 1949) 
54 Wojna indochińska (1946-1954) 
55 I wojna indyjsko-pakistańska (1947-1948) 
56 Incydent 28 lutego (1947) 
57 Rewolta w Kostaryce (1948) 
58 I wojna izraelsko-arabska (1948-1949) 
59 Konflikt indonezyjsko-holenderski (1949-1963) 
60 Wojna koreańska (1950-1953) 
61 Chińska interwencja w Tybecie (7 października 1950 - 2 maja 1951) 
62 Tunezyjska wojna o niepodległość (1952-1956) 
63 Powstanie Mau Mau (1952-1960) 
64 Powstanie w Maroku (1953-1955) (1953-1955) 



65 Algierska wojna o niepodległość (1954-1962) 
66 Stan Wyjątkowy na Cyprze (1955-1959) 
67 Kryzys sueski (29 października 1956 – 6 listopada 1956) 
68 Rewolucja kubańska (1956-1959) 
69 Wojna o Ifni (1957) 
70 Wojna wietnamska (1957-1975) 
71 Wojna tunezyjsko-francuska (1958-1961) 
72 Kryzys kongijski (1960-1965) 
73 Rewolucja w Korei Płd (1960) 
74 Wojna domowa w Jemenie Płn (1962-1969) 
75 Powstanie w Iranie (1963) 
76 Południowoafrykańska wojna graniczna (1965-1989) 
77 Konfrontacja indonezyjsko-malezyjska (1963-1966) 
78 Konflikt adeński (1963-1967) 
79 Wojna o niepodległość Gwinei Bissau (1963-1974) 
80 Wojna o niepodległość Mozambiku (1964-1974) 
81 II wojna indyjsko-pakistańska (1965) 
82 Wojna domowa w Czadzie (1965-1990) 
83 Wojna domowa w Nigerii (1966-1970) 
84 Rewolucja w Nikaragui (1967-1979) 
85 Wojna sześciodniowa (1967) 
86 Wojna na wyczerpanie (1968-1970) 
87 Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (20 sierpnia - wrzesień 1968) 
88 Wojna futbolowa (14 lipca – 18 lipca 1969) 
89 Konflikt nad Ussuri (1969) 
90 III Wojna indyjsko-pakistańska (1971) 
91 Wojna o niepodległość Bangladeszu (1971) 
92 Wojna Jom Kippur (1973) 
93 Zamach stanu w Chile (1973) 
94 Wojna kambodżańska (1975-1995) 
95 Wojna somalijsko-etiopska (1977) 
96 Wojna libijsko-egipska (1977) 
97 Wojna chińsko-wietnamska (1979) 
98 Irańska rewolucja islamska (1979) 
99 Radziecka interwencja w Afganistanie (1979-1989) 
100 Wojna iracko-irańska (1980-1988) 
101 Wojna o Falklandy-Malwiny (1982) 
102 Wojna libańska (1982-1985) 
103 Inwazja na Grenadę (1983) 
104 Konflikt w Darfurze (1983-) 
105 Somalijska wojna domowa (od 1988) 
106 Inwazja na Panamę (1989-1990) 
107 Wojna domowa w Liberii (1989-1996) 
108 Wojna domowa w Etiopii (1974-1991) 
109 Wojna ormiańsko-azerska (1988-1994) 
110 Wojna domowa w Nigrze (1990-1997) 
111 I wojna w Zatoce Perskiej (2 sierpnia 1990 - 28 lutego 1991) 
112 Wojna domowa w Rwandzie (1 października 1990 - 4 sierpnia 1993) 
113 Rebelia Tuaregów (1990-1995) (1990 - 1995) 
114 Konflikt w Casamance (1990 - 2006) 
115 Wojna w Osetii Południowej 1991-1992 (5 stycznia 1991 - 24 czerwca 1992) 
116 Wojna domowa w Sierra Leone (23 marca 1991 - 18 stycznia 2002) 



117 Wojna dziesięciodniowa (27 czerwca - 6 lipca 1991) 
118 Wojna domowa w Dżibuti (1991 - 1994) 
119 Wojna w Chorwacji (1991-1995) 
120 Wojna domowa w Algierii (1991-2002) 
121 Konflikt naddniestrzański (2 marca - 21 lipca 1992) 
122 Wojna abchasko-gruzińska (1992-1994) 
123 Wojna w Bośni (1992-1995) 
124 Wojna domowa w Tadżykistanie (1992-1997) 
125 Wojna domowa w Burundi (21 października 1993 - 2005) 
126 Ludobójstwo w Rwandzie (6 kwietnia - lipiec 1994) 
127 Wojna domowa w Jemenie (4 maja - 7 lipca 1994) 
128 I wojna czeczeńska (11 grudnia 1994 - 31 sierpnia 1996) 
129 I wojna domowa w Kongu (1996-1997) 
130 II wojna domowa w Kongu (1998-2003) 
131 Wojna erytrejsko-etiopska (1998-2000) 
132 Wojna w Kosowie (1998-1999) 
133 II wojna czeczeńska (1999-2009) 

Wychodzi, że od 1914 do 2009, czyli na przestrzeni 95 lat było 119 konfliktów zbrojnych. 
Natomiast, zdaniem Lewandowskiego, na przestrzeni 100 lat, w latach 1800-1900, na świecie miało
miejsce 89 konfliktów zbrojnych. A więc i tutaj nie widać tendencji spadkowej jeżeli chodzi o lata 
1800-1900 i 1914-2009. Wręcz przeciwnie: widać, że w latach od 1914 do 2009 obserwujemy 
tendencję wzrostową pod tym względem w porównaniu do lat od 1800 do 1900. A jeszcze należy 
doliczyć okres od 2009 do 2013! 

