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WSTĘP 

 

W ostatnich latach w naszym świecie dokonuje się wiele zmian, 

które powodują, że sposób życia, do którego ludzie byli 

przyzwyczajeni i który uważali za normalny, przeszedł już do historii. 

Zmiany te przyspieszyły szczególnie od początku 2020 roku, kiedy 

została ogłoszona światowa pandemia.  

Wielu ludzi straciło poczucie stabilności i żyją w niepewności co do 

swojej osobistej przyszłości, jak również przyszłości świata. Jednym 

ze skutków takiego stanu jest olbrzymi wzrost ludzi, którzy 

doświadczają różnorodne problemy psychiczne, jak również wzrost 

liczby samobójstw. Niestety liczba samobójstw wzrosła także wśród 

dzieci, którym mocno udziela się poczucie zagrożenia, niepewności, 

bezsilności oraz bezsensu. 

Czy jest możliwe odnalezienie sensu w tym wszystkim, co dzieje 

się na świecie? Czy także w obecnych warunkach można zachować 

spokój ducha oraz wieść sensowne i wartościowe życie? 

Dla mnie osobiście wielką pomocą w zrozumieniu sensu bieżących 

wydarzeń stała się analiza obecnej sytuacji przeprowadzona przez 

dwóch świeckich katolików Marka Mallett i Daniela O'Connor, 

zamieszczona na internetowej stronie Countdown to the Kingdom 

(www.countdowntothekingdom.com).  

Autorzy widzą we współczesnych wydarzeniach realizację 

proroctw zapisanych w Księdze Apokalipsy św. Jana, które zostały 

wyrażone w symboliczny sposób poprzez otwieranie przez Baranka 

siedmiu pieczęci. To co obecnie dzieje się na świecie porównują do 

wielkiego huraganu (cyklonu, burzy), poprzez który Bóg dokonuje 

oczyszczenia ziemi, aby następnie na tej nowej ziemi ustanowić 

swoje Królestwo. Podkreślają, że porównane do huraganu 

wydarzenia, nie są dziełem Boga, ale dziełem samego człowieka, 

zgodnie ze słowami Ozeasza: „Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę” 

(Oz8,7). 

Prezentowana interpretacja proroctw Apokalipsy jest oparta na 

nauczaniu wielu Ojców Kościoła, mistyków, papieży, jak również  

licznych objawieniach prywatnych. Dla jej zobrazowania Autorzy 

umieścili zapowiedziane wydarzenia na osi czasu, na tle 
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satelitarnego zdjęcia huraganu. Jednak nie oznacza to, że 

wydarzenia będą następować kolejno po sobie, w takim porządku, w 

jakim zostały umieszczone na tej grafice. Są to raczej grupy 

wydarzeń, które będą dokonywały się jednocześnie z różnym 

nasileniem. Wydarzenia z grupy „brama miłosierdzia” dokonają się 

przed ostrzeżeniem, które znajduje się w centrum huraganu, gdzie 

panuje cisza. Natomiast wydarzenia z grupy „brama miłosierdzia” 

będą miały miejsce po ostrzeżeniu i będą trwały aż do nadejścia 

Królestwa Bożego, czyli do nastania ery pokoju. 

Myślę, że zapoznanie się z tą interpretacją może zadecydować o 

naszej postawie wobec obecnych oraz przyszłych wydarzeń, jak 

również o konsekwencjach, jakie będziemy musieli ponieść. Tutaj w 

bardzo skrótowej formie pragnę przedstawić moje zrozumienie tej 

interpretacji i podzielić się swoimi refleksjami oraz wnioskami, które 

wyciągnąłem na podstawie jej lektury. Zachęcam do zapoznania się 

ze szczegółami na stronie Countdown to the Kingdom, gdzie Autorzy 

podają wiele cytatów z Pisma świętego, ale także z Ojców Kościoła, 

papieży, mistyków, świętych oraz z prywatnych objawień. 

