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Dramat końca czasów
15.08.2022 AD

„Dramat kooca czasów” to tytuł książki wydanej w 2013 roku przez Wydawnictwo AA w
Krakowie. Opracowania dokonała Pani Justyna Łukaszewska-Haberkowa na podstawie Vitae
Sanctae Hildegardis , Patrologia Latina, vol. 197. Książka zawiera życiorys św. Hildegardy z
Bingen i cztery Jej wizje, uznane przez Kościół jako objawienie prywatne. Całośd wizji św.
Hildegardy z Bingen (ur.1098 – zm.1179) znajduje się w dwóch tomach Scivias wydanych
przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, w tłumaczeniu i opracowaniu tej samej Autorki.
Wizje zamieszczone w „Dramacie” są następujące:
1. O upadku pierwszego anioła i upadku pierwszego człowieka – wizja druga z księgi
pierwszej
2. Rzeczy ostateczne – wizja jedenasta z księgi trzeciej
3. (o sądzie) – wizja dwunasta z księgi trzeciej
4. (o radości życia wiecznego) – wizja trzynasta z księgi trzeciej.
Wizje św. Hildegardy polegały na widzeniu pewnego obrazu, oraz słyszeniu głosu z Nieba,
który obraz ten w szczegółach komentował (stąd podobieostwo do Objawienia św. Jana).
Sądząc po formie i treści komentarza, Głos należy do Boga Ojca. Jak sądzę, cały komentarz
spisany przez Świętą pochodzi od Boga, z Jej strony mamy jedynie ścisły opis obrazu, jaki
widziała. Każde więc słowo, jakie usłyszała, pochodzi z ust Bożych, ale przekazała je w taki
sposób, jaki był możliwy dla Jej możliwości intelektualnych i poczucia posłuszeostwa wobec
Majestatu Boga.
W niniejszym tekście dotyczącym rzekomego kryzysu Kościoła Katolickiego w czasach
ostatecznych przytoczę wizję jedenastą z dodanym przeze mnie moim komentarzem. Dla
lepszego odróżnienia słów Bożych, przekazanych przez Świętą, i moich własnych, mój
komentarz dodam w kolorze czerwonym.
W wizjach Świętej znalazłem bowiem potwierdzenie mojej oceny dzisiejszego stanu
Kościoła, który zdradził swojego Mistrza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, w sposób gorszy,
niż uczynił to pierwszy Kościół Boży, Synagoga. Synagoga bowiem zabiła jedynie
człowieczeostwo Mesjasza, podczas gdy Kościół usiłuje zabid jego bóstwo. Kościół popełnił
samobójstwo rytualne, odciął sobie własną Głowę, pozbył się Papieża, więc zidiociał i jako
czysto ziemska instytucja pełen jest błędu, absurdu i nieczystości, a każdy z Jego jeszcze
żywych, poruszających się w ciemności członków, bije wszystko na oślep, twierdząc, że jest
głową.
Wizja właściwa
Następnie spojrzałam w stronę Akwilonu. A tam właśnie stało pięd bestii, z których
pierwsza była niczym pies ognisty, ale nie płonęła. Druga jak brunatny lew, trzecia jak jasny
koo, czwarta jak czarna świnia, wreszcie piąta jak szary wilk. Wszystkie kierowały się na
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zachód. A tam, po zachodniej stronie, ukazało się tym bestiom coś jakby wzgórze z pięcioma
szczytami. Tak się ukazała, że od paszczy każdej z tych bestii rozciągał się jakby ogon do
każdego szczytu wzgórza. Wszystkie ogony były czarne, wyjąwszy ten ogon, który wychodził z
paszczy wilka. Ów wydawał się z jednej strony czarny, a z drugiej biały.
I oto na wschodzie ujrzałam tego młodzieoca, którego wcześniej dostrzegłam, kiedy
stał na narożniku. Narożnik ten łączy, jak napisano wcześniej, dwie części omówionego
budynku, to znaczy częśd jasną i kamienną. Młodzieniec stał odziany w purpurową tunikę. I
znowu ujrzałam go na narożniku, lecz teraz ukazała mi się jego postad od pępka w dół, lecz w
taki sposób, że od pępka aż do miejsca, po którym rozpoznaje się mężczyznę, młodzieniec
jaśniał niczym jutrzenka. W tym natomiast miejscu, leżąc w poprzek, znajdowało się coś jakby
lira ze strunami. Natomiast od tego miejsca na odległośd dwóch palców odmierzoną w dół,
młodzieniec był zupełnie zakryty, natomiast na taką samą odległośd w górę, na całej
powierzchni aż do stóp wydawał się jaśniejszy od mleka.
Lecz również ta postad niewiasty, którą najpierw ujrzałam przed ołtarzem, to znaczy
przed oczyma Boga, teraz ponownie została mi pokazana, jednak w taki sposób, że
widziałam ją jedynie od pępka na brzuchu aż do dołu, natomiast od pępka aż do miejsca, po
którym poznaje się niewiastę, miała różne plamy pokryte łuskami. Zaś w tym miejscu
przyrodzenia niewiasty ukazała się ogromna i bardzo czarna głowa.

Jan XXIII ( za deon.pl)
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Franciszek (za ultramontes.pl)

Niewiasta symbolizuje Kościół Katolicki, a ukazanie się Głowy w miejscu przyrodzenia
oznaczad może, iż wybór Papieża porównad można do porodu człowieka. Jak dotąd Kościół
„rodził” Papieża z „nasienia” Ducha Świętego, tak począwszy od Jana XXIII „rodzi” bękarty z
nieprawego łoża, „poczęte” z nieprawego związku z diabłem.
Miała ona ogniste oczy, uszy jakby ośle, nozdrza i usta jak nozdrza i usta lwa, które
zgrzytały ze złości zębami. Zęby były żelazne, przerażające i bardzo ostre. Od głowy aż do
kolan postad ta była biała i czerwona w taki sposób, jakby została bardzo mocno pobita.
Natomiast od kolan aż do dwóch części, które stykały się z resztą ciała i wydawały się białe,
postad ta była krwistoczerwona.
I oto ta właśnie ogromna głowa z tak wielkim łoskotem oderwała się od swojego
miejsca, że od tego wstrząsnęły się wszystkie członki postaci niewiasty. Jednocześnie coś
jakby wielka bryła gnoju przyłączyła się do tej głowy, wyniosła się ponad głowę jakby jakaś
góra i próbowała dotrzed na wysokośd niebios.
Oderwanie się Głowy Kościoła od tradycji katolickiej było wielkim wstrząsem dla
wiernych, skutkuje brakiem łączności z Ciałem, bryła gnoju to szataoska masoneria, do której
przykleił się kardynał Roncalli, i która aż dotąd wynosi się ponad Kościół i jest przekonana o
swojej boskości.
I oto nagle jakby szybki cios błyskawicy uderzył w głowę z tak wielką siłą, że spadła z
tej góry i swojego ducha oddała śmierci. Z tego powodu powstała prędko śmierdząca
chmura, cała ogarnęła tę górę w taki sposób, że głowa została zatopiona w wielkim brudzie.
Brud był tak wielki, iż stojący wokół ludzie wpadli w ogromne przerażenie, natomiast sama
chmura nieco dłużej zabawiła obok góry.
„Nieco dłużej” trwa już ponad 50 lat.
Kiedy ujrzał to stojący obok lud, wstrząśnięty strachem mówił do siebie: „Biada,
biada! Cóż to takiego? Co to jest, jak wam się wydaje? Biada nam, nieszczęśni! Któż nam
pomoże? Któż nas uwolni? Nie wiemy, w jaki sposób zostaliśmy oszukani. O Boże
wszechmogący, zmiłuj się nad nami. Powródmy, powródmy zatem szybko do świadectwa
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Ewangelii Chrystusa, gdyż gorzko zostaliśmy oszukani. Biada, biada!". I oto ukazały się jasne
stopy opisanej niewiasty. Stopy te jaśniały blaskiem większym niż słooce.
Komentarz do „biada” jest zbędny, natomiast stopy zawsze oznaczają fundament, na
którym się stoi. Tym fundamentem, wobec braku Papieża, są żelazne prawa i zasady istnienia
i funkcjonowania Kościoła, zapisane w Magisterium Kościoła i czekające na dzieo swojego
zastosowania.
I usłyszałam głos z nieba mówiący do mnie:

1. O pięciu okresach doczesnego panowania królów, które były bardzo okrutne
Wszystko, co jest na ziemi, zmierza do swojego kooca w taki sposób, że świat, ułomny
w swej sile, chyli się ku upadkowi, ponieważ nękają go liczne zmartwienia i nieszczęścia.
Oblubienica Mojego Syna, chociaż wiele wycierpiała z powodu znaków zapowiadających
Syna Zatracenia, jak i od samego Niszczyciela, oraz została w swoich synach umęczona,
jednak zupełnie nie doznaje uszczerbku, mimo tego, iż ciężko walczy przeciw nim.