Przypomnijmy, co na temat 1 wojny światowej napisał autor dyskutowanego artykułu: 

http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm 

Wright wskazuje też, że wszystkie potęgi światowe zawsze angażowały się w główne wojny, także 
trudno tu więc mówić o I Wojnie Światowej jako jedynej w swoim rodzaju pod względem 
swego powszechnego zasięgu. Od roku 1600 do 1941 naliczył on aż 50 wojen tego typu (D. 
Harris, j.w., str. 166)

http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa

I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 
20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą tj. Wielką Brytanią, Francją,
Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915), Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami 
centralnymi tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

Był to największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich

http://pl.wikiquote.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa 

Obie wojny światowe pochłonęły więcej ofiar niż wszystkie wojny starożytności i średniowiecza 
razem wzięte. Żadne półwiecze nie było świadkiem takiej rzezi, takiego okrucieństwa i 
nieludzkiego postępowania, takiego wywożenia w niewolę całych ludów i takiego unicestwiania 
mniejszości.

Autor: sędzia Jackson podczas procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze

http://pl.wikiquote.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm


Źródło: Whitney, R. Harris, Tyranny on Trial (1954) 

http://pl.wikiquote.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa 

Pod względem zasięgu, okrucieństwa, a przede wszystkim totalnego charakteru stała się ona 
precedensem. Pierwsza wojna światowa zapoczątkowała wiek wojny totalnej, wiek w pełnym 
znaczeniu tego wyrazu wojny globalnej.(...) Przed latami 1914–1918 nigdy nie było wojny, która 
by pochłonęła tyle ogólnych zasobów tak wielkiej liczby kombatantów i która by objęła swym 
zasięgiem tak ogromne połacie ziemi. Nigdy jeszcze nie było uwikłanych w wojnę tyle narodów. 
Nigdy przedtem nie pozbawiono życia tyle ludzi i w tak masowy i bezwzględny sposób.
Autor: H. W. Baldwin, World War I (1962) 

http://pl.wikiquote.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa 

Straty w ludziach [podczas pierwszej wojny światowej] były większe niż w którejkolwiek z 
poprzednich wojen i po raz pierwszy wzięły udział w wojnie całe narody wraz z ludnością cywilną.
Źródło: notatka prasowa, „Life”, 13 marca 1964 

Nie zapominajmy też, że wojny, które miały mieć miejsce podczas "dni Syna Człowieczego", nie 
ograniczają się tylko do I Wojny Światowej. Ona tylko rozpoczęła galop czterech jeźdźców 
opisanych w Objawieniu Jana. Ta wojna zapoczątkowała spełnianie się proroctwa o "odebraniu 
pokoju ziemi". 

Objawienia 6:4 I   wyszedł inny koń, maści ognistej, a siedzącemu na nim dano zabrać pokój 
z ziemi,tak by jedni drugich zabijali; i dano mu wielki miecz.

Znowu odniosę się do artykułu Jana Lewandowskiego: 

http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm 

Wyniki ich badań szczegółowo opisał Cezary Podolski w swojej książce pt.,, Największe oszustwa i
proroctwa świadków Jehowy'' (str. 78 -92). W artykule niniejszym spróbuję może jeszcze dołożyć 
coś nowego, do tego co pisał pan Podolski. Uczynię to w oparciu o swoje własne spostrzeżenia i 
spostrzeżenia szerzej w Polsce nieznanych ze swoich książek autorów obcojęzycznych piszących na
zachodzie o Świadkach Jehowy. 

Na samym początku, warto wspomnieć, że teza Towarzystwa Strażnica, która mówi o rozpoczęciu 
się dni ostatnich w roku 1914 (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, str. 78), popada w bardzo 
wyraźną sprzeczność, przynajmniej z dwoma tekstami Biblii. Mianowicie, autor listu Jakuba 
zwraca się z naganą do bogaczy, już wtedy potępiając ich za bogactwa, które zostały zebrane przez 
nich w dniach ostatnich. "To, coście zgromadzili w dniach ostatnich, jest jak ogień" (Jk. 5:3, 
Przekład
Nowego Świata). Widzimy więc, że dla autorów Biblii dni ostatnie, to rzeczywistość aktualna już 
wtedy, w czasach apostolskich, a nie dopiero od roku 1914.

Także dla pierwszych chrześcijan, żyjących jeszcze w czasach apostołow, dni ostatnie już wtedy 
trwały. Ignacy antiocheński, piszący już około roku 107, tak podawał: "Nadeszły czasy ostatnie" 
("Do Kościoła w Efezie", XI, 1).
Również apostoł Piotr zauważa wyraźnie w Dz. Ap. 2 :16 - 17, że przepowiednia o mówieniu 
językami, która według proroka Joela miała wypełnić się w dniach ostatnich wypełnia się właśnie w

http://watchtower.org.pl/iszbin/znaki.htm
http://pl.wikiquote.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikiquote.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa


czasach apostolskich: "Ci ludzie wcale nie są pijani.......właśnie to zostało powiedziane przez 
proroka Joela: A w dniach ostatnich - mówi Bóg - wyleję mego ducha" (NWT - Przekład Świadków
Jehowy). Inne teksty Biblii, mówiące o początku dni ostatnich w czasach apostolskich wylicza i 
omawia Biuletyn Słowo Nadziei - nr 27 z 1995 r
(str. 11, 27 - 28), oraz Włodzimierz Bednarski w swej książce pt. Pismo Święte a nauka Świadków 
Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich (ed. 1997 r str. 241). 