 

 

1. Końcowa próba Kościoła1 

 

Nie do nas należy ocenianie tego kto rzeczywiście żyje zgodnie z 

wolą Boga, a kto nie, ale możemy być pewni, że wszelka 

niesprawiedliwość oraz inne zło, które powodują cierpienia wielu 

ludzi, są całkowicie niezgodne z wolą Boga. Sam Jezus nazywał 

                                                   

1   „Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową 

próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które 

towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę 

bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne 

rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. 

Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli 

oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego 

siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele.” 

(Katechizm Kościoła Katolickiego 675) 

 



- 3 - 

 

szatana władcą tego świata (J12,31; 14,30)2, a godzinę swojej Męki, 

określił jako czas panowania ciemności (Łk22,53)3. Myślę, że to 

stwierdzenie Jezusa można odnieść także do współczesnych czasów. 

Niestety tak w świecie, jak i w samym Kościele jest wielu ludzi, 

którzy w bardziej lub mniej świadomy sposób służą szatanowi i 

realizują jego plan zniszczenia Kościoła Chrystusowego oraz plan 

oderwania od Boga jak największej liczby ludzi. Czasami można 

odnieść wrażenie, że moc zła jest tak potężna, że nawet Bóg jest 

wobec niej bezradny. Jednak to jest tylko pozór.  

Rzeczywistą wszechmoc Boga oraz Jego nieustanne zbawcze 

działanie ukazuje jeździec na białym koniu, który po otwarciu 

pierwszej pieczęci „wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać.” 

(Ap6,1-2) 4 . Jeździec ten symbolizuje Jezusa Chrystusa, który 

poprzez swoją śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie już pokonał 

szatana i teraz dopełnia swojego zwycięstwa poprzez udzielanie 

ludziom daru zbawienia, oraz pełną realizację Królestwa Bożego.  

Poprzez przypowieść o chwaście (Mt13,24-30)5 Jezus Chrystus 

                                                   

2 „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata 

zostanie precz wyrzucony” (J12,31) . 

„Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego 

świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie” (J14, 30) . 

3 “Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na 

Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności”. (Łk 22,53) 

4  „I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, 

usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem 

gromu: «Przyjdź!» I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. 

I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać.” 

(Ap6,1-2)  

5 „Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest 

do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie 

spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i 

odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i 

chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie 

posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej 

chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli 
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poucza nas, że w celu obrony tych ludzi, którzy żyją zgodnie z wolą 

Boga, a także w tym celu, aby dać szansę nawrócenia i przyjęcia 

daru zbawienia każdemu człowiekowi, będzie On tolerował ludzi, 

którzy nie żyją zgodnie z Jego wolą i tym samym popełnione przez 

nich zło, tak długo jak to będzie możliwe. Jednak przyjdzie czas, 

kiedy rozdzieli dobrych od złych i spełni wyrażaną w Modlitwie 

Pańskiej prośbę chrześcijan o to, aby stworzyć na ziemi 

rzeczywistości, która będzie całkowicie zgodna z Jego wolą, czyli, aby 

ustanowić na ziemi swoje Królestwo. 

Możemy być pewni, że wszelkie decyzje Boga, także te, które nie 

dotyczą Jego działania, a jedynie dopuszczenia działania 

niezgodnego z Jego wolą, są dla ludzi najlepszymi z możliwych. 

Jednak nie oznacza to, że zawsze możemy zrozumieć sens lub cel 

Bożej decyzji. Myślę, że decyzja Boga o dopuszczeniu cierpienia 

wielu niewinnych ludzi, w tym licznych chrześcijan, oraz 

dopuszczenie do nastania rządów Antychrysta, należy do decyzji 

Boga, którą jest nam bardzo trudno zrozumieć. 

Myślę, że przypomnienie sobie faktu, że Kościół jest Mistycznym 

Ciałem Chrystusa, i nie tylko kontynuuje dzieło zbawcze Chrystusa, 

ale także kroczy przez dzieje drogą, która w swojej istocie, jest drogą, 

którą przeszedł Jezus Chrystus, kiedy działał na ziemi w ludzkim 

ciele, przynajmniej w pewnym stopniu może nam pomóc zrozumieć 

decyzję Boga. 