Kościół trwa w duszach wiernych, chod nielicznych. Słowa można przyrównad do słów
Chrystusa do apostołów „A wydawad was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i
niektórych z was o śmierd przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u
wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie”, także do słów Księgi Mądrości „ Zdało się
oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za
unicestwienie, a oni trwają w pokoju”.
Natomiast na koocu czasów powstanie jako silniejsza i mocniejsza, a także piękniejsza
i jaśniejsza, aby dzięki temu w sposób słodszy i pełny większej miłości mogła pójśd w objęcia
swojego umiłowanego. To właśnie oznacza wizja, której doświadczasz w tajemniczy sposób.
Widzisz zatem po stronie Akwilonu, że stoi tam pięd bestii. Bestie te, odziane w cielesną
pożądliwośd, która nie jest pozbawiona skazy grzechu, oznaczają pięd najokrutniejszych
okresów doczesnego panowania królów. Bestie te w szaleostwie rzucają się na siebie.
2. O ognistym psie
Pierwsza z tych postaci jest podobna do ognistego psa, który się nie spala. Oznacza to, że w
tym okresie czasu będą żyli ludzie obdarzeni zajadłą naturą, w swych własnych oczach będą
się wydawali podobni do ognia, jednak nie będą płonęli w sprawiedliwości Bożej. To, byd
może, starożytne cywilizacje pogaoskie.
3. O brunatnym lwie
Druga z tych bestii jest jak brunatny lew. Ten zaś okres czasu przyniesie ludzi żądnych walki,
będą wzniecad wiele wojen, jednak prowadząc je nie będą się kierowali prawością Boga. Oto
bowiem w brunatnym kolorze, to znaczy w tym okresie, sprawowana władza zacznie się
chylid ku upadkowi. Rzym? Brunatne źródło faszyzmu?
4. O jasnym koniu
Trzecia bestia to jasny koo. W tym bowiem czasie powstaną ludzie rozpustni w powodzi
grzechów oraz w szybkości zaspokajania żądz, którzy w tym pędzie przeskakują ponad
dobrymi uczynkami. Z tego zaś powodu serce sprawujących władzę zostanie zmiażdżone w
białej zagładzie, ponieważ wcześniej utraci czerwieo męstwa. Era napoleooska?
5. O czarnej świni
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Czwarta jest jak czarna świnia. Ten okres czasu przyniesie ludzi sprawujących władzę, którzy
przeciw sobie samym stworzą wielki, czarny smutek, a także sami siebie zmieszają z błotem
nieczystości. Oto ci właśnie ludzie wzgardzą Bożym prawem w wielu przeciwnych
zachowaniach: cudzołóstwie i innych podobnych nieszczęściach. Oni także będą zamyślad
wiele odstępstw skierowanych przeciw świętości Bożych nakazów. Sowiety, faszyzm i
komuna?
6. O szarym wilku
Piąta jest jak szary wilk. W tym natomiast okresie czasu będą ludzie, którzy samych siebie
będą wielce ograbiad, tak z władzy, jak i z innych zdobyczy. Po SWII Kościół nakazał
wykreślenie z konstytucji wszystkich krajów świata naczelną pozycję Chrystusa i religii
katolickiej. Oni w tym zmaganiu nie będą ani czarni ani biali, lecz wydadzą się pełni szarości
w swej przebiegłości, zrzucą również władców z tronu i podzielą ich królestwa. Wówczas
bowiem nadejdzie czas porwania wielu dusz i błąd gorszy ponad wszystkie inne podniesie się
z piekieł aż do nieba. Wówczas synowie światła spoczną pod tłocznią swego męczeostwa, nie
zaprą się Syna Bożego, lecz odrzucą Syna Zatracenia. On zaś będzie się starał swymi sztukami
spełnid swoją wolę. To nasze czasy, rządy kłamstwa i przebiegłości. Posoborowa religia
człowieka, który stał się bogiem. Modernizm zdetronizował Chrystusa a głupota Mądrośd.
Te zaś bestie skierowały się na zachód, gdyż owe czasy pełne upadku zginą wraz z
zachodzącym słoocem. Tak jak słooce powstaje i ginie, podobnie i ludzie - jeden rodzi się, a
drugi umiera.
7. O wzgórzu, które ma pięd wierzchołków oraz o pięciu ogonach bestii i co to oznacza
Z tego również powodu tam, to znaczy na zachodzie, naprzeciw tych bestii, ukazuje się jakby
wzgórze, które ma pięd wierzchołków. Oto w cielesnych żądzach, w samym środku przebiegu
życia, ukazuje się siła o pięciu wierzchołkach. Ukazuje się w taki sposób, że od paszczy każdej
z bestii wychodzi jeden ogon, który rozciąga się aż do wierzchołka góry. ”Siła o pięciu
wierzchołkach” to nieuporządkowany pociąg seksualny, a wierzchołki to nos, piersi i kolana.
Tak się dzieje, ponieważ od początku tych czasów, w stronę każdej wysoko uniesionej mocy
rozciąga się jedna ciągła linia. Hermeneutyka ciągłości. Wszystkie ogony są czarne, wyjąwszy
ten, który ciągnie się od pyska wilka - ten wydaje się w części czarny i w części biały. Oto
bowiem te długie linie oznaczają różnorodne żądze, które walczą z ludźmi, z powodu ich
powiązania z gwałtowną grabieżą. Przedstawiają one wiele niesprawiedliwości w czarnej
części liny, jednak począwszy od tej właśnie linii zaczynają się ci, którzy z wielkim blaskiem
kroczą w stronę sprawiedliwości. Ci ludzie pełnymi ognia cudami przeciwstawiają się Synowi
Zatracenia, aby go pokonad. Zaświadczył to mój sługa Hiob, kiedy mówił o człowieku
sprawiedliwym, który postępuje w sposób prawy.
8. Słowa Hioba odnoszące się do tego
„Niewinny powstanie przeciw hipokryzji. Trudno w dzisiejszych czasach zachowad
niewinnośd, a jednak wyznawcy Chrystusa liczyd mogą na Jego Zmartwychwstanie, które
„przywraca niewinnośd upadłym” ( z Orędzia Wielkanocnego). I sprawiedliwy utrzyma swą
sprawiedliwą drogę a rękom swoim doda siły”. To porównanie ma następujące znaczenie:
Ten człowiek, który nie jest winny krwawego uczynku, to znaczy morderstwa, cudzołóstwa i
podobnych niegodziwych uczynków, niczym żarząca się iskra podnosi się przeciwko temu,
który zawsze kłamie w swych działaniach. W jaki sposób? Oto ten mówi o miodzie, a podaje
truciznę, nazywa przyjacielem tego, kogo dusi niczym wroga. Taki człowiek wypowiada
słodkie słowa, jednak w samym sobie pełen jest niegodziwości; z przyjacielem ciepło
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rozmawia, lecz zabija go w zasadzce. Jednak taki człowiek, który ma bat i przepędza od siebie
niegodne bydło, na prawej drodze swego serca ma również jasne ścieżki, które prowadzą do
jaśniejącego słooca. On bowiem powstaje w Bogu jako jasna iskra i jasne słooce, niczym
płonąca pochodnia. I tak oto otacza się najmocniejszymi i najczystszymi dziełami, przykłada
do nich twardą zbroję i tnący miecz, przepędza od siebie grzechy i zjednuje sobie cnoty.
9. O tym, że Kościół jaśnieje z powodu swej doskonałości w ozdobie swej sprawiedliwości
aż do czasów Antychrysta
Z tego też powodu na wschodzie ujrzałaś tego młodzieoca. Widziałaś wcześniej, że stał na
narożniku opisanej budowli - był odziany w purpurową szatę. I oto ponownie widzisz Go na
tym narożniku. Tak się dzieje, ponieważ Syn Człowieczy, który powstał ze sprawiedliwości,
połączył i poprowadził moc umiejętności wyboru i ludzkiego działania. Co oznacza, że
wyłącznie pod wodzą i kierownictwem Chrystusa dokonad można dobrego wyboru i dokonad
dobrego dzieła. Wtedy również podniosła się w górę dobrod Ojca, kiedy ten sam Syn
Człowieczy z woli Ojca przelał swoją krew dla zbawienia świata. Zostało ci to wcześniej
pokazane. Teraz zaś Syn zasiada w ten sposób na wysokości i ponownie ukazuje ci się, aby
wzmocnid na nowo prawdę poprzez swe sekretne tajemnice. ”Sekretne tajemnice” to
tajemnice, które wcześniej nie były widoczne, gdyż były dla wzroku duszy i ciała zakryte.