Biosławek: 

Dziwne też, że Jan Lewandowski wierząc, że dni ostatnie trwały już za czasów apostołów wątpi, że 
trwają i dzisiaj i w to, że niedługo znajdą swoją kulminację w Armagedonie. Jan Lewandowski 
popełnił błąd logiczny, ponieważ zamiast rzetelnie zaprezentować poglądy Świadków Jehowy na 
ten temat wszystko sprowadził do karykaturalnej postaci. Na podstawie publikacji Wnikliwe 
poznawanie Pism zaprezentuję, co naprawdę Świadkowie Jehowy mają do powiedzenia na temat 
dni ostatnich: 

W proroctwach biblijnych „dni ostatnie”, „koniec dni” lub podobne wyrażenia oznaczają okres 
będący punktem kulminacyjnym pewnych wydarzeń historycznych (Eze 38:8, 16; Dn 10:14). 
„Koniec dni” zapowiadany przez określone proroctwo rozpoczyna się wraz z nadejściem opisanych
w nim wypadków. A o świadkach jego spełniania się można powiedzieć, że żyją w „dniach 
ostatnich” czy też „pod koniec dni”. W zależności od charakteru danego proroctwa może chodzić 
o zaledwie kilka lat lub o znacznie dłuższy okres, a nawet o kilka odległych od siebie okresów.

Proroctwo Jakuba. Kiedy Jakub oznajmił swym synom: „Zbierzcie się, żebym wam mógł 
powiedzieć, co was spotka pod koniec dni [„w czasach późniejszych”, BT]” (Rdz 49:1), chodziło 
mu o przyszłe czasy, w których miały zacząć się spełniać jego słowa. Przeszło 200 lat wcześniej 
Jehowa zapowiedział, że potomstwo jego dziadka Abrama (Abrahama) będzie ciemiężone przez 400
lat (Rdz 15:13). A zatem dopiero po upływie tego okresu mógł się rozpocząć „koniec dni”, o którym
mówił Jakub (szczegółową analizę 49 rozdz. Rodzaju przedstawiono pod hasłami omawiającymi 
poszczególnych synów Jakuba). Można się też spodziewać, że proroctwo to spełni się także na 



duchowym „Izraelu Bożym” (Gal 6:16; Rz 9:6).

Proroctwo Balaama. Zanim Izraelici wkroczyli do Ziemi Obiecanej, prorok Balaam oświadczył 
Balakowi, królowi Moabu: „Przyjdź, oznajmię ci, co ten lud [Izrael] później uczyni twemu ludowi, 
przy końcu dni. (...) Gwiazda wyjdzie z Jakuba, a berło powstanie z Izraela. I roztrzaska on skronie 
głowy Moabu i czaszkę wszystkich synów tumultu wojennego” (Lb 24:14-17). „Gwiazdą” 
zapowiedzianą w owym proroctwie był pierwotnie król Dawid, pogromca Moabitów (2Sm 8:2). 
Najwyraźniej więc w tym wypadku „koniec dni” rozpoczął się wtedy, gdy Dawid objął władzę 
królewską. A ponieważ wyobrażał on Jezusa, proroctwo to odnosi się także do czasu, gdy ów 
mesjański Król wyrusza na podbój swych nieprzyjaciół (Ps 2:8, 9; Iz 9:7).

Proroctwa Izajasza i Micheasza. W Izajasza 2:2 oraz Micheasza 4:1 słowa „koniec dni” 
wprowadzają proroctwo o czasach, gdy ludzie ze wszystkich narodów mieli napływać ku „górze 
domu Jehowy”. Najpierw spełniło się ono między 29 a 70 r. n.e., gdy pod koniec dni żydowskiego 
systemu rzeczy wielbienie Jehowy zostało wywyższone ponad kult fałszywych pogańskich bogów. 
Król Jezus Chrystus ‛zrobił wyłom’, wynosząc religię prawdziwą na zaszczytne miejsce, a za nim 
podążył ostatek Izraelitów, do których później przyłączyli się ludzie ze wszystkich narodów (Mi 
2:13; Iz 2:2; Dz 10:34, 35). Ostateczne urzeczywistnienie tego proroctwa następuje pod koniec dni 
obecnego systemu rzeczy, kiedy oddawanie czci Jehowie jest wyniesione ponad wszystkie inne 
formy wielbienia. Król Jezus Chrystus przywiódł do czystego wielbienia ostatek Izraela duchowego,
po nich zaś zaczęła się gromadzić wielka rzesza ze wszystkich narodów (Obj 7:9).

