
OCZYSZCZENIE ŚWIATA OCZYMA PIOTRA
(z komentarzem ks. Adama Skwarczyńskiego)

Piotr to Polak w średnim wieku, mieszkający z rodziną w Kraju, dobrze sytuowany. Był u mnie
niedawno. Opowiedział mi o swoim nawróceniu i o tym, jak Bóg prowadzi go i poucza. Mogłem
zweryfikować jego poznanie: patrząc na mój stary dom od razu wiedział, że był on „kuźnią” mojego
powołania.

Nadesłany przez Piotra scenariusz wydarzeń zawiera dużo elementów już znanych nam z różnych źródeł
– na temat niektórych z nich pisałem – ale także całkiem nowe. Najbardziej uderzające jest to, że potrafił je
wszystkie odpowiednio uszeregować. Dla mnie osobiście najbardziej zaskakujące jest to, że to oczyszczenie
świata ma trwać bardo długo – wg Piotra możliwe, że aż ok. 7 lat – a także nie jedno, ale dwukrotne
wystąpienie Antychrysta: teraz i na samym końcu świata.

Nie mamy tego traktować jak „dogmatu wiary”, gdyż plany Boże zawsze zależą od reakcji ludzi na
nadchodzące wydarzenia. Jeśli potraktujemy jednak ten tekst jako „ostrzeżenie prorockie”, możemy mieć
duży wpływ na kształt życia osobistego, rodzinnego, czy nawet naszej Ojczyzny w najbliższym czasie.

1. Pierwsze zamieszanie będzie jesienią  […]. Chyba będzie to miało związek z bankami i rynkami. Myślę,
że ich początek, intensywność i długość trwania są zależne od tego, jak wielu ludzi odpowie na głos Nieba.
Początek będzie bardzo łagodny i nie wielu go dostrzeże. 

2. […] Dalsze zamieszanie bankowe i konflikt Izrael-islamiści.

3. Wybuch tej wojny spowoduje rozlanie się konfliktu najpierw na okoliczne państwa, a później w całej
Europie chwycą za broń muzułmanie. We Francji zacznie się rozlew krwi i przeniesie się na Niemcy.
Widziałem płonący kościół w Niemczech i coś w rodzaju „nocy noży”. Nie będzie to trwać długo. Nie
widziałem, jak zostało to powstrzymane, ale po chwilowym szoku sytuacja ta zostanie „zamrożona”. Jednak
Niemcy będą strasznie zalane krwią.

14 sierpnia 2018 zobaczyłem naszych żołnierzy w wozach bojowych niedaleko granicy z Niemcami. To
było dla nich przerażające: bandy muzułmanów próbowały przedrzeć się do Polski. Odczuwałem ich emocje:
młodzi żołnierze czuli się osamotnieni i przerażeni. Jednak Bóg zainterweniował i wrogowie się cofnęli.

Wiem, że będzie się wtedy modlić bardzo dużo ludzi z tych, którzy to teraz czytają.

4. Ludzie przerażą się wtedy i zaczną wracać do Kościoła, ale będzie to dopiero początek. W kwietniu 2018
usłyszałem głos w czasie Mszy (co ciekawe, kościół był akurat pełny): „Niebawem kościoły zaczną się
napełniać”.

5. Coś zupełnie fizycznego (astronomicznego) pojawi się na niebie (ale to będzie chyba taka forpoczta).
Mimo wszystko ludzie jeszcze bardziej się przestraszą, jednak szybko wytłumaczą to astronomią. Tylko
nieliczni odczytają w tym kolejne ostrzeżenie z Nieba.

6. I wtedy konflikty chwilowo stłumione rozpalą się, zapanuje wojna. Chiny, które mocno odczują ten kryzys
bankowy, wybuchną. Rozpęta się straszna wojna, będzie bardzo intensywna, ale wszyscy zobaczą, że do
niczego nie doprowadzi. Tu chyba najbardziej ucierpią Rosja i USA, ale rykoszety tego będą wielkie.

System bankowy padnie zupełnie. Nie będzie żywności. Będzie ogromne zamieszanie. Tylko Łaska Boża
może ocalić wybranych.