Ukazuje się jednak w taki sposób, że dostrzegasz Go od pępka w dół. Tak się dzieje ponieważ
dzięki sile swych członków, to znaczy swoich wybranych, a także dzięki oblubienicy Kościołowi, jest pełen siły, aż do chwili, kiedy te właśnie członki osiągną doskonałośd. Z tego
względu dostrzegasz wiele tajemniczych rzeczy godnych podziwu.
Postad ta od pępka do miejsca, po którym rozpoznaje się mężczyznę, jaśnieje niczym
jutrzenka. Oto bowiem od czasu doskonałości, dzięki której wierne członki posiadają już swą
doskonałą siłę, aż do czasu nadejścia Syna Zatracenia, który będzie udawał, że jest mężem
cnoty, wszystkim nabożnie wyznającym Go Syn Człowieczy będzie ukazywał blask swej
sprawiedliwości. . Zbliżamy się do miejsca przyrodzenia Chrystusa, do „miejsca, po którym
rozpoznaje się mężczyznę”. Oto wierni wyznawcy Chrystusa otrzymali już od Niego łaskę
doskonałego rozeznania jego Obecności w świecie i Kościele. Z tego również powodu w tym
samym miejscu znajduje się leżąca w poprzek jakby lira ze strunami. Oznacza ona, że w tym
prześladowaniu, przez które Syn Niesprawiedliwości doświadczy wybranych wieloma
cierpieniami, podniesie się radosna pieśo tych właśnie wybranych. Oni bowiem, z powodu
wielkich męczarni, których doznają w swych ciałach, uwolnią się od więzów ciała i przejdą ku
wiecznemu spoczynkowi. Chwała bohaterom.
10. O tym, że teraz wiara w Kościół jest pełna wątpliwości z powodu świadectwa Enocha i
Eliasza
Natomiast od tego miejsca, na odległośd dwóch palców odmierzoną w dół, młodzieniec był
zupełnie zakryty. Chrystus jest jeden, więc gdy pojawi się Syn Niesprawiedliwości
prawdziwego Syna Bożego na świecie nie będzie. Będzie „zupełnie zakryty”. Z dopustu
Bożego Syn Sprawiedliwości uniża się i wycofuje ze stworzonego przez siebie świata, aby dad
pole działania Synowi Zatracenia. To wycofanie jednak wynika nie z Jego woli, ale z woli
grzesznego, pysznego człowieka, duchownego i świeckiego, który gardzi Bogiem i
człowiekiem. Oto bowiem od czasu prześladowania, którego doznają wierni od Syna
Zatracenia, aż do czasu nauki dwóch świadków, to znaczy Enocha i Eliasza, którzy wzgardzili
sprawami ziemskimi i w swych trudach zmierzali do niebieskich obietnic, wiarę w instytucję
Kościoła należy poddawad w wątpliwośd. Skoro Kościół nie wykonuje poleceo Naszego Pana
Jezusa Chrystusa („idźcie i nauczajcie cały świat”, „to jest ciało moje, to jest krew moja”) w
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praktyce przestaje istnied. Liczne, obarczone brakami chrystopodobne substytuty Kościoła
prowadzą chrystobiznes, oszukując siebie samych i naiwnych wiernych. Trzeba tak czynid
mimo tego, iż ludzie będą mówili z wielkim smutkiem: „Gdzież jest to, co mówi się o Jezusie?
Czy to prawda? A może nie?" Powolne ukrywanie się Chrystusa świadczy także o
nieuchronności i bliskości czasu pojawienia się Antychrysta. Ten Syn Niegodziwości pojawi
się bowiem w momencie, gdy Chrystus będzie już „zupełnie zakryty”.
11. O tym, że przed koocem świata dzięki świadectwu tych proroków Oblubieniec Kościoła
rozbłyśnie w najjaśniejszy sposób, a Syn Zatracenia zostanie pokonany i ukaże się
prawdziwa wiara
Jednak na tę samą odległośd odmierzoną w górę postad ta ukazuje się, w pełnej rozciągłości
stóp, bielsza od mleka. Wynikałoby z tego, że okres czasu powolnego „ukrywania się”
Chrystusa będzie porównywalny do czasu działania tajemnicy niegodziwości, gdy „zniknie”
Chrystus, pocznie się Syn Zatracenia, Antychryst, który ujawni się dopiero w dojrzałym wieku
i zacznie swe niegodziwe panowanie. Pytanie brzmi: czy Chrystus już zniknął? Może już
dawno? Tak się dzieje, ponieważ dzięki świadectwu tych świadków, którzy oczekiwali
wiecznych nagród, kiedy został pokonany Syn Zatracenia, tuż przed koocem świata, w wierze
katolickiej Syn Człowieczy zajaśnieje jako najbardziej świetlisty i najpiękniejszy. Wówczas
również dzięki Niemu jawnie zostanie rozpoznana prawda, a fałsz zostanie przez wszystkich
odrzucony w Synu Zatracenia, jak zaświadcza o tym Mój sługa Dawid.
12. Słowa Dawida odnoszące się do tego
„Król zaś rozraduje się w Bogu, zostaną pochwaleni wszyscy, którzy przysięgają na Niego: oto
bowiem zostały zamknięte usta tych, którzy mówią niesprawiedliwie”. Por. Ps 63 (62), 12.
To zdanie ma następujące znaczenie: Głęboka mądrośd, która w człowieku zajmuje ważne
miejsce, to znaczy dotyka pięknego kształtu z woli ludzkiej i z Bożego ustanowienia,
dźwięcznie współbrzmi na ołtarzu Bożym, ponieważ Go poznała. To definicja Kościoła
Katolickiego, współbrzmienie człowieka z Bogiem we Mszy świętej i pozostałych
sakramentach, działalnośd wynikająca z poznania Bożego prawa i Jego zasad. Oto również
biegną błogosławieni w chwale śpiewających umysłów, czyniąc drogę słów pełną żaru,
zanurzając ją w najczystszym źródle potężnego władcy. Natomiast w czasie zatracenia
zostają zniszczone szczeliny, którymi przedostawał się swąd diabelskich sztuk, który umysły
ludzi zanieczyszczał w obrzydliwy sposób. Paweł VI wiedział, co mówi.
13. O tym, że Kościół, odnawiając sprawiedliwośd, wytrzyma wiele różnorodnych i pełnych
bólu prześladowao i ran
Jednak również ta postad niewiasty, którą wcześniej dostrzegałaś przed ołtarzem, to znaczy
przed oczyma Boga, teraz ponownie ukazuje ci się w tym miejscu. Oto oblubienica Syna
Bożego Kościół ponagla najczystsze modlitwy świętych i zanosi je pod osąd najwyższej
Opatrzności, zgodnie z tym, co zostało ci ukazane w wyjątkowo pobożny sposób. To właśnie
zostało ci objawione w tym tajemniczym znaku Bożej łaski, jako przedstawienie
sprawiedliwości, jednak ukazało ci się w ten sposób, że dostrzegasz tę postad od pępka na
brzuchu w dół. Tak się dzieje, ponieważ ta postad od swego powstania, od czasu, w którym
postępuje teraz w godności kościelnej, aż do doskonałości jej synów, którą uzyskają dzięki
wielu cudom i tajemnicom, ukazuje ci się, aby dzięki temu wielu ludzi ją podziwiało.
Od swego pępka aż do miejsca, po którym poznaje się niewiastę, miała różne, pokryte
łuskami plamy. To znaczy, że od czasu tego męstwa, dzięki któremu z godnością i chwałą
cieszy się życiem w swych synach, aż do tego czasu, gdy Syn Zatracenia będzie
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wypróbowywał sztuki, którymi diabeł zagroził pierwszej kobiecie, w płaczu i smutku będzie
znosiła różnorodne uciążliwe zagrożenia wieloma grzechami. Będą to grzechy cudzołóstwa,
morderstwa i inne, pełne gwałtowności. W jaki sposób? Oto ci, którzy powinni ją kochad,
będą ją surowo prześladowad. Komentarz zbędny.