Dni ostatnie żydowskiego systemu rzeczy. Niespełna trzy i pół roku przed wejściem pierwszych nie-
Żydów w skład zboru chrześcijańskiego na wiernych żydowskich uczniów Jezusa Chrystusa został 
wylany duch Boży. Jak wyjaśnił przy tej okazji apostoł Piotr, w ten sposób spełniło się proroctwo 
Joela: „A w dniach ostatnich — mówi Bóg — wyleję mego ducha na wszelkie ciało (...). I dam 
prorocze cuda na niebie w górze oraz znaki na ziemi nisko — krew i ogień, i dymny opar; słońce 
zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i wspaniały dzień Jehowy” (Dz 
2:16-20). A zatem ów „wielki i wspaniały dzień Jehowy” miał nastąpić dopiero po tych „dniach 
ostatnich” i najwyraźniej je zakończyć (por. Sof 1:14-18; Mal 4:5; Mt 11:13, 14). Ponieważ Piotr 
przemawiał do rodowitych Żydów oraz do żydowskich prozelitów, jego słowa musiały się odnosić 
zwłaszcza do nich i powinny im uzmysłowić, że żyją w „dniach ostatnich” ówczesnego żydowskiego
systemu rzeczy, w którym ośrodkiem wielbienia była Jerozolima. Wcześniej sam Chrystus Jezus 
zapowiedział zburzenie Jerozolimy wraz ze świątynią (Łk 19:41-44; 21:5, 6), co rzeczywiście się 
stało w 70 r. n.e.
Do zakończenia żydowskiego systemu rzeczy niewątpliwie odnoszą się też wzmianki o tym, że 
Chrystus Jezus pojawił się i działał „przy końcu czasów” lub „przy końcu tych dni” (1Pt 1:20, 21; 
Heb 1:1, 2). Potwierdzają to słowa z Hebrajczyków 9:26, gdzie powiedziano o nim: „Teraz jednak 
ujawnił się raz na zawsze przy zakończeniu systemów rzeczy, aby usunąć grzech przez ofiarę 
z samego siebie”.

Dni ostatnie powiązane z odstępstwem. Wyrażenie „dni ostatnie” i podobne określenia bywają 
używane w związku z odstępstwem, które miało nastąpić w łonie zboru chrześcijańskiego. Apostoł 
Paweł napisał do Tymoteusza: „Natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach 
niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi oraz nauki 
demonów” (1Tm 4:1; por. Dz 20:29, 30). W swym drugim liście do Tymoteusza apostoł ponownie 
nawiązał do odstępstwa, łącząc je z „dniami ostatnimi”. Ze względu na nagminne łamanie prawych
zasad miały to być „krytyczne czasy trudne do zniesienia”, a bardziej dosłownie: ‛srogie 
wyznaczone czasy’ (Int). Po szczegółowym opisaniu buntowniczego postępowania i przewrotnej 



postawy żyjących wtedy ludzi Paweł dodał: „Z nich bowiem wywodzą się mężczyźni, którzy chytrze 
wciskają się do domów i uprowadzają jako swych jeńców słabe kobiety obarczone grzechami, 
wiedzione rozmaitymi pragnieniami, takie, które zawsze się uczą, a jednak nigdy nie potrafią dojść 
do dokładnego poznania prawdy” (2Tm 3:1-7). Następnie przeciwstawił takie zdeprawowane osoby
Tymoteuszowi, którzy ściśle trzymał się nauk apostoła. Zachęcił go, żeby ‛trwał w tym, czego się 
nauczył i w co po przekonaniu się uwierzył’ (2Tm 3:8-17; zob. też 4:3-5). Z kontekstu wyraźnie więc
wynika, że apostoł z góry zapowiedział Tymoteuszowi, co się będzie działo wśród rzekomych 
chrześcijan i jakie będą ostateczne skutki takiego odstępstwa.

Również apostoł Piotr zawczasu przygotował współwyznawców na pojawienie się w zborze 
szkodliwych tendencji: „Podobnie (...) wśród was będą fałszywi nauczyciele. Właśnie oni 
cichaczem wprowadzą zgubne sekty i zaprą się nawet właściciela, który ich kupił, tak iż ściągną na 
siebie prędką zagładę. Ponadto wielu będzie naśladować ich rozpasanie” (2Pt 2:1, 2). To samo 
ostrzeżenie rozbrzmiewa w słowach Judy, który zachęcał chrześcijan do „podjęcia ciężkiej walki 
o wiarę”: „Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie wypowiedzi, które poprzednio wyrzekli 
apostołowie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że do was mawiali: ‚W czasie ostatnim będą 
szydercy, postępujący według własnych pragnień tego, co bezbożne’” (Judy 3, 17, 18). Odstępcy 
zaznaczyli swoją obecność już pod koniec I w. n.e., a obecnie skutki ich działania są widoczne 
gołym okiem. Wynika stąd, że nastały zapowiadane przez Pawła „dni ostatnie”.

„Zakończenie systemu rzeczy”. Jezus Chrystus przepowiedział jednak, że nie wszyscy chrześcijanie
ulegną odstępczym skłonnościom. Prawdziwych, lojalnych czcicieli Boga przyrównał do 
„pszenicy”, którą przeciwstawił „chwastom”. Różnica między obiema grupami miała stać się 
wyraźnie widoczna podczas „zakończenia systemu rzeczy” — w okresie niewidzialnej, duchowej 
obecności Chrystusa. „Chwasty”, oznaczające „synów niegodziwca”, miały zostać ‛zebrane 
z królestwa Syna Człowieczego’. Po takim oczyszczeniu zboru chrześcijańskiego miała w nim 
pozostać tylko symboliczna pszenica, a fałszywi, rzekomi chrześcijanie mieli się znaleźć poza jego 
obrębem. Owe „chwasty” czeka w końcu wrzucenie do „ognistego pieca”, podczas gdy 
chrześcijanie przyrównani do pszenicy „będą świecić jasno jak słońce w królestwie ich Ojca” (Mt 
13:24-30, 37-43). Niewątpliwie stanie się to w końcowym okresie istnienia niegodziwego 
szatańskiego systemu rzeczy, tuż przed jego zagładą.