7. I wtedy przyjdzie wielki sztuczny pokój. „Jeden światowy rząd”. Żydzi na mocy zmian dostaną w
posiadanie tereny, które umożliwi ą im zapoczątkowanie odbudowy Wielkiej Świątyni.

Ponieważ stare systemy bankowe  nie będą już w stanie odtworzyć pewnych danych, zaproponują jeden
nowy światowy bank – jeden superbank, zostaną nadane jakieś chipy do płacenia. Kto nie uzna tego rządu
i jego porządku – nie dostanie znaku lub czipa, więc niczego nie kupi, będzie na marginesie. Na ten znak
nie będą chcieli się zgodzić głównie chrześcijanie, widząc w nim „znak bestii”, i chyba nim właśnie będzie.

 Zacznie się prześladowanie chrześcijan, bo na czele tego rządu będzie stał Antychryst. Będzie on chciał
wybić ludziom z głowy Boga raz na zawsze. Będziemy ukrywać się z Eucharystią, będziemy ukrywać
pozostałych księży, którzy nie zdradzą Boga i nie pójdą na współpracę z tym rządem. Powstanie
nieprawdziwy Kościół, by zwodzić […]. Będzie wielu męczenników krwi.

8. Ale tego Bóg już nie będzie tolerował, ponieważ dał dosyć czasu i znaków do nawrócenia widząc, co robią
ludzie. Przyjdzie na mały sąd (osobisty każdego, w odróżnieniu od Sądu Ostatecznego). Poprzedzi go wiele
ostatecznych znaków, m.in ten, że żydzi zaczną się nawracać [Uwaga: żydzi piszemy z małej litery, jeśli
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chodzi o wyznawców religii, a z dużej, gdy chodzi o narodowość].

9. Ludzie zobaczą, jak zostali oszukani. Pozostali wierni Bogu będą wzmocnieni. Niestety Antychryst z
rządem, z opętańcami, ruszy w szale niszczenia. Widząc że przegrywa, użyje całej swej mocy, by zwodzić
ostatni raz w „starym świecie”. Część ludzi chwilę wcześniej nawróconych porzuci Boga i powróci do
szatana. Zaczną się znowu mordy i nienawiść, która wyleje się na resztkę wiernych Bogu księży, zakonnic
i zakonników, którzy ujawnią się, chcąc nieść pomoc potrzebującym oraz nawracającym się ludziom.
Nieliczni staną w ich obronie, znowu oddając życie dla Boga.

10. Bóg widząc to odsłoni obiekt, który pojawi się dość nagle. Dla większości ludzi będzie już za późno. Po
[jego] uderzeniu zacznie się ziemia kręcić szybciej, będą wichury, trzęsienia ziemi, może ziemia przesunie
się na orbicie. Spadnie też deszcz ognia z nieba, ziemia będzie pękać (widziałem jedną scenę: zapadające się
pod ziemię domy, wsie, a nawet miasta, nikt się nie ukryje, nikt nie ocaleje – to było straszne!). Wiem, że
zaczną wybuchać wulkany, wznosząc pyły. Powstaną powodzie od tego uderzenia i [morza] zaleją dużą część
kontynentów. 

11. W końcu będą 3 dni ciemności (one będą chyba od tych pyłów, będą dziwne burze z tych pyłów wysoko
i cicho). Słyszałem jak demony, wydając niewyobrażalnie straszne dźwięki, będą chodzić po ziemi. Niczego
nie widziałem, bo siedzieliśmy z rodziną i modliliśmy się do Boga.

12. Po trzech dniach ciemnoścuniosłem zaciągnięte rolety i wyjrzałem przez moje okno. Widziałem inny
świat: za drogą, którą widać z mojego okna: było morze i góry, wszystko było dobre, a światło było inne. Ale
ludzi było bardzo mało...

Miałem pokazane, że zostaną tu pozostawieni tylko ci, którzy się nawrócą i porzucą grzechy całkowicie,
będą żyli tak jak nauczał Pan Jezus, będą całkowicie zdani na wolę Boga. Zostaną tu pozostawieni głównie
po to, by modlić się za dusze w Czyśćcu.