14. O tym, że Antychryst w przeraźliwym strachu osłabia wierzących smrodem swego
okrucieostwa, a ludzi napełnia swym gryzącym szaleostwem
Zaś w tym miejscu przyrodzenia niewiasty ukazała się ogromna i bardzo czarna głowa. Tak
się stało, ponieważ Syn Zatracenia w swym szaleostwie przybędzie wraz ze sztuczkami z
czasu pierwszego zwiedzenia, a także z niewiarygodną niegodziwością i najmroczniejszą
niesprawiedliwością. Zdanie może sugerowad, iż Antychryst będzie jednym z kolejnych,
posoborowych papieży. Jak istnieje ciągłośd „piotrowa” na Stolicy Świętej, tak może istnied
także ciągłośd niegodziwości od Jana XXIII począwszy. „W czasie pierwszego zwiedzenia”
diabeł przybył pod postacią węża, teraz przybędzie jako Ojciec Święty. Postad ta ma ogniste
oczy, uszy jakby ośle, nozdrza i usta jak nozdrza i usta lwa. Jest taka z tego powodu, iż zsyła
na ludzi szaleocze czyny pełne niegodziwości, ognia, obrzydliwych hałasów, które bluźnią
przeciwko Bogu i zaprzeczają Jego istnieniu. W ten sposób napełnia ich zmysły
najobrzydliwszym smrodem i bardzo okrutną gwałtownością, rozrywa ustanowioną
hierarchię Kościoła, to znaczy otwiera szeroko paszczę i zgrzyta ze złości zębami. Jak
Benedykt XVI rozerwał papiestwo na dwie części: modlącą się i pracującą. Zęby te są żelazne,
przerażające i bardzo ostre. Oto bowiem swoją nienasyconą paszczą, pełną grzechów, w
wyjątkowo niegodziwy sposób wpaja moc i szaleostwo swej zjadliwości tym, którzy jej
sprzyjają. „Moc i szaleostwo” oddanych sług posoborowia nie wymaga udokumentowania.
15. O tym, że Syn Zatracenia stara się pozyskad wyjątkowo okrutnym prześladowaniem
tych ludzi, których nie może skłonid pochlebstwami
Od głowy aż do kolan postad ta jest biała i czerwona w taki sposób, jakby została bardzo
mocno pobita, ponieważ w czasie najgorszego zwiedzenia Syn Zatracenia najpierw będzie
próbował w łagodny i miły sposób zwieśd ludzi. Tak będzie aż do czasu, gdy zacznie ich
atakowad i zwodzid w okrutniejszy sposób. Wówczas Kościół w swych synach będzie nosił biel
prawdziwej wiary, ale jednocześnie ograniczenie, krwawy opór i bardzo wielkie utrapienia
oraz różnorodne cierpienia. Nie będzie więc prześladowany Kościół widzialny, który zniknie,
ani Jego watykaoski substytut, ale Jego synowie, czyli wierne dusze.
16. O tym, że na koocu świata Kościół zostanie napełniony najszlachetniejszą krwią, aż do
pojawienia się dwóch świadków sprawiedliwości
Natomiast od kolan aż do dwóch części, które stykały się z resztą ciała i wydają się białe,
postad ta jest krwistoczerwona. Tak się dzieje, ponieważ będzie znosiła jakby ruchliwy ucisk
aż do czasu dwóch świadków, którzy z mocą podtrzymają Kościół, a w czasie bliskim kooca
świata ukażą blask sprawiedliwości i prawości, a postad ta wytrzyma bardzo okrutne
prześladowania i wyjątkowo obfity upływ krwi. To zaś dokona się w przypadku tych ludzi,
którzy wzgardzą Niszczycielem. Cóż to znaczy? Kiedy Syn Zatracenia, dzięki swej odmiennej
nauce, przez swoje zwodzenie zostanie umocniony, uzyska ufnośd i moc, wówczas również
Kościół w swym szybkim biegu pokryje się najszlachetniejszą krwią. Wówczas także w pełni
zbuduje swoje niebieskie mieszkanie. Albowiem wy, place i budowle Jeruzalem, będziecie
jaśnied wtedy przez krew świętych jak najlepsze złoto, gdyż zostanie pokonany diabeł. On
bowiem prześladował członki Najwyższego Króla, a w ten sposób nie osiągnie niczego poza
wielkim strachem oraz zostanie doprowadzony do nicości. Działalnośd diabła opiera się na
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pociąganiu człowieka: najpierw drogą pochlebstw i zaspokajania pożądliwości, następnie
zastraszania i w koocu torturą fizyczną. Finalnie jednak nawet śmierd w męczarniach nie jest
dla katolika stratą, ale zyskiem. Jak jednak podają żywoty licznych świętych, Chrystus udziela
męczennikom łaski znoszenia tortur z uśmiechem na twarzy, chociaż sobie samemu łaski tej
na krzyżu nie udzielił, „ale ogołocił samego siebie”.
17. Teraz trwa siódma epoka świata, a minęło już sześd poprzednich
Jednak wy, ludzie, którzy pragniecie zamieszkad w tych miejscach, unikajcie diabła i
uwielbiajcie Boga, który was stworzył. Oto Bóg wykonał swoje dzieło w ciągu sześciu dni, a w
siódmym odpoczął od swego zajęcia. Cóż to znaczy?
Sześd dni oznacza sześd epok świata, w szóstej zaś pojawiły się na świecie nowe cuda,
podobnie jak Bóg wypełnił swoje dzieło w szóstym dniu. Teraz natomiast trwa siódma epoka
świata przed nastaniem dnia ostatecznego, który będzie jakby siódmym dniem stworzenia. W
jaki sposób? Prorocy ujrzeli wypełnienie się swych słów, natomiast Mój Syn wypełnił na
świecie Moją wolę, a wszędzie jawnie głoszono Ewangelię. Zaś przez ten okres czasu,
pomimo wszystkich wydarzeo, w ciągu trwania wszystkich epok, a nawet przez więcej lat, niż
liczba lat minionych epok, ukształtowany przeze Mnie świat trwał nieustannie, mimo
rozlicznych przeciwnych ludzkich zwyczajów. Może to oznaczad, że Bóg, który podtrzymywał
dotąd świat w istnieniu swoją Łaską, zapobiegając różnym „ludzkim zwyczajom”, chcącym
świat zniszczyd, teraz odpocznie, czyli pozwoli na „rozliczne przeciwne” ludzkie pomysły, np.
wojnę nuklearną.
18. Z jakiego powodu Bóg przez osobę niemą i nieuczoną wypowiada nowe tajemnice i
wiele sekretów, które aż dotąd pozostają zakryte
Teraz jednak wiara katolicka chwieje się w ludzie, a Ewangelia w tych samych ludziach nie
ma swojego trwałego miejsca. Również wielkie tomy, które z ogromnym staraniem wielce
wypróbowani doktorzy gruntownie wyjaśnili, rozpływają się w przykrym znudzeniu, a
pożywienie dla życia - Boskie Pismo - stało się już letnie. Teraz więc wypowiadam słowa przez
człowieka, który nie mówi o Piśmie, nie jest również wyuczony przez ziemskiego nauczyciela.
Bóg nie ma względu na osobę. Służyd Mu może więc także osoba „niema i nieuczona”, bez
wykształcenia teologicznego i bez wybraostwa ludzkiego, ale z powołaniem Bożym, któremu
odpowiada: „Oto jestem, Panie”. Ja zaś, który jestem, przepowiadam przez tego człowieka
rozliczne nowe cuda, które aż dotąd pozostawały ukryte w opasłych tomach. Podobnie czyni
człowiek, który najpierw nakłada sobie glinę, a dopiero z niej, zgodnie ze swoją wolą, czyni
każde wyobrażenie. Glinę nakładam już od kilku lat i dopiero teraz „wyobrażenie” nabiera
konkretnych kształtów.
19. Zachęta Boga skierowana do nauczycieli, aby nie gardzili tą mową, lecz by podnieśli ją
niczym chorągiew prowadzącą najskuteczniej do zwycięstwa przeciw Synowi
Niesprawiedliwości
O doktorzy, którzy przynosicie obfite i pełne pożytku owoce, odkupcie wasze dusze, wyznajcie
z mocą te słowa, nie bądźcie niewierni co do tego przekazu. Jeśli bowiem wzgardzicie nim,
wzgardzicie nie tyle tą wypowiedzią, ile Mną, który Jestem zaiste najprawdziwszy. Wy
bowiem winniście pod Moim prawem żywid Mój lud, mied o niego staranie aż do kooca czasu
na to wyznaczonego, kiedy to zakooczy się wszelki trud i każda praca. Żywid lud Boży to
znaczy karmid go zarówno nieskażonym Słowem Bożym, jak i Ciałem Paoskim, które jest
„prawdziwym pokarmem”. Jednak do tego czasu będziecie mieli czasy czasów, które będą
trwały określoną wcześniej miarę i będą zmierzały do chwili, w której przyjdzie Syn
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Zatracenia. ”Czasy czasów” to okres około 30 lat, a trwad będą pomiędzy zaniknięciem
Kościoła a pojawieniem się Antychrysta.
Zatem zbierajcie siły i wzmacniajcie się, Moi wybrani, strzeżcie się, byście nie wpadli w
pułapkę śmierci, lecz byście wznieśli chorągiew dającą najwspanialsze zwycięstwo w tych
sporach, abyście obalili Syna Niesprawiedliwości. Oto bowiem na tych błędnych ścieżkach,
które prowadzą i idą w ślad za Synem Zatracenia, którego wy nazywacie Antychrystem,
naśladujcie przykład Tego, Kto was pouczył o drodze prawdy, gdy z wielką pokorą, nie z
pychą, na świecie pojawił się w ciele. Słuchajcie zatem i pojmijcie.