Z przypowieści tej wynika, iż niegodziwe owoce odstępstwa staną się w pełni widoczne podczas 
„zakończenia systemu rzeczy” podlegającego władzy Szatana. Rozsądny jest więc wniosek, że ogół 
rzekomych chrześcijan będzie się wtedy odznaczać cechami, jakie według pisarzy Chrześcijańskich 
Pism Greckich miały charakteryzować ludzi żyjących w „dniach ostatnich”. Zacznie narastać 
bezprawie i nieposłuszeństwo wobec rodziców. Wielu będzie ‛bardziej miłować rozkosze niż Boga, 
zachowywać formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzać się jego mocy’ (2Tm 3:2-5). Pojawią się 
też „szydercy ze swym szyderstwem, postępujący według własnych pragnień i mówiący: ‚Gdzie jest 
ta jego obiecana obecność? Przecież od dnia, gdy nasi praojcowie zapadli w sen śmierci, wszystko 
trwa dokładnie tak, jak od początku stworzenia’” (2Pt 3:3, 4).
Prorocza przypowieść Jezusa wskazuje również, że zanim symboliczne chwasty zostaną w pełni 
zdemaskowane i przeznaczone na zniszczenie, musi upłynąć pewien czas. Apostołowie o tym 
wiedzieli, toteż gdy w kontekście odstępstwa używali wyrażeń typu „dni ostatnie”, nie oznaczało to,
że oczekiwali rychłej obecności Jezusa i wiążącej się z nią zagłady bezbożników. Paweł zwrócił na 
to uwagę Tesaloniczanom, pisząc: „A jeśli chodzi, bracia, o obecność naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, oraz zgromadzanie nas do niego, prosimy was, żebyście nie dali się szybko wytrącić ze 
swego sposobu rozumowania ani poruszyć czy to przez jakąś natchnioną wypowiedź, czy przez 
ustną wiadomość, czy przez list rzekomo od nas, jakoby już nastał dzień Jehowy. Niech was nikt 
w żaden sposób nie bałamuci, ponieważ on nie nastanie, dopóki wpierw nie nadejdzie odstępstwo 
i nie zostanie objawiony człowiek bezprawia, syn zagłady” (2Ts 2:1-3).



„Dzień ostatni”. Biblia wspomina też o „dniu ostatnim”, w którym ma nastąpić wskrzeszenie 
umarłych (Jn 6:39, 40, 44; 11:24; por. Dn 12:13). W Jana 12:48 „dzień ostatni” powiązano 
z czasem osądzania. Najwyraźniej więc miał on nastać w odległej przyszłości, już po zakończeniu 
okresu apostolskiego (por. 1Ts 4:15-17; 2Ts 2:1-3; Obj 20:4-6, 12).

                                                  Trzęsienia ziemi i niszczenie ziemi

Objawienie 11:18 „Ale narody srodze się rozgniewały i nadszedł twój srogi gniew i wyznaczony 
czas na sądzenie umarłych i danie nagrody  twym niewolnikom, prorokom, i świętym, i bojącym się 
twego imienia, małym i wielkim,  oraz na doprowadzenie do ruiny tych, którzy rujnują ziemię”



Ludzie poprzez rabunkową gospodarkę naszej planety; wycinanie lasów deszczowych, nadmierną i 
niekontrolowaną eksploatację zasobów naturalnych oraz emisję gazów cieplarnianych do atmosfery
doprowadzili do przerażających w skutkach zmian klimatycznych, które się przyczyniają do coraz 
liczniejszych klęsk żywiołowych, a w tym do trzęsień ziemi. Topnienie czapy lodowej zmienia 
nacisk na bieguny ziemi, co nie pozostaje bez efektów, jeżeli chodzi o zmiany naprężenia i 
aktywność płyt tektonicznych. 
Ludzie też w bardziej bezpośredni sposób wywołują trzęsienia ziemi, np. poprzez niekontrolowane 
odwierty i eksploatację gazu, czy ropy naftowej. Dowiadujemy się tego z różnych doniesień 
prasowych: 

http://nauka.wp.pl/title,Naturalne-katastrofy-nie-dzieja-sie-same,wid,12180478,wiadomosc.html 

„Ludzkie działania zawsze jakoś odciskają się na środowisku naturalnym. 
Coraz częściej powodzie i inne katastrofy tłumaczy się zmianami 
klimatycznymi, na które oczywiście olbrzymi wpływ ma człowiek. Jednak 
czy możliwe jest, aby ludzie mogli spowodować trzęsienie ziemi albo 
sprawili, by w ciągu kilku godzin zniknęło jezioro? 

Okazuje się, że nasze oddziaływanie na środowisko naturalne jest 
jeszcze większe niż nam się wydaje. Już nie tylko dymiące kominy 
oddające do atmosfery szkodliwy dwutlenek węgla albo te same fabryki 
zanieczyszczające wody, ale również inna nasza aktywność może 
powodować zniszczenia i katastrofy. 

W maju 2006 roku w indonezyjskim regionie Sidoarjo miało miejsce 
niezwykłe zdarzenie. O poranku, zdziwieni mieszkańcy zauważyli, że nad 
pobliskim kraterem o powierzchni 50 metrów kwadratowych unosi się 
wysoki słup pary. Niedługo potem fala gorącego błota zaczęła wylewać 
się zatapiając pobliskie domy. Każdego dnia z krateru wydostawało się 
około 2500 metrów sześciennych wulkanicznego błota, wystarczająco dużo 
by wypełnić dwanaście olimpijskich basenów. Najnowsze dowody wskazują, 
że katastrofa miała inne niż naturalne źródło. Prawdopodobnie wulkan 
został wybudzony za sprawą odbywających się w pobliżu wierceń. 