Możemy być pewni, że Bóg nie pragnął ani męki, ani śmierci 

krzyżowej swojego Syna, jednak dopuścił do tego, aby w ten sposób 

dokonać naszego odkupienia oraz naszego pojednania z Bogiem. 

Możemy przypuszczać, że Bóg dopuszcza do cierpienia Kościoła, oraz 

Jego pozornego unicestwienia, aby poprzez Jego zmartwychwstanie 

dopełnić dzieła zbawienia. 

Podobnie jak Jezus dopuścił do grona Apostołów zdrajcę Judasza 

                                                                                                                          

mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: 

"Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: 

Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; 

pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"». (Mt13,24-30) 
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Iskariotę, tak samo dopuszcza do kolegium biskupów oraz kapłanów 

ludzi, którzy całkowicie sprzeniewierzają się zaufaniu Jezusa oraz 

niszczą Kościół od środka. Wielu wrogów Kościoła wykorzystuje 

działanie tych zdrajców w celu zniszczenia autorytetu Kościoła, aby 

ostatecznie zniszczyć sam Kościół. 

Pomimo że działanie tych ludzi jest dla prawdziwych katolików 

bardzo bolesne, powoduje oczyszczenie Kościoła, ponieważ z powodu 

zgorszenia, a także z powodu utraty przez Kościół prestiżu, 

autorytetu moralnego i popularności, odchodzą od Kościoła ci 

katolicy, którzy trwali w Nim jedynie z nawyku, czy też dla jakichś 

osobistych korzyści, ale którzy nie mieli żywej wiary oraz 

prawdziwej miłości do Jezusa. Ta wielka apostazja, która jest 

zapowiedziana w Drugim Liście do Tesaloniczan (2Tes2,3) oraz w 

Pierwszym Liście do Tymoteusza (1Tm4,1-3) jako znak czasów 

ostatecznych, przypomina odejście ludu, który słuchał nauk Jezusa, 

doświadczał dokonanych przez Niego cudów, a nawet poszedł za 

Jezusem aż do Jerozolimy. Lud ten opuścił Jezusa i przeszedł na 

stronę tych, którzy zamierzali Go zabić po tym, jak Jezus został 

aresztowany i postawiony przed sądem. Możemy domyśleć się, że 

ludzie ci szli za Jezusem tylko dlatego, że byli przekonani, że Jego 

moc jest większa niż ta, którą posiadały władze Izraela. Jednak, 

kiedy ujrzeli poniżanego i wyglądającego na całkiem bezbronnego, 

pozbawionego wszelkiego uroku i autorytetu Jezusa, doszli do 

wniosku, że w rzeczywistości przywódcy Izraela mają władzę i 

bezpieczniej będzie dla nich odciąć się od Jezusa i stanąć po stronie 

Jego wrogów. 

Jezus Chrystus działa nie tylko w celu oczyszczenia swojego 

Kościoła, ale także w celu obdarzenia życiem wiecznym jak 

największej liczby ludzi. Dlatego też pragnie dać szansę nawrócenia 

oraz przyjęcia Jego zaproszenia do uczestniczenia w Jego życiu, oraz 

miłości, każdemu człowiekowi. Taką szansą nawrócenia będzie 

wydarzenie, które wielu mistyków, świętych oraz otrzymujących 

prywatne objawienia chrześcijan nazywa „ostrzeżeniem”, ”oświe- 

ceniem sumień” albo „małym sądem”.  
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2. Przygotowanie do ostrzeżenia 

 

Ostrzeżenie, które w Apokalipsie następuje po otworzeniu szóstej 

pieczęci, jest poprzedzone otworzeniem czterech innych pieczęci. 