20. Słowa Ducha odnoszące się do Kościoła w dniu ostatecznym
Duch bowiem powiedział Kościołowi o czasie ostatecznego błędu. W tej godzinie śmierd
napadnie na Kościół. W tym czasie, u kooca czasów, przyjdzie przeklęte oszczerstwo, które
jest oszczerstwem największym ze wszystkich „oszczerstwem największym ze wszystkich”
jest podważanie synostwa Bożego Jezusa Chrystusa, Jego Bóstwa. Skoro Założyciel Kościoła
nie byłby Bogiem, a jedynie człowiekiem, Kościół byłby zwolniony z obowiązku ścisłego
związku z własną tradycją, co zostało de facto zapoczątkowane przez Jana XXIII-go., jak o
społeczności napełnionej najgorszym błędem zaświadczył Mój Syn w Ewangelii, kiedy
powiedział: Zestawienie słów „Duch bowiem powiedział Kościołowi o czasie ostatecznego
błędu” ze słowami „społeczności napełnionej najgorszym błędem” wskazuje na Drugi Sobór
Watykaoski, który miał pełną świadomośd zerwania z katolicką doktryną i tradycją Kościoła
(ze względu na asystencję Ducha Świętego, którą zignorował), a stał się antykościołem, jak w
powiedzeniu: od miłości do nienawiści jeden krok.
21. Ewangelia o tym samym
„A ty, Kafarnaum, czy zostaniesz podniesione aż do nieba? Nie, pójdziesz do piekieł”. To ciąg
dalszy oskarżenia Soboru: to w Kafarnaum powołał Chrystus Pan swoich pierwszych i
najważniejszych uczniów - Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, a także Mateusza, to w
Kafarnaum dokonał licznych cudów, więc to zgromadzenie biskupów świata jest
społecznością najbardziej zorientowaną i pouczoną o bóstwie, mocy i majestacie Boga w
osobie Jezusa Chrystusa, którego Sobór wyrzucił z Sali obrad. To zaś ma następujące
znaczenie: Ty, który jesteś przedsionkiem zła Sobór jako zaczyn i fundament niegodziwości,
przedsionek nie wskazuje na charakter wnętrza, do którego prowadzi, istniejesz jako ukryty
dół postanowienia soborowych dokumentów ułożone świadomie i celowo w sposób
dwuznaczny z zamiarem wykorzystania w złym celu w okresie posoborowych „reform” – to
dół, do którego wpada się bezwiednie i wbrew własnej woli, a w którym czeka jedynie śmierd
z głodu i wyniszczenia, masz także skrzydła - pozory stwarzane przez obłudników brak tu słów
do komentarza. W jaki zatem sposób mógłbyś stanąd na wysokości murów, skoro twoje oczy
wypełniła niegodziwośd grzechów? Na wysokości murów stają obroocy twierdzy, jak czynił to
każdy wcześniejszy sobór Kościoła, zwoływany zawsze w obronie wiary. Tym razem wrogiem
okazała się Miłośd do Chrystusa, którą zwyciężyła pożądliwośd biskupów i wstyd wobec
świata. Grzechy te zakrywają pod gnojem jaśniejące światło i mówią: „Któż jest podobny do
mordercy w obłudzie? Kogo głupcy uważają za swego zwierzchnika? No właśnie – kogo?
Najmądrzejszego, czy głupca? Kogo więc wybierają głupiomądrzy biskupi na Papieża od tego
czasu? Czy pozyskasz niebo w cudownych znakach, jeśli swoim palcem dotykasz Tartaru? W
jaki sposób? Oto twoje czyny zalegają na dnie piekieł, ty zaś będziesz spoczywał w jego
żarłoczności w ten sposób, że także samo to piekło wyrzuci z siebie smród." W tym smrodzie
świat zobaczy gorycz śmierci, która pochodzi od tego, kto niszczy wszystkie rzeczy. Najgorszy
z możliwych grzechów, jakiego dopuściła się okołosoborowa hierarchia Kościoła, poniżenie i
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odrzucenie Syna Bożego w Jego własnym Kościele, w wyniku czego zaścieli ona dno piekieł i
wyda z siebie smród śmierdzący za bardzo nawet dla samego diabła. Stąd każdy wierny
katolik nie powinien mied w sobie nawet krzty pobłażliwości, szacunku i tolerancji dla
posoborowych zdrajców w sutannach, ale piętnowad ich i wykazywad ich zdradę w każdy
etycznie możliwy sposób.
22. O tym, że kiedy świat zostanie wstrząśnięty, cztery elementy zostaną rozproszone, a
Kościół wypełni się w swoich synach, aby nie przestali byd członkami ciała wraz z Głową
Jednak nie może istnied głowa pozbawiona brzucha i pozostałych członków. Głową Kościoła
jest Syn Boży, łonem i pozostałymi członkami, które Mu towarzyszą, Jego synowie. Kościół
natomiast w swych członkach i synach swoich nie jest jeszcze doskonały, lecz w ostatecznym
dniu, gdy wypełni się liczba wybranych, dopełni się także i Kościół. Jednak w tym ostatecznym
dniu poruszy się cały świat, gdy ja, Bóg, obmyje cztery elementy tym, co jest śmiertelne w
ciele człowieka. Zatem w owej chwili, gdy wypełni się czas, nastanie pełna radośd dzieci
Kościoła.
23. O tym, że bieg świata teraz znajduje się w siódmym okresie, a po wypełnieniu znaków
Pisma wypełni się w sposób jawny i delikatny, jak to jest zapowiedziane w tej księdze. Nie
ma innego okresu czasu, nie wiadomo, co ponadto czeka człowieka
Jak zostało powiedziane wcześniej, Bóg stworzył swe dzieła w ciągu sześciu dni. Pięd dni
oznacza pięd okresów czasu; w szóstym dniu nowe cuda ukazały się na ziemi, podobnie jak w
szóstym dniu został stworzony pierwszy człowiek. Teraz zaś skooczył się szósty okres czasu i
zmienił się w siódmy. W tym zaś okresie, jak w siódmym dniu, nastał czas odpoczynku w
biegu świata. Oto bowiem ta praca, którą najpierw wykonali najmądrzejsi doktorzy w
głębokości zamkniętych znaków Pisma Świętego, teraz została odkryta, powinna zostad
ukazana w jawny sposób w lekkich słowach- takimi są słowa tej księgi - jakby nastał siódmy
dzieo, dzieo odpoczynku. Albowiem sześd dni to czas działania, siódmy dzieo to czas
odpoczynku: nie ma innej liczby dni. Co zaś czeka ciebie, człowiecze, tego nie można wiedzied,
lecz to jest tajemnicą Ojca. Wy jednak, ludzie, od tego czasu na waszej drodze macie czasy
czasów, zanim przyjdzie ten, który zabija ludzi i pragnie odmienid wiarę katolicką. Tak więc
od momentu stwierdzenia braku Kościoła, Jego zniknięcia, mamy znów „czasy czasów”, czyli
około 30 – 33 lat. Jak określid zanik Kościoła? Pewnie wraz ze śmiercią ostatniego z żyjących
prawdziwych i prawowiernych kapłanów, nie obarczonych żadnym brakiem, ani skazą. Co
zaś nastąpi później, tego nie możecie poznad: ani czasu, ani chwili. To wie sam jeden Ojciec,
który ma w swej mocy również i to. Człowiecze, nie możesz wiedzied więcej ani o dniach
tygodnia, ani o czasie, ani o kresie czasów.
24. O tym, dlaczego Bóg zechciał, by Jego Syn został wcielony do kooca czasów
Jednak po pięciu okresach czasu dałem światu niebieskie cuda, podobnie jak w ciągu pięciu
dni przed człowiekiem powstały inne stworzenia, które były mu podporządkowane. Podobnie
również istniała ogromna liczba pogan i Żydów, jak również rozmaite złe odstępstwa w
wierze wrzały tak wśród ludu pogaoskiego, jak i żydowskiego. Natomiast prawo i proroctwa
już przeminęły, a wszystkie ludy zostały doświadczone tak w złych, jak i w dobrych
okolicznościach, zanim Jednorodzony Syn Mój przyjął ciało z Dziewicy. Nie chciałem bowiem
posład Go, zanim wcześniej nie wysłałem wszystkich tych ludzi, aby wszelką sprawiedliwośd w
Nim wypróbowad oraz aby wszelka niesprawiedliwośd w Nim została uznana za gorszącą.
Gdyby zaś Mój Syn przyszedł wcześniej, wydawałoby się, że stało się to nierozsądnie zupełnie tak, jak czyni nierozsądny człowiek, kiedy każe zbierad owoce zanim dojrzeją. Gdyby
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zaś Jego wcielenie dokonało się pod koniec czasu świata, wówczas przyszedłby jak ptasznik,
który podstępnie łapie ptaki nieświadome tego, jak znalazły się w jego sieci.