Trzydzieści lat temu, niektórzy mieszkańcy amerykańskiego stanu 
Louisiana mogli być świadkami innego, niesamowitego spektaklu, żywcem 
wziętego z katastroficznych filmów Emmericha. 21 listopada 1980 roku 
niemalże w ciągu mgnienia oka z powierzchni Ziemi zniknęło Jezioro 
Peigneur. Podobno wyglądało to tak jakby ktoś wyciągnął z dna korek i 
spowodował olbrzymi wir stopniowo usuwający wodę z akwenu o 
powierzchni 5 kilometrów kwadratowych. Jak do tego doszło? Na środku 
jeziora odbywały się prace wiertnicze w poszukiwaniu ropy zgromadzonej 
pod dnem zbiornika. Nagle, przez przypadek, przebito się do 
znajdującej się pod akwenem kopalni soli. 

Rozbudowane i kręte tunele szybko zaczęły wypełniać się wodą a 
rozpuszczająca się sól stopniowo powiększała dziurę, przez którą mogły 
przeciekać coraz większe ilości wody. Szczęśliwie udało się szybko 

http://nauka.wp.pl/title,Naturalne-katastrofy-nie-dzieja-sie-same,wid,12180478,wiadomosc.html


ewakuować kopalnię i nikt nie odniósł obrażeń, choć sytuacja była 
bardzo niebezpieczna. Podziemne korytarze szybko się zapadły, zaledwie 
a w ciągu kilku godzin całe głębokie na 3 metry jezioro zostało 
wessane pod ziemię. Razem z cieczą "wsiąkła" platforma wiertnicza, 
holownik, kilka barek i... część malowniczej wysepki, na której 
znajdował się park botaniczny. Nic w przyrodzie jednak nie ginie. 
Zbiornik szybko zapełnił się słoną, morską wodą z Zatoki 
Meksykańskiej, który dostał się do niecki wąskim kanałem. Obecnie 
Jezioro Peigneur jest słone, stukrotnie głębsze i ma całkowicie nowy 
ekosystem. Podobna sytuacja miała miejsce kiedyś w Rosji, gdy w ciągu 
nocy "wyparowało" Jezioro Beloye, choć jak na Rosję przystało, nikt 
nie wie co spowodowało to zdarzenie. 

Za spowodowanie w indyjskiej miejscowości Koyna, trzęsienia ziemi 
obwinia się również działania człowieka. Zdarza się, że w rejonach 
gdzie dokonuje się intensywnych odwiertów zwiększona jest aktywność 
sejsmiczna, lecz mało kto wie, że taki sam, niebezpieczny dla 
człowieka i przyrody skutek, może być spowodowany przez... tamę. 
Olbrzymia ilość wody powstrzymywana przez zaporę, z wielką siłą 
naciska na koryto poniżej zwiększając ciężar oddziaływujący na uskok. 
Wypełnienie zbiornika wodą wystarczyło by spowodować trzęsienie ziemi 
o sile 7.5 stopni w skali Richtera. 

Okazuje się, że geolodzy, inżynierowie i inni naukowcy mają ręce pełne 
roboty by zapobiegać podobnym "naturalnym" katastrofom. 

Kiedy trzęsienie ziemi w Wenchuan zabiło około 80 tys. ludzi w 
południowo-wschodnich Chinach w maju ubiegłego roku, podejrzenie 
natychmiast padło na zbiornik przy tamie Zimingpu, jako na winowajcę 
trzęsienia. Sejsmolodzy wiedzieli, że kilkaset milionów ton wody 
wypełniło rezerwuar w ciągu kilku lat i ciężar wody mógł osłabić 
pobliski uskok oraz wyzwolić wstrząs - informuje pismo "Science". 

Nowe badanie wykazało, że taki scenariusz jest prawdopodobny. W 
grudniu ubiegłego roku amerykański badacz był pierwszym, który 
opublikował raport mówiący o tym, że trzęsienie w Wenchuan mogło być 
wywołane działalnością człowieka. Badanie to koncentrowało się wokół 
idei, że masa całkowita w zbiorniku mogła osłabić sąsiadujący z tamą 
uskok Beichuan, poprzez działanie sił nacisku, które zwiększyły się z 
powodu ściskania jego ścian. Zwiększony nacisk mógł stać się przyczyną 
powstania pęknięć w ziemi. 

Nowa analiza podtrzymuje tezę tej tzw. "dodatkowej wagi". Rozwija ją 
też o twierdzenie, że woda może pędzić w dół uskoku, do miejsca gdzie 
swój początek biorą wstrząsy. Ciśnienie wody może rozpychać ściany 
uskoku, osłabiając go tym samym. Kiedy hydrogeolog Shemin Ge z 
Uniwersytetu Kolorado w Boulder, wraz z kolegami zestawił ciężar wody 
z prawdopodobieństwem przenikania wody, okazało się, że zmiana nacisku 
w uskoku była prawie taka sama, jaką wytwarzają duże wstrząsy. 
"Dlatego sugerujemy, że rezerwuar Zipingpu potencjalnie przyśpieszył 
wystąpienie trzęsienia Wenchuan o dziesiątki lub setki lat" - napisali 
badacze w "Geophysical Research Letters". 



Zdaniem sejsmologa Rossa Steina z US Geological Survey w Menlo Park w 
Kalifornii, scenariusz przedstawiony przez badaczy jest 
"prawdopodobny". 