Według interpretacji Marka Mallett i Daniela O'Connor otworzenie 

pieczęci drugiej (Ap6,3-4) 6  w symboliczny sposób zapowiada 

zburzenie światowego pokoju, czyli wybuch jakichś większych 

konfliktów zbrojnych, otworzenie trzeciej pieczęci (Ap6,5-6) 7  : 

załamanie się światowej gospodarki, otworzenie czwartej pieczęci  

(Ap6,7-8) 8  : załamanie się społecznego porządku, natomiast 

otworzenie piątej pieczęci (Ap6,9-11)9: prześladowanie chrześcijan.  

Już obecnie możemy w różnym stopniu doświadczać spełnianie się 

wszystkich tych zapowiedzi. Można przypuszczać, że im bliżej 

będziemy oka symbolicznego huraganu, czyli im bliżej będziemy 

                                                   

6 A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: 

«Przyjdź!» I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano 

odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu 

wielki miecz”. (Ap6,3-4) 

7 „A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: 

«Przyjdź!» I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce 

wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: 

«Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie 

krzywdź oliwy i wina!» (Ap6,5-6) 

8  „A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego 

Zwierzęcia mówiącego: «Przyjdź!» I ujrzałem: oto koń trupio blady, a 

imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im 

władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i 

morem, i przez dzikie zwierzęta.” (Ap6,7-8) 

9 „A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych 

dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak 

zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i 

wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» I dano 

każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas 

odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, 

którzy, jak i oni, mają być zabici.” (Ap6,9-11) 
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ostrzeżenia, wydarzenia będą przybierały na sile i tempie, a sytuacja 

świata będzie się stawała coraz gorsza. Światowy chaos będą 

pogłębiały różnorodne klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi, 

wybuchy wulkanów, powodzie, głód, nowe choroby itd. 

W wielu prywatnych objawieniach zarówno Jezus, jak i Maryja 

ostrzegają przed tym, że sytuacja gospodarcza świata stanie się tak 

zła, że zabraknie podstawowych środków potrzebnych do życia. 

Dlatego też nawołują ludzi do przygotowywania zapasów żywności, 

wody oraz lekarstw. Ponieważ ten kryzys zaskoczy bardzo wielu 

ludzi, podobnie jak powódź zaskoczyła tych, którzy nie uwierzyli 

ostrzeżeniom Noego, powinniśmy robić zapasy, nie tylko dla siebie 

samych oraz dla swojej rodziny, ale także dla tych, którzy nie zdołają 

nic przygotować, aby móc się z nimi podzielić.  

Dzięki wspaniałym osiągnięciom nauki oraz techniki, 

współczesna ludzkość rozwiązała problemy, które w przeszłości były 

nierozwiązywalne, dała wiele nowych możliwości i zapewniła wielu 

ludziom komfort życia na skalę nieznaną w historii. Dzisiejszy świat 

zapewnia wielu ludziom łatwe zaspakajanie swoich potrzeb oraz 

żądz i doświadczanie wielu przyjemności. Na skutek tego, wielu 

ludzi nabrało przekonania, że ludzkość posiada nieograniczone 

możliwości do rozwiązywania wszelkich problemów oraz może 

zapewnić sobie długie i szczęśliwe życie. Człowiek, który żyje w tej 

iluzji, stał się tak pyszny, że nie tylko ignoruje przykazania Boskie, 

ale także ustanawia własne prawa, które są całkowicie sprzeczne z 

ustalonymi przez Stwórcę prawami naturalnymi.  

Ten świat, który według wielu ludzi miał trwać w nieskończoność 

i ciągle stawać się coraz bardziej komfortowy i bezpieczny, na 

naszych oczach ulega zniszczeniu. Zniszczenie obecnego świata, nie 

jest zemstą Boga za pychę oraz bezbożność człowieka, ale jest 

konsekwencją grzesznych działań człowieka. Działania te nie tylko 

niszczą relację człowieka z Bogiem, relacje międzyludzkie oraz 

środowisko naturalne, ale także powodują coraz większą otwartość 

indywidualnego człowieka jak również całej ludzkości na działania 

największego wroga człowieka, jakim jest szatan. 