Jednak Syn Mój przyszedł w tym czasie, gdy dzieo po godzinie dziewiątej zmierza ku
schyłkowi, to znaczy gdy kooczy się już największy skwar dnia i zaczyna chłodnied, a dzieo już
chyli się do kooca. Cóż wówczas? On właśnie, kiedy przyszedł, otwarł żyłę prawa, gdy wodę
prawa zmienił w wino Ewangelii, gdy zaczęła płynąd największym strumieniem siła cnót.
Dopełnił tego przychodząc w tak doskonałej formie, że cnoty Kościoła, które zapalił Duch
Święty, umocniły się w ludziach i zakorzeniły głęboko, a samo dziewictwo, które w sobie
przyniosło ziarno najszlachetniejszych kwiatów, mogło się rozprzestrzenid.
25. O Antychryście i jego matce
Jednak szalony morderca, to znaczy Syn Zatracenia, przybędzie w najbliższym czasie - jak
dzieo, który kooczy się, gdy zachodzi słooce, to znaczy gdy ostateczny czas już się wypełni, a
świat straci swoją siłę. Moi wyznawcy, słuchajcie zatem tego świadectwa, pobożnie
zrozumcie je dla waszego bezpieczeostwa, aby gwałtownie nie przyszedł do was,
nieświadomych, ten strach niszczyciela i nie przywiódł was do upadku w niewierności i do
zguby. Dlatego też uzbrójcie się i przygotowujcie się do bardzo zajadłej walki w ten sposób
pouczeni napomnieniami pełnymi wiary. Tak więc jesteśmy pouczeni słowami Bożymi,
skierowanymi 800 lat temu do św. Hildegardy, by dobrze przygotowad się do ostatniej bitwy,
jaka tuż przed koocem świata rozegra się pomiędzy Chrystusem a szatanem. Jak w przypadku
Hioba, Bóg zezwoli diabłu na wykonywanie szataoskich sztuczek, aby doświadczyd i przez to
wypróbowad swój lud. Jako pierwszy znak tych czasów uznad należy (praktyczny) zanik
Kościoła, skoro większośd hierarchii kościelnej, nawet tej konserwatywnej (czyli tradycyjnej),
nie wie, gdzie jest Chrystus sakramentalny (w jakiej Mszy, u jakiego kapłana, w jakim rycie,
wg którego Mszału, w łacinie, czy w języku narodowym, wg jakiego tłumaczenia?). Gdyby
wszystkie te pytania miały byd nieistotne, mielibyśmy kościół, który jest dowolny, tak pod
względem rytu, jak i szafarstwa: każda droga do Boga byłaby dobra, zbawieni byliby wszyscy,
a Kościół nie byłby do zbawienia nikomu potrzebny.
Gdy zaś nastanie ten czas, w którym ów najbardziej niegodziwy zwodziciel ukaże się w
strasznej formie, matka, która wydała na świat tego kłamcę, wyrzuci go. Ona od swego
dzieciostwa do wieku młodzieoczego, między niegodziwymi ludźmi, na pustyni odrzucenia
żywiona była diabelskimi sztukami i pełna jest grzechów. Jej rodzice nie wiedzieli, że tam się
znajduje, nie poznali też ludzi, z którymi przebywała. Diabeł namówił ją, by tam się udała i w
tym miejscu, zgodnie ze swoją wolą, pozostawił - zwiódł ją, że jest świętym aniołem. Z tego
też względu odłącza się ona od ludzi, aby w ten sposób łatwiej mogła się ukryd. Właśnie
dlatego w tajemnicy połączyła się z pewnym ludźmi, ale nie jest ich wielu, w najbardziej
niegodziwym i bezprawnym nierządzie. Gdy ujawni się już Antychryst, można będzie
sprawdzid jego rodzicielkę, czy spełnia wyżej zamieszczony opis. Z nimi również skalała się w
tak żarliwej niegodziwości, jakby to anioł święty rozkazał jej, by to wykonywała w grzesznym
zapale. I tak oto w najgorętszej żarliwości nierządu poczęła Syna Zatracenia, nieświadoma
tego, z nasienia którego mężczyzny został poczęty. Jednak Lucyfer, to znaczy Dawny Wąż,
ucieszył się z tej obrzydliwości, na mocy Mojego słusznego osądu skaził to połączenie swymi
sztukami i ze wszystkich swych sił posiadł całe to zjednoczenie w łonie jego matki. W ten
właśnie sposób ów niszczyciel wyszedł z łona swej matki z duchem w całości wypełnionym
przez diabła. Stąd matka unika przyzwyczajenia do nierządu i otwarcie mówi głupiemu i
nierozsądnemu ludowi, że nie ma męża i nie zna ojca swego dziecka. Natomiast o nierządzie,
którego się dopuszczała, mówi, że jest święty, z tego powodu lud również uważa i nazywa go
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świętym. W ten właśnie sposób Syn Zatracenia wyrósł dzięki diabelskim sztukom i osiągnął
pełnię wieku, nieustannie unikając znanego sobie ludu. Widad tu wyraźne podobieostwo do
życia ukrytego Pana Jezusa w Nazarecie. Antychryst rozwinie swoją karierę w wieku
dojrzałym, ale sądzę, że będzie w wieku „chrystusowym”, około 33 lat, bo za nim stad będzie
cała potęga medialno-finansowa ówczesnego świata, która już dzisiaj dwiczy ludzkośd w
przyjmowaniu coraz to głupszych kłamstw (globalne ocieplenie, pandemie, kryzysy
energetyczne i migracyjne).
26. O tym, że Antychryst pouczony przez matkę w sztukach magicznych, z przyzwolenia
Boga wypełnia swoją wolę w różnych stworzeniach
Jednak jego matka czasami, wraz z niektórymi sztukami diabelskimi, ukazuje go tak ludowi
czczącemu Boga, jak i niewierzącemu. W ten sposób sprawia, że widzą go i kochają. Skoro
zaś Antychryst osiągnie wiek dojrzały, będzie publicznie przekazywał sprzeczną naukę i tak
będzie walczył przeciwko Mnie i Moim wybranym. Osiągnie też taką moc, że ośmieli się w
swej wielkiej mocy wznieśd się ponad chmury. Albowiem Ja, na mocy Mego słusznego osądu,
przyzwalam, by wykonywał swoją wolę w różnych stworzeniach. Diabeł bowiem powiedział
na początku: „Będę podobny do Najwyższego", a potem upadł. Tak zatem dopuszczam, by
ten sam diabeł upadł w ostatecznym czasie, gdy w swoim synu powie: „Jestem zbawicielem
świata". I jak całe pokolenie wierzących poznało, że Lucyfer jest kłamcą, gdy na początku dni
chciał byd podobny do Boga, tak również każdy człowiek wierzący zobaczy, że ów syn
niegodziwości jest kłamcą, gdy przed dniem ostatecznym stanie się podobny do Syna Bożego.
27. O jego mocy i różnych cudach, które czyni
On właśnie jest najgorszym potworem. Ludzi. którzy zaprzeczają jego istnieniu, zabija,
przyłącza się do królów, wodzów, władców i ludzi zamożnych Syn Boży przyłączał się do
rybaków i celników , uciska pokorę i wynosi pychę, diabelską sztuką podporządkowuje sobie
cały świat. Oto jego siła dochodzi aż do ust wiatrów i wydaje się, że porusza powietrze,
wyprowadza z nieba ogieo i błyskawice, sprowadza grzmoty i grad, przewraca też góry,
osusza wody, odbiera lasom zieleo, a oddaje im swoje soki. Takie bowiem złudzenia pokazuje
w różnych stworzeniach, to znaczy w ich wilgoci, zieloności i suchości.
Nie przestaje również wykonywad swych oszustw w ludziach. W jaki sposób? Jeśli jakiś
człowiek kiedyś zakooczy życie, a jego dusza jest w mocy diabła, wokół trupa tego człowieka,
za Moim pozwoleniem, diabeł ukazuje swoje złudy. Sprawia oto, że trup porusza się tak,
jakby żył, jednak dopuszczone jest, by działo się tak przez bardzo krótki czas, nie dłużej, aby
nie wyśmiano Boga z powodu zarozumiałości i przedwczesnej chwały diabła. Jednak
niektórzy z oglądających to wierzą w niego, niektórzy natomiast chcą zachowad wcześniejszą
swoją wiarę, a jego również sobie zjednują. Ogromna siła manipulacyjna telewizji sprawi, że
„cuda” Antychrysta, które obiegad będą świat w ciągu sekund, pociągną większośd ludzkości,
zarówno pogan, innowierców, jak i posoborowych katolików, którzy nie wiedzą, w co wierzą.