W celu potwierdzenia tezy, istnieje potrzeba przeprowadzenia większej 
liczby obserwacji - dodaje Stein. Jego zdaniem wiele danych może być 
też niedostępnych dla naukowców ze względu na ograniczenia w dostępie 
do nich stosowane przez chiński rząd. Tymczasem niepokojące jest to, 
że Chiny i Indie kontynuują budowę ogromnych tam, takich jak w 
Zipingpu. „ 

Interesujący jest też raport wystosowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych na 
temat trzęsień ziemi w naszych czasach: 

http://nauka.wp.pl/title,15-mld-ludzi-narazonych-na-kataklizmy,wid,12843681,wiadomosc.html

„Ziemia staje się coraz bardziej niespokojna. Według opublikowanego w 
czwartek raportu ONZ i Banku Światowego, katastrofy i klęski żywiołowe 
w rodzaju huraganów, trzęsień ziemi i powodzi będą coraz częstsze i do 
roku 2050 mogą dotknąć 1,5 mld ludzi, zwłaszcza w wielkich miastach. 

Straty spowodowane przez te zjawiska sięgną - według oceny autorów 
raportu - 185 mld dolarów rocznie do końca bieżącego stulecia. Jako 
przyczynę wymienia się globalne zmiany klimatu, ale nie jest to jedyne 
źródło zagrożenia. 

W bieżącym roku nastąpiło zauważalne nasilenie tych zjawisk, które 
spustoszyły wiele krajów od Haiti po Pakistan. 

250-stronnicowy raport zaleca podjęcie już teraz prostych środków 
zaradczych które mogą ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych i 
zniszczeń. Chodzi m. in. o dokładniejsze prognozy meteorologiczne, 
usprawnienie systemów ostrzegania ludności i udrażnianie systemów 
kanalizacyjnych. 

Zaleca się też lepszą ochronę kluczowej infrastruktury, takiej jak 
szpitale i szkoły, które mogą pełnić rolę tymczasowych schronisk oraz 
intensywne zalesianie pasów wybrzeży. Lasy mogą ochronić przed falami 
tsunami, zmniejszać powodzie i zapobiegać lawinom ziemnym. 
Zdaniem autorów, podjęcie tych działań nie musi wiązać się ze 
zwiększeniem nakładów finansowych ze strony państwa. Powinny one być 
jednak lepiej wydatkowane. 

"Straty będą coraz większe ponieważ rozwój gospodarczy powoduje, iż 
coraz więcej ludzi i dóbr materialnych skoncentrowanych jest na 
stosunkowo niewielkich przestrzeniach. Ludzie, w miarę bogacenia się, 

http://nauka.wp.pl/title,15-mld-ludzi-narazonych-na-kataklizmy,wid,12843681,wiadomosc.html


mają coraz więcej do stracenia" - powiedział jeden z autorów raportu 
Apurva Sanghi. 

W ciągu ubiegłych 40 lat liczba ofiar śmiertelnych klęsk żywiołowych 
wyniosła 3,3 mln, czyli prawie 83 tys. rocznie, głównie w krajach 
ubogich. 

Raport jest rezultatem dwuletniej pracy ponad 70 ekspertów z różnych 
krajów. „ 

Poniżej jeszcze coś bardziej szokującego dla sceptyków. Mapka ukazująca intensywność trzęsień 
ziemi w latach od 1382 do 1970 i od 1970 do dzisiaj. Z mapki tej jasno widać, że w krótkim czasie 
dzieje się coraz gorzej. 





Naprawdę trzeba być wielkiej miary ignorantem, żeby zignorować tak wielkie świadectwo 
obecności Jezusa Chrystusa z władzą królewską. On sam powiedział o takich ignorantach: 

Łukasza 12:54-56 „Wieczorem mówcie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni; rano zaś: 
Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznać, a znaków 
czasu nie możecie?” 

O takich ludziach, lekceważących znaki czasu, mówią też inne wersety biblijne: 

2 Piotra 3: 3-7 Albowiem to przede wszystkim wiecie, że w dniach ostatnich przyjdą szydercy ze 
swym szyderstwem, postępujący według własnych pragnień 4 i mówiący: „Gdzie jest ta jego 
obiecana obecność? Przecież od dnia, gdy nasi praojcowie zapadli w sen śmierci, wszystko trwa 
dokładnie tak, jak od początku stworzenia”.
Bo zgodnie ze swym życzeniem przeoczają fakt, iż od dawna były niebiosa oraz ziemia spoiście 
wystająca z wody i pośród wody za sprawą Bożego słowa; 6 i przez te rzeczy ówczesny świat uległ 
zagładzie, gdy został zatopiony wodą.  Lecz za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebiosa i 
ziemia są odłożone dla ognia oraz zachowane na dzień sądu i zagłady ludzi bezbożnych.”

W powiązaniu zresztą proroctw omówionych w 24 rozdziale Ew. Mat. 
http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?t=8869 spełnienie się proroctwa o silnych trzęsieniach 
ziemi w naszych czasach, jeszcze wymowniej dowodzi, że Syn Boży objął już władzę królewską. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Najsilniejsze_trz%C4%99sienia_ziemi_w_historii

Najsilniejsze trzęsienia ziemi w historii. Ogromna większość miała miejsce po 1914 roku 

Należy też pamiętać, że jak w przypadku chorób, tak i w przypadku trzęsień ziemi Księga 
Objawienia podaje dodatkowe informacje. Jezus mówił tylko o trzęsieniach ziemi natomiast Księga
Objawienia przepowiadając analogiczne wydarzenia mówi: Objawienia 6:7 A   gdy otworzył 
czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego żywego stworzenia, mówiący: „Przyjdź!” 8 I   ujrzałem, 
a oto koń blady, a siedzący na nim miał na imię Śmierć. A tuż za nim podążał Hades. I dano im 
władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali długim mieczem i niedoborem żywności, 
i śmiertelną plagą, i przez dzikie zwierzęta ziemi. 