Zapewne w kilku momentach przyda się wszystko, do czego czuję się powoływany przez Boga. Chcę
wykonać Jego wolę najlepiej jak będę umiał, nawet za cenę wyśmiewania, upokorzenia i odrzucenia, bo
wiem, że to nastąpi.

Bardzo chciałbym zobaczyć chociaż przez chwilę ten prawdziwy świat, w którym moglibyśmy żyć,
gdyby nie nasze grzechy, i modlić się za dusze w Czyśćcu. […] Ludzie przestaną się śmiać, kiedy zacznie
się wypełniać to, o czym wiedziałem ja, a o czym wciąż mówili Prorocy.

Wiem, że na czas potrzebny do zakończenia istnienia czyśćca zostanie „związany” Antychryst. Oni chyba
ukryją się w jakichś podziemnych bunkrach, ale powrócą i powoli znowu zaczną zwodzić ludzi aż do końca
świata.

KOMENTARZ
Ponieważ w styczniu 2018 Piotr otrzymał pouczenie: „Niczego nie dodasz ani nie ujmiesz, a to co

dostaniesz, zapiszesz” – starałem się unikać ingerencji w tekst. Wykropkowałem tylko miejsca, które
odnosiły się do mojej osoby oraz do szczegółów powołania Piotra. Uzupełnienia w nawiasie kwadratowym
pochodzą ode mnie, także drobne poprawki stylistyczne, głównie znaki przestankowe.

Oto kilka wniosków, które mi się nasuwają:

1. Raczej nie liczmy już teraz na banki i na swoje konta w nich jako na „dobry sposób” na zabezpieczenie
sobie przyszłości. Kto spłaca kredyty, niech się cieszy, bo od pewnego momentu stanie się to niemożliwe i
będzie po kłopocie. Kto ma nadmiar pieniędzy, niech je dobrze wykorzysta dla miłości Boga i bliźniego, bo
wkrótce na zawsze je straci.

2. Kto ma natchnienie, że powinien szybko przygotowywać jakąś „arkę przetrwania”, niech go nie lekceważy.
Niech pomyśli zwłaszcza o ukryciu wiernych kapłanów, którzy przez wrogów będą tropieni, a przez wiernych
bardzo poszukiwani. Do Mszy świętej pozłacane naczynia liturgiczne nie są konieczne – można je zastąpić
zwykłymi stołowymi, ale muszą być dwie rzeczy: biała mąka do upieczenia (np. na patelni teflonowej), po
zmieszaniu jej z wodą, cieniutkich jakby „naleśników” zastępujących hostie, oraz wino mszalne. Każde
czyste wino gronowe się nadaje, jednak musi być co do tego pewność. W sklepach dla księży, często
mieszczących się przy kuriach diecezjalnych, sprzedawane jest wino z gwarancją jakości.
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3. Kto ma rodzinę na wsi (bo na przetrwanie w mieście trudno liczyć), może ją już teraz zaopatrzyć w trwałą
żywność, środki higieniczne i inne konieczne rzeczy. Gdyby był ich nadmiar, zawsze znajdą się chętni.
Będzie miał wtedy dokąd się udać i nie będzie żebrać.

4. Niektóre skutki udrzenia w ziemię asteroidy opisał sam Pan Jezus a zapisali ewangeliści, więc warto w
odpowiednim czasie ostrzec przed nimi bliskich, mieszkających w krajach szczególnie na te skutki
narażonych. Kto może i zdąży, niech wraca do Kraju.

5. W tym „scenariuszu” właściwe miejsce zajmuje „Ostrzeżenie” czyli „prześwietlenie sumień” („mały sąd”)
po pierwszej fazie prześladowań wierzących przez zwolenników Antychrysta oraz „3 dni ciemności” (już
po wszystkich wojnach i kataklizmach).