Antychryst nie chce jednak karad ich zbyt mocno, zsyła na nich pewne choroby. Ci zaś ludzie,
tak długo, jak szukają lekarstwa od medyków, nie mogą zostad uleczeni, biegną do
Antychrysta sprawdzid, czy on nie jest w stanie im pomóc. Ów zaś, skoro ich zobaczy, zabiera
im słabośd, którą im posłał, a oni wielce go miłują i wierzą w niego. W ten sposób okłamano
wielu ludzi, ponieważ pozostają w nich zasłonięte oczy wewnętrznego człowieka, dzięki
którym powinni patrzyd na Mnie.
Ludzie tacy chcą spróbowad tego w swojej duszy, niby jakąś nowośd, i poznad to, co
dostrzegają oczyma zewnętrznymi i to, czego dotykają rękoma. Tak oto gardzą rzeczami
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niewidzialnymi, które pozostają we Mnie i które należy przyjmowad w prawdziwej wierze. Nie
mogą bowiem oglądad Mnie dzięki swym śmiertelnym oczom, lecz Moje cuda pod zakryciem
tym ukazuję, którym zechcę. Mnie samego natomiast nikt nie zobaczy dopóki przebywa w
śmiertelnym ciele, a jedynie pod zakryciem Moich tajemnic, jak o tym powiedziałem Memu
słudze Mojżeszowi. Zostało to również zapisane.
28. Słowa Mojżesza o widzeniu Boga
„Oto nie będzie dłużej żyd ten człowiek, który mnie zobaczy”. Takie jest znaczenie tego
zdania: Ten człowiek, który jest śmiertelny, swym wzrokiem śmiertelnym nie dotknie Mej
Boskiej jasności w taki sposób, żeby mógł zachowad swe życie doczesne w swym
niezmiennym popiele, jak długo podlega zmienności mijającego czasu, to znaczy kiedy jedno
życie opuszcza i przechodzi do drugiego. Oto bowiem wszystkie żyjące stworzenia zostały
przeze Mnie umocnione, a Ja jestem żyjący i nie ma we Mnie żadnej odmiany. Oto komar nie
może żyd, jeśli wpadnie w płomieo ognia, podobnie również śmiertelny człowiek nie może
przetrwad, jeśli zobaczy Moją iskrzącą się Boskośd. Ja jednak śmiertelnym ludziom, tak długo,
jak długo są obarczeni ciężarem śmiertelności, ukazuję się w zakryciu, niczym malarz, który
ludziom przedstawia te rzeczy, które są niewidzialne, w postaci malowanych wyobrażeo. Jeśli
zaś, człowiecze, umiłujesz Mnie, przyjmę cię i ogrzeję cię ciepłem Ducha Świętego. Skoro
bowiem spojrzysz na Mnie z dobrym zamiarem i poznasz Mnie przez swą wiarę, wówczas i Ja
będę z tobą. Ci jednak, którzy Mną gardzą, zwracają się do diabła, ponieważ nie chcą Mnie
znad, więc i Ja ich odrzucam.
29. O tym, że niektórzy ludzie, zwiedzeni przez diabła, fałszywie ukazują w stworzeniach
nienaturalne zjawiska, jednak nie potrafią tych stworzeo zmienid w inny sposób
Diabeł zwodzi i oszukuje ludzi w taki sposób jak mu się podoba, a oni uważają za prawdziwe
wszystko, cokolwiek im ukaże. Taką właśnie sztuką swego zwodzenia diabeł oszukuje tych
którzy mu ufają. W taki sposób ci ludzie ze swej strony, dzięki tej sztuce, zgodnie z jego wolą,
powodują, że oczom innych ludzi fałszywie ukazują się wszystkie rodzaje nienaturalnych
zjawisk. Jednak ludzie ani tych elementów, ani innych stworzeo, które zostały stworzone
przez Boga, nie są w stanie zmienid w inny sposób, poza tym, że jedynie z powodu swych
kłamstw ukazują tym, którzy im ufają, pewne straszne stworzenia, niczym jakieś chmury.
Nawet Adam, kiedy pytał o więcej, niż powinien wiedzied, utracił radośd raju. Podobnie i tacy
ludzie odrzucają wzrok i słuch wewnętrznego człowieka, ponieważ porzucają Boga i oddają
cześd diabłu.
30. O tym, w jak rozmaity sposób Antychryst zwodzi swoich uczniów i dlaczego ma na to
pozwolenie
Według tej zasady Syn Zatracenia dopuszcza się kłamstw i swych zwodniczych sztuczek w
elementach, ukazuje w nich piękno, słodycz i rozkosz zgodnie z wolą ludzi, których oszukuje.
Widad tu zasadniczą różnicę w pojmowaniu świata, wymyśloną przez niemieckich filozofów i
modernistycznych teologów. Dotąd „piękno, słodycz i rozkosz” stworzenia opisywano w
zgodzie z ich prawdziwymi, uniwersalnymi cechami, teraz opisywany świat staje się tym,
czym chcesz, aby był, a raczej czym chce „demokratyczna” większośd, sterowana z tyłu przez
„pewnych ludźmi, ale nie jest ich wielu”. Jednak przyzwolono mu, by miał taką władzę, aby
wierzący w słusznej wierze dostrzegli, że diabeł nie ma żadnej mocy w rzeczach dobrych, a
jedynie w złych, czyli w wiecznej śmierci. Cokolwiek bowiem zrobi ten Syn Niegodziwości,
czyni to w mocy, wyniosłości i okrucieostwie, nie ma natomiast miłosierdzia, pokory i
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umiejętności rozróżniania dobra i zła, a jedynie siłą i wielkim naciskiem zmusza ludzi do tego,
by za nim podążali.
Zdobył dla siebie bardzo wiele ludów, mówiąc im, aby swobodnie wypełniali swoją wolę, nie
powstrzymywali się zupełnie przez czuwania oraz posty. Proponuje im, aby kochali jedynie
swego Boga, którego udaje, i aby w ten sposób uwolnieni od piekieł podążali do życia. Z tego
właśnie powodu oszukani ludzie powiadają w ten sposób: ,,Biada tym nieszczęśnikom, którzy
istnieli przed naszymi czasami, ponieważ umartwiali swe ciała srogimi wyrzeczeniami i nie
znali wiary w naszego Boga!". On zaś ukazuje im skarby i bogactwa, pozwala im, aby
ucztowali zgodnie ze swoją wolą, umacnia swą naukę fałszywymi znakami w taki sposób, że
ludzi ci wierzą, iż żadną miarą nie wolno im powściągad i karcid swych ciał. Rozkazuje
również, by zachowywali obrzezanie i religię żydowską, wedle obyczajów żydowskich, a
mocniejsze nakazy prawa, które Ewangelię wraz z odpowiednią pokutą zmieniają w łaskę,
osłabia zgodnie z ich wolą. Powiada także: „Jeśli kto zwróci się do mnie, zostaną mu
odpuszczone grzechy i wraz ze mną żył będzie na wieki". Odrzuca także Chrzest i Ewangelię
Mojego Syna oraz wyśmiewa wszystkie te nakazy, które zostały przekazane Kościołowi. I
ponownie powiada do swoich zwolenników z diabelskim śmiechem: ,,Zobaczcie, kim i jak
bardzo szalony był ten, kto prostemu ludowi nakazał zachowywad te przykazania na mocy
swego kłamstwa!".
31. O pozornej śmierci Antychrysta oraz o oszczerczym piśmie; ten, kto się temu sprzeciwi,
umrze
„Zatem umarłem za was i dla waszej chwały i pragnę powstad ze śmierci. W ten sposób
uwolnię mój lud od piekła, a wy będziecie w moim królestwie wraz ze mną chwalebnie żyd.