Do tej pory Bóg ograniczał zarówno działanie szatana, jak i 

bolesne konsekwencje grzesznych wyborów człowieka. W ten sposób 
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Bóg okazywał swoją miłość do człowieka i zapraszał do nawrócenia 

oraz do pojednania. Niestety większość ludzi nie reagowała na 

nawoływanie Boga, a wprost przeciwnie wykorzystywała dobroć 

Boga do tego, aby grzeszyć bezkarnie. W takiej sytuacji ostatnią 

szansą na nawrócenie człowieka jest doświadczenie przez niego 

bolesnych konsekwencji własnego działania, jak również 

destruktywnej mocy szatana. Właśnie z tego powodu Bóg powoli 

znosi dotychczasowe ograniczenia i dozwala zarówno człowiekowi 

jak i szatanowi działać z coraz to większą swobodą (2Tes 2,1-12)10. 

 

 

3. Ostrzeżenie 

 

W momencie, w którym nastąpi ostrzeżenie, wszyscy ludzie 

zobaczą stan swojej duszy, czy też stan swojej relacji ze Stwórcą, w 

                                                   

10 „W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego 

zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie 

dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź 

przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas 

pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden 

sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie 

przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn 

zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa 

się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga 

dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam 

o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, 

aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica 

bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 

wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi 

tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego 

przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z 

całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim 

zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli 

miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza 

działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli 

osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie 

nieprawość.” (2Tes 2,1-12) 
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taki sposób, jaki widzi Bóg, czyli, zobaczą go takim, jakim jest w 

rzeczywistości. Nikt nie będzie w stanie zakwestionować tej prawdy, 

ani w żaden sposób zakryć jej przed sobą. Każdy zobaczy przed sobą  

umęczonego Jezusa i pozna, które rany zadał Mu swoimi czynami i 

ciągłym odrzucaniem Jego miłość. Ponadto każdy człowiek 

uświadomi sobie wyraźnie to, jaka byłaby jego wieczność, gdyby w 

tym momencie umarł i rzeczywiście został ostatecznie osądzony 

przez Boga. 

O tym doświadczeniu mówi otwarcie szóstej pieczęci w 

Apokalipsie (Ap6,12-17) 11 . Będzie ono jak prawdziwe trzęsienie 

ziemi, które całkowicie zniszczy wyobrażenie człowieka o samym 

sobie, a tym samym odmieni jego świat. Wielu ludzi, którzy żyli w 

totalnym zakłamaniu, nie będą w stanie znieść widoku 

rzeczywistego stanu swojej duszy, a lęk spowodowany perspektywą 

wiecznego potępienia będzie tak wielki, że będą pragnęli umrzeć.  

Pomimo bólu, jaki doświadczy większość ludzi, ostrzeżenie będzie, 

po krzyżowej śmierci oraz zmartwychwstaniu Jezusa, największym 

cudem oraz największym aktem miłosierdzia Bożego. Dla bardzo 

wielu ludzi będzie to ostatnia szansa na nawrócenie i uniknięcie 

potępienia, czyli życia przez całą wieczność w całkowitej samotności i 

niewyobrażalnym cierpieniu bez żadnej nadziei na zmianę tego 

stanu i z ciągłą świadomością swojej własnej i całkowitej odpowie- 

dzialności za ten stan. 

Po poznania swojego rzeczywistego stanu duszy oraz wiecznej 

konsekwencji swojego obecnego życia każdy człowiek otrzyma czas 

                                                   
11 “I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie 

ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał 

się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo 

figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe 

owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda 

góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże 

i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do 

jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i 

zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed 

gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż 

zdoła się ostać?»” (Ap6,12-17) 
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na podjęcie całkowicie świadomej i wolnej decyzji dotyczącej swojego 

dalszego życia. Ten czas jest w Apokalipsie opisywany jako wielka 

cisza, jaka nastała w niebie po otworzeniu siódmej pieczęci (Ap8,1)12. 