6. Męczeństwo jest wielkim darem Bożym i łaską, więc nie trzeba się go bać, lecz wprost przeciwnie –
pragnąć! Krótka chwila cierpienia zadecyduje o tak wielkiej chwale w Niebie, że naprawdę jest czego
pragnąć. A gdyby ktoś tylko go pragnął, jednak krwi za wiarę nie miał okazji przelać, mimo to jego chwała
będzie większa niż chwała chóru wyznawców.

7. Wprawdzie w tej chwili żadnych „czipów” nie musimy się jeszcze obawiać oprócz tego „znaku Bestii”
na czole i na ręku, który wskazała Matka Boża ks. Gobbiemu: myślenia i działania po diabelsku – jednak
gdyby władzę nad światem objął Antychryst ze swoim rządem, sytuacja się zmieni. Gdy on narzuci ludziom
swój znak rozpoznawczy, świadczący o poddaniu się jego władzy, każdy będzie musiał powiedzieć NIE!,
i to nawet pod groźbą utraty zbawienia. Lepiej będzie wtedy cierpieć głód i biedę z miłości do Boga, niż
poddać się władzy Antychrysta.

Uzbrójmy się więc w cierpliwość i męstwo na te czasy, a w czekających nas doświadczeniach
odczytujmy miłość Boga, który wszystko czyni dla naszego szczęścia. Ufajmy Mu bezgranicznie!
Współpracujmy z Nim dla dobra własnego i bliźnich.

MARANA THA! – Przyjdź Panie Jezu! Amen.

CZĘŚĆ II

MODLITWA . Nie wiem czemu, ale wyraźnie mam podany Różaniec. Nie znam się na tym, ale Różańcem
trzeba się modlić najwięcej. O Koronce do Miłosierdzia Bożego nie zapominać i prosić o nawrócenie
grzeszników. 

– Najlepiej rano jedną tajemnicę za nawrócenie grzeszników (obok codziennej modlitwy), także ofiarować
za nich krzyż dnia codziennego.

– O 15-tej kto może, [niech zmówi] Koronkę do Miłosierdzia Bożego za nawrócenie grzeszników, chyba że
jest danego dnia jakaś specjalna intencja.

– Wieczorem obok modlitwy codziennej jedną tajemnicę za dusze czyśćcowe, za nawrócenie grzeszników
lub za księży (dusze w Czyśćcu połączą się w modlitwie za nas, a my im pomożemy w cierpieniu).

Powinno modlić się dużo mężczyzn (tak mało ich się modli!). I w ogóle niech ludzie nie wstydzą się
[modlitwy], bo kiedy przyjdzie godzina Pańska, zamiast strachu będą czuli wielką radość.

CZĘŚĆ III

Prześlę Księdzu to, co dostałem w nocy. Nie ma tu żadnej korekty, jest to żywy tekst z moimi pytaniami
i odpowiedziami oraz słowami Pana Jezusa. Nie chcę być pyszny, więc oczywiście to do oceny biegłych w
Kościele.

– Polskę wybrałem jako ostatni bastion chrześcijaństwa, który ma jeszcze moc działania ilością wiernych.

– Przypomnij im, że „Z POLSKI WYJDZIE ISKRA, KTÓRA PRZYGOTUJE ŚWIAT NA MOJE
OSTATECZNE PRZYJŚCIE”.

1. Oczyszczenie Kościoła: 

– Oczyśćcie Mój Kościół ze wszelkiej nieprawości. Jest w Was jeszcze siła i Duch Mój. Zachowajcie
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miłosierdzie, ale nie bójcie się odcinać zła, bo w oczach Moich krzywda wyrządzana najmniejszym budzi
największą odrazę i gniew Mój, jest drogą do obłudy i wprowadza szatana wprost do Domu Mojego. Nic
[tak] nie obraża Ojca Mego jak wybrany, który znieważa Jego Imię.

– Dawajcie przykład skromnością, pokorą i miłością. Bądźcie godnymi następcami Apostołów.

– Pamiętajcie, że słowo ma moc tylko wtedy, kiedy czyn za nim idzie. Nieście więc dobre słowo i dobre
czyny.