Śmiertelne plagi, to nie tylko zarazy i trzęsienia ziemi, ale także inne choroby, które gnębią 
cywilizacje, jak i inne obok trzęsień ziemi klęski żywiołowe. 

http://www.piotrskarga.pl/rok-2010-rekordowy-pod-wzgledem-ilosci-klesk-zywiolowych-na-
swiecie-,6338,i.html

Rok 2010 rekordowy pod względem ilości klęsk żywiołowych na świecie 

Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Haiti, Rosję dopadła fala morderczych upałów, a Pakistan 
dotknęła wielka powódź - najwięksi tegoroczni zabójcy - silne trzęsienia ziemi nawiedziły także 
Chile, Turcję, Chiny i Indonezję. Rok 2010 był jednym z najbardziej aktywnych pod względem 
sejsmicznym w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. W sumie na świecie miało miejsce 20 
potężnych trzęsień ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera. Ten rok wydaje się być najcięższym od 

http://www.piotrskarga.pl/rok-2010-rekordowy-pod-wzgledem-ilosci-klesk-zywiolowych-na-swiecie-,6338,i.html
http://www.piotrskarga.pl/rok-2010-rekordowy-pod-wzgledem-ilosci-klesk-zywiolowych-na-swiecie-,6338,i.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Najsilniejsze_trz%C4%99sienia_ziemi_w_historii
http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?t=8869


1970 r. 

http://sos.wwf.pl/problemy?id=11 

Według naukowców z Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu istnieje ponad 90% 
prawdopodobieństwo, że winę za globalne ocieplenie ponosi człowiek, który emituje coraz więcej 
gazów cieplarnianych.
Jeśli społeczność świata nie powstrzyma zmian klimatu, planecie grożą katastrofalne skutki: 
ekstremalne zjawiska pogodowe, zalanie terenów przybrzeżnych, susze i spadek plonów, głód, brak 
wody pitnej, nasilenie się chorób wywołanych zanieczyszczoną wodą czy pasożytami, wzrost 
zgonów na skutek upałów, migracje milionów uchodźców klimatycznych i konflikty. 
Wzrost temperatury wpływa na podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Towarzyszą temu 
częstsze sztormy i huragany, stanowiące ogromne zagrożenie dla wysp i rejonów nadbrzeżnych.
Od początku ery przemysłowej poziom CO2 w atmosferze wzrósł o ok. 35% a średnia temperatura 
na świecie o ok. 0,7 °C. Wedle prognoz naukowych katastrofalny w skutkach będzie wzrost średniej
temperatury o 2 °C w porównaniu z poziomem z początku XIX w., dlatego tak ważne jest pilne 
zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.
Każdy z nas może chronić klimat, wybierając jazdę rowerem zamiast samochodem, czy kupując 
energooszczędną lodówkę, a kiedy budujemy dom postarajmy się aby był energooszczędny. 
Zmniejszy się nasz wpływ na zmiany klimatu, a przy okazji rachunki za energię elektryczną.

http://greene.pl/zmiany-klimatu-w-arktyce-a-konsekwencje-dla-swiata/

Organizacja ekologiczna WWF opublikowała ostatnio najnowszy raport „Zmiany klimatu w 
Arktyce – konsekwencje dla świata”. Ten dokument przygotowany przez wybitnych klimatologów, 
którzy przeanalizowali wszystkie aktualne dane dotyczące zmian klimatu w tym regionie, pokazuje 
że skutki efektu cieplarnianego w Arktyce będą znacznie bardziej dramatyczne, niż to do tej pory 
przewidywano.

Jest to pierwsze na świecie tego typu opracowanie(....)Najbardziej zatrważający jest fakt, że 
zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, w ciągu ostatnich dziesięcioleci w rejonie Arktyki 
nastąpiło ponad dwukrotnie większe ocieplenie klimatu, niż na pozostałej części globu. (....)Należy 
pamiętać, że dramatyczne dane o zmniejszeniu pokrywy lodowej w Arktyce wpłyną negatywnie na 
cyrkulację wody i klimat zarówno w tym regionie, jak i poza nim. Wpłynie to na temperaturę i 
wielkość opadów w Europie i Ameryce Północnej, a to z kolei niewątpliwie odbije się niekorzystnie
na dostępności zasobów wody, rolnictwie i leśnictwie.

Mówiąc najprościej – jeśli nie utrzymany Arktyki odpowiednio zimnej, spotęgujemy 
cierpienia ludzi na całym świecie. Zamarznięta ziemia Arktyki i mokradła magazynują dwa razy 
więcej węgla pierwiastkowego niż atmosfera. Jeśli Arktyka nadal będzie się ocieplać, ziemia będzie
topnieć i uwalniać do atmosfery znaczne ilości węgla w postaci dwutlenku węgla i metanu. 
Naukowcy podejrzewają, że wzrost poziom metanu w atmosferze na przestrzeni ostatnich dwóch 
jest właśnie wynikiem ocieplenia arktycznej tundry. 

Wiadomo można sobie wyobrazić jeszcze gorszą sytuację na świecie i na takie to chyba czasy 
czekają autorzy tacy, jak Bednarski czy Lewandowski. Chociaż nie wiem czy i wtedy dali by się 
przekonać. Jednak Bóg nie pozwoli, żeby człowiek całkowicie zrujnował ziemię, ponieważ w 
Swoim Słowie powiedział: 
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ciało; ale ze względu na wybranych owe dni zostaną skrócone.

Źródło: http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?f=17&t=2750&start=315 
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