Cisza ta będzie polegała na tym, że przez pewien czas człowiek nie 

będzie doświadczał żadnych pokus, czyli nie będzie oszukiwany ani 

przez szatana, ani przez świat, ani przez swoje własny pożądania, 

czy też błędne przekonania. Właśnie dzięki tej wyjątkowej łasce, 

decyzja człowieka dotycząca przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia 

Boga, czyli opowiedzenie się za Bogiem lub przeciw Niemu, będzie 

całkowicie świadoma, wolna i odpowiedzialna. 

Najlepszym przygotowaniem do ostrzeżenia jest przyjęcie 

sakramentu pojednania, praktykowanie postu, pokuty i 

zadośćuczynienia, jak również ciągłe życie w stanie łaski 

uświęcającej i jak najczęstsze przystępowanie do Komunii Świętej. 

Im człowiek będzie lepiej przygotowany, tym mniejsze będzie 

niebezpieczeństwo podjęcia błędnej decyzji, natomiast wzrosną 

owoce tego doświadczenie.  

W licznych objawieniach prywatnych zarówno Jezus jak i Maryja 

zapowiadają, że po ostrzeżeniu liczni wierni, którzy wcześniej odeszli 

od Kościoła powrócą do Niego. Także wielu niechrześcijan nawróci 

się i przyjemnie chrzest. 

Ostrzeżenie, jak również czas na podjęcie decyzji, będzie nie tylko 

największym aktem Bożego Miłosierdzia, ale także będzie aktem 

kończącym czas Bożego Miłosierdzia. Od tego momentu rozpocznie 

się czas Bożej Sprawiedliwości. Ci, którzy odmówili przejście przez 

bramę miłosierdzi, będą musieli przejść przez bramę 

sprawiedliwości. 

 

 

4. Rządy Antychrysta i ostateczne oczyszczenie.  

 

Niestety będą ludzie, którzy pomimo doświadczenia tak wielkiego 

aktu Bożego miłosierdzia, odrzucą Jego zaproszenie i opowiedzą się 

                                                   

12 “A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na 

pół godziny” (Ap8,1) . 
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przeciwko Niemu. Z tego powodu zwiększy się polaryzacja 

społeczeństwa i jednocześnie pogłębi się zawiść i okrucieństwo 

wrogów Boga, a czas bezpośredni po ostrzeżeniu, nie będzie czasem 

tryumfu Chrystusa i Jego Kościoła, ale czasem wielkich 

prześladowań wyznawców Chrystusa. Wielu poniesie śmierć 

męczeńską. 

Poprzez swoje sługi szatan, używając wszelkich sposobów, będzie 

usiłował nakłonić ludzi do zmiany decyzji podjętej po ostrzeżeniu. 

Następnie rozpocznie ostre prześladowania tych, którzy pozostaną 

przy Chrystusie, w celu ich całkowitego unicestwienia. Nastąpią 

także rządy Antychrysta, które są zapowiedziane przez Słowo Boże i 

które mają trwać przez 42 miesiące (Ap11,1-5; 13,1-5)13. 

Kiedy nad światem zacznie panować Antychryst, zdoła przekonać 

wielu ludzi do tego, że to on jest prawdziwym Mesjaszem, czyli 

człowiekiem, który może obdarzyć ludzkość prawdziwym pokojem, 

zapewnić trwałe bezpieczeństwo oraz bezproblemowe i szczęśliwe 

życie. Ci chrześcijanie, którzy uwierzą w to kłamstwo, mogą poczuć 

się oszukani przez Jezusa, albo dojść do przekonania, że ich 

doświadczenie ostrzeżenia było jedynie jakimś złudzeniem, czy też 

                                                   

13 „Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: 

«Wstań i zmierz1 Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej 

Boga. Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, 

bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa 

miesiące” (Ap11,1-5). 

„I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem 

głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona 

bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej 

- jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej 

swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby 

śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała 

ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, i pokłon oddali 

Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: «Któż 

jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?» A dano jej 

usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność 

przetrwania czterdziestu dwu miesięcy” (Ap13, 1-5). 
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snem i zmienią swoją decyzję, czyli staną po stronie wroga Jezusa. 