2. Nawrócenie największej możliwej liczby księży (pokazanie, że Bóg jest Bogiem ŻYWYM).
– Wielu Moich kapłanów żyje w letargu lub agonii, jedynie udając że są przy Mnie. Wstańcie, a Ja was wyślę
na cały świat! Wstańcie, JA JESTEM BOGIEM ŻYWYM! Wstańcie, niebawem będziecie potrzebni!

3. Nawrócenie [jak] największej liczby ludzi.
– Tylko w Polsce wiara jest jeszcze silna, a Moja Matka czczona jest z właściwym majestatem. Powołam
więc wielu do głoszenia Dobrej Nowiny i do nawracania tych, którzy odeszli ode Mnie. Niech idą odważnie
i nauczają w Imię Moje.

4. Zatrzymanie rzezi dzieci nienarodzonych.
– W Polsce można jeszcze ją powstrzymać siłą działania Mojego Kościoła.

5. Życie Eucharystią i przywrócenie stosownej Jej czci.
– Kto żyje Eucharystią, ten ma życie, bo Ja jestem chlebem żywym; przyjdźcie do Mnie, a was nasycę.
Ugnijcie jednak kolana, kiedy spotykacie się ze Mną w tym sakramencie, bo kiedy powtórnie przyjdę, czy
każde kolano przede Mną się nie ugnie?

6. Żyjcie zgodnie z Ewangelią, dając przykład innym i przenosząc nauczanie naszego Pana Jezusa
Chrystusa na życie codzienne.

– Nie obawiajcie się że coś stracicie, albowiem Ja zadbam o wszystkie wasze potrzeby. Wynoście nauczanie
z Domu Mojego, z Ewangelii którą Wam zostawiłem, i przynoście do waszych rodzin i bliźnich, tak jak was
nauczałem.

– Zawierzajcie się Mojej Matce, Ona jest Orędowniczką waszą.

– Pamiętajcie o najważniejszym przykazaniu. Nie bądźcie jak miedź brzęcząca!

– Przychodźcie do Mnie w sakramencie Pokuty,  to jest bowiem droga do Miłosierdzia Mojego.

– Módlcie się także w domach, [wynagradzając] za grzechy całego świata, o nawrócenie wszystkich, którzy
nie poznali miłości Mojej oraz za kapłanów, albowiem na nich szatan napada z największą zaciekłością. Nie
dziwcie się też, że upadają kiedy ich nie wspieracie. Pamiętajcie, że wasza wiara w Kościół Święty i
kapłanów jest ich wzmocnieniem, z nimi stanowicie jedność Kościoła Świętego.

– Nie zrzucajcie odpowiedzialności za wszystko zło i zaniedbania na Kościół [hierarchiczny], albowiem
Kościół jest szkieletem, a wy jesteście ciałem, i tylko razem stanowicie całość.

7. Bezgraniczne oddanie i zaufanie Bogu, tak w przestrzeni duchowej, jak i państwowej.

– Zaufajcie Mi bezgranicznie, a ja was wywyższę ponad inne narody i ochronię przed tym co stać się musi.

I zapytałem Pana Jezusa:
– Panie Jezu, a cóż ja mogę sam, słaby grzeszny człowiek, który był tak daleko od Ciebie i od Kościoła w
konfrontacji  z jego wielkością, przecież nikt mnie nie posłucha?

– Nie będziesz sam, Ja będę z tobą, a w Moim Kościele w twojej ojczyźnie jest jeszcze wielu kapłanów
czystych, których serce jest bliskie sercu Memu.  Czas jest jednak krótki, szatan działa szybko i podstępnie,
zwodząc moich kapłanów, sprowadza ich na drogę obłudy i zwątpienia, a oni odchodzą ode Mnie.

Tylko godni pozostawieni będą w dniu przyjścia Mojego.
Imiona tych, którzy odpowiedzą na Moje wezwanie, zapiszę głęboko w Moim sercu i przypomnę je w

dniu Sądu Ostatecznego.

ALE DO TEGO DZIEŁA [(chodzi o dzieło zlecone Piotrowi)] NIECH NIE ZBLIŻA SIĘ NIKT, KTO
MA SERCE NIECZYSTE I OHYDĄ SKALANE!