Musimy być świadomi takiego niebezpieczeństwa i w żadnym 

wypadku nie dawać wiary ludziom, którzy będą ogłaszali się 

Mesjaszem (Mt 24,3-25)14. 

Ci chrześcijanie, którzy nie ulegną oszustwu Antychrysta i będą 

wierni Jezusowi także podczas prześladowań, oczyszczą swoje 

intencje i pogłębią swoją wiarę, swoje zaufanie oraz miłość do Jezusa. 

W ten sposób dopełni się oczyszczenie Kościoła. Ci chrześcijanie, 

którzy zachowają wierność, staną się tą „małą resztą”, z której 

narodzi się odnowiony Kościół. 

Ponieważ Antychryst nie będziesz w stanie zwrócić ludziach 

miłości ku sobie, będzie wzbudzał lęk wobec siebie i poprzez system 

totalitarnej kontroli będzie zmuszał ludzi do oddawania sobie 

boskiej czci. Pod rządami Antychrysta, chrześcijanie będą musieli się 

ukrywać, ponieważ nie będą mieli prawa życia w tym nowym świecie. 

Będzie to sytuacja podobna do tych trzech dni, kiedy ciało zmarłego 

Jezusa było złożone w grobie, a Apostołowie ukrywali się w 

Wieczerniku, kiedy ludzie, którzy doprowadzili do śmierci Jezusa, 

świętowali swój tryumf.  

W wielu prywatnych objawieniach Jezus oraz Maryja obiecują 

przygotować dla chrześcijan miejsca schronienia, podobnie jak w 

Apokalipsie zostało przygotowane miejsce schronienia dla Niewiasty, 

która jest symbolem zarówno Maryi jak i Kościoła (Ap12,1-5)15. Dla 

niektórych chrześcijan będą to także schronienia fizyczne, czyli 

konkretne miejsca, gdzie w ukryciu będą prowadzili życie 

                                                   

14  „Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: 

„Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi 

prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli 

to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem” (Mt 

24,3-25). 

15 „I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł 

rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A 

Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez 

Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” 

(Ap12,1-5). 
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wspólnotowe. Jednak najpewniejszym schronieniem dla wszystkich 

chrześcijan będzie schronienie duchowe, jakim jest Niepokalane 

Serce Maryi. Dlatego też niezależnie od tego, czy zostaniemy 

zaprowadzeni do tych fizycznych miejsc schronienia, czy też nie, 

każdy chrześcijanin powinien konsekrować siebie Maryi i w ten 

sposób zapewnić sobie Jej szczególną obronę. 

Rządy Antychrysta i prześladowanie chrześcijan zakończą się 

trzema dniami ciemności. Wtedy przez te trzy dni ziemia zostanie 

całkowicie oczyszczona ze wszelkiego zła oraz ze wszystkich sług 

szatana. Musimy pamiętać, aby przez cały ten czas pozostawać w 

domu, trwać na modlitwie i absolutnie nie próbować zaspokoić 

swojej ciekawość poprzez spoglądanie przez okno na to, co dzieje się 

na zewnątrz. 

Kiedy znowu nastanie dzień, rozpocznie się czas pokoju, czas 

który w Apokalipsie jest nazywany symbolicznie tysiącletnimi 

rządami Chrystusa (Ap20,1-4) 16 . Będzie to czas pełnego 

zrealizowania obietnicy Jezusa obdarzenia na swoim pokojem 

(J14,27)17 oraz czas, kiedy Bóg odpowie na nasze błaganie o to, aby 

nadeszło Jego Królestwo i wola Boga była spełniana na ziemi, tak 

samo, jak jest spełniana w niebie. Dopiero po tym czasie pokoju 

nastąpi ostateczne przyjście Chrystusa, które zakończy historię tego 

świata. 

  

 

 

                                                   

16 “Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od 

Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża 

starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I 

wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie 

zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki 

czas uwolniony” (Ap20,1-4). 

17 “Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 

Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J14,27) 
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