Ten zaś fałszywie wcześniej udawał, że to uczynił." Wówczas swoim wybranym powie, aby
uderzyli go mieczem, zawinęli w białą muślinową tkaninę i pozostawili aż do dnia
zmartwychwstania. Uczniowie będą oszukani, gdyż będą uważad, że zabili go i jego nakazy w
ten sposób wykonali. On zaś uda następnie, że powstaje z martwych, i da, jako środek dla
zbawienia duszy, pismo pełne fałszu i obmowy - to pismo daje ludziom jako znak i rozkazuje,
by je czcili. Jeśli zaś jakiś wierzący odmówi mu ze względu na miłośd do Mnie, zostanie przez
diabła doświadczony okrutnymi mękami i torturami. Z tego też względu wszyscy, którzy by to
zobaczyli lub tego wysłuchali, wstrząsną się, osłupiali z powodu wielkiego uwielbienia i
niepokoju, jak to ukazał również Mój umiłowany Jan:
32. Słowa Jana
„I ujrzałem, że jedna z jego głów została jakby zabita, a śmiertelne uderzenie zostało
uzdrowione. A cała pełna podziwiania ziemia poszła za bestią”. Następujące jest znaczenie
tego zdania. Ja, który umiłowałem tajemnice Boże, ujrzałem tego, kto jest fałszywy i
przeklęty, gdyż wszelkiej świętości świętych w bardzo wielkich i niezliczonych niegodziwych
czynach unikał oraz niepokoił ją, ponawiając swe grzechy. Dzięki swym kłamliwym sztukom
będzie udawał, że wylewa swą krew i umiera, jednak nie będzie upadało jego ciało, lecz
zostanie przebity, jakby pod fałszywym zakryciem i będzie się wydawało, że umarł. Dlatego
też przez swe zwodnicze rany będzie jakby martwy. Będzie udawał, że powstał jakby ze snu
śmierci i w ten sposób wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, wobec tej okropnej zniewagi okażą
zadziwiające i przerażające zdumienie. Tak samo lud zdumiał się, gdy zobaczył wielkośd i siłę
uzbrojonego Goliata, gdy ten stanął naprzeciw niego w bitwie. I tak oto, jak widzisz, kolumny
oznaczające Moich wybranych będą się wydawały dotknięte męczarniami, jak i otoczone
oznakami wrogości, przerażającymi i wyraźnymi, które będzie zsyłał Syn Zatracenia. Będzie
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widad, że poruszają się pod wpływem wielkiego zadziwienia i przerażenia, będą też wydawad
jęk z powodu godnego pożałowania ucisku, który ich dotknął.
33.O Enochu i Eliaszu, dlaczego zostali zachowani aż do tego czasu
Jednak poślę dwóch Moich świadków, to znaczy Enocha i Eliasza. Zachowałem ich aż do tego
czasu w tajemnicy Mej woli, aby walczyli z Antychrystem i błądzących prowadzili na drogę
prawdy. Oni właśnie ukażą wierzącym bardzo mocne i najtrwalsze cnoty. Jeśli słowa ich
świadectwa będą ze sobą nawzajem zgodne, zdobędą zaufanie swych słuchaczy. Z tego też
powodu tych dwóch świadków prawdy tak długo zatrzymałem, aby w ten sposób, kiedy
przybędą, ich słowa pozostały w sercach Mych wierzących i zostały w nich umocnione. W ten
właśnie sposób nasienie Mego Kościoła może przetrwad, mimo iż jest bardzo skromne. Pan
Bóg zachował więc „nasienie” swojego Kościoła przed zepsuciem, zachował je poza ziemską
rzeczywistością, skoro Enoch i Eliasz zostali z ziemi zabrani żywi do jakiejś innej
rzeczywistości. Oznacza to, iż cała kościelna „roślinnośd” pozostająca na ziemi uschła lub
zmutowała od diabelskich modyfikacji i nie gwarantowała wzrostu zdrowych, młodych roślin.
Kościół instytucjonalny przestał istnied. Oni też będą mówili do synów Bożych, których imiona
znajdują się w księdze życia.
34. Ich słowa skierowane do synów Bożych
„Wy, którzy jesteście prawi i wybrani, w chlubnej chwale i łasce błogosławionego życia,
słuchajcie i zrozumcie, co wam z wiarą powiadamy. Oto diabeł posłał przekleostwo, aby ów
Antychryst dusze, które podporządkują się jego nakazom, wprowadził w błąd. My natomiast
byliśmy wykluczeni z tego świata w ten sposób, że nie mieliśmy udziału w niepokoju i ucisku
ludzi. Oto zostaliśmy zachowani i posłani, abyśmy sprzeciwili się błędom tego niszczyciela.
Zobaczcie zatem, czy jesteśmy do was podobni w postawie ciała lub pod względem wieku."
35. O ich prawdziwych znakach, dzięki którym można odrzucid kłamstwa Antychrysta
Wszyscy zaś, którzy pragną poznad i wyznad prawdziwego Boga, powinni pójśd za tymi
dwoma starcami i prawdziwymi świadkami niosącymi sztandar Bożej sprawiedliwości.
Powinni również porzucid niegodziwy błąd. Oto bowiem ci dwaj starcy, dzięki swym wielkim
proroctwom zajaśnieją tak przed Bogiem, jak i wobec ludzi. Przebiegną wszystkie wsie, place
i miasta, a także inne miejsca, w których Syn Zatracenia będzie rozgłaszał swoją sprzeczną
naukę, będą również w tych miejscach w Duchu Świętym dokonywad wielu znaków, aby
każdy naród, który zobaczy te rzeczy, wpadł w wielki podziw. Z tego też względu zostaną
dane tym ludziom te wielkie znaki, postawione na twardej skale, aby w ten sposób odrzucili
przeciwności i fałszywe znaki. Wszystko, co ci dwaj wysłannicy Boga mówid będą do
narodów, zostało już powiedziane przez Kościół, dlatego ich słowa wzbudzad będą tak
wielkie poruszenie „w sercach Mych wierzących i zostanie w nich umocnione”. Stąd też
Henoch i Eliasz nie będą, jak Antychryst, cudotwórcami nowych cudów, ale głosicielami tej
nauki, która zajaśniała już w Kościele Bożym w postaci jasnego i łatwego do zrozumienia
Magisterium Kościoła, czyli „postawione na twardej skale” prawdziwych papieskich orzeczeo.
Oto jak piorun spada i zapala - podobnie i Syn Zatracenia swoją przewrotną
niesprawiedliwością i niegodziwością sprawia, że narody zapalają się od sztuk magicznych
niczym od uderzenia pioruna. Jednak Enoch i Eliasz swą prawdziwą nauką, niczym
uderzeniem grzmotu, odrzucą i przestraszą cały jego zastęp i w ten sposób umocnią
wierzących.
36. O tym, że ci, którzy wykonają wszystko za pozwoleniem Boga, otrzymają zapłatę za
swoje trudy
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Ale jednak ci prorocy, z przyzwolenia Mej woli, zakooczą swą posługę z powodu tego
Antychrysta zostaną przez niego zabici i w niebie otrzymają zapłatę za swoje trudy. Kiedy
jednak ustaną na ziemi głosy proroków, wówczas opadną kwiaty ich nauki i ukażą dobre
owoce w wybranych, którzy wzgardzą słowami i gwałtownością diabelskiej sztuki, zostaną
dobrze umocnieni w nadziei wiecznego dziedzictwa. Pokazał to Salomon, kiedy powiedział o
dobrym i prawym człowieku: „Dom sprawiedliwego jest największą mocą, a w owocach
bezbożnego niepokój”. A oto wyjaśnienie: wysokim miejscem zamieszkania, w którym nie ma
smutku ani nieszczęścia, jest w prawym człowieku specjalne zwierciadło Bożego oka. W tym
zwierciadle oko dostrzega moc cudów, dokonywanych jakby z zamiarem uderzenia mieczem.
Jednak w czynach, które dokonano, niczym w dojrzewających owocach pysznego serca, które
w swych własnych pragnieniach szykuje upadek, będzie smutek. To smutek z tego powodu. że
pyszne serce nie zaufało tej nadziei, która zakwitnie w niebieskiej obfitości. „Dom
sprawiedliwego” to także podpowiedź dla ludzi naszych czasów, aby przygotowad się do
przyjścia zapowiadanego nieszczęścia. Każdy więc wierzący powinien w możliwym zakresie
„opuścid świat”: ocieplid dom, zapewnid sobie zapas wody, pożywienia i poświęconych świec,
a w miarę możności, przygotowad miejsce celebracji prawdziwej Mszy Świętej przez
prawdziwego kapłana, o ile taki pojawi się na horyzoncie. Różaniec w ręku, ufnośd w Bożą
Opatrznośd i oczekiwanie nagrody wiecznej.
37. O tym, że wszystkie członki Kościoła wstrząsa i przeraża zarozumiała pycha
Antychrysta, który uważa, iż może przeniknąd tajemnice niebieskie
Widzisz również, że ta właśnie ogromna głowa z tak wielkim łoskotem oderwała się od
swojego miejsca oraz że od tego wstrząsnęły się wszystkie członki postaci niewiasty. Oznacza
to, iż Syn Zatracenia, który istnieje jako głowa niesprawiedliwości, z wielką butnością i pychą
od małego uchybienia swej niegodziwości wznosi się ku większym błędom. Tak jak Syn Boży
jest Głową Kościoła, tak Syn Zatracenia jest głową ciała niesprawiedliwości, którego
członkami są kolejni posoborowi papieże i modernistyczna hierarchia. Chce mianowicie
wznieśd się ponad wszystkich, to znaczy, kiedy jego oszustwo zmierza już do kooca, cały
Kościół, we wszystkich swych synach, tak mniejszych, jak i większych, odczuwa ogromny
strach i oczekuje jego szaleoczych ataków. To już mamy w osobie Franciszka, który z roku na
rok zaciska pętlę posoborowia, prześladuje w coraz to mocniejszy sposób tradycyjnych
wiernych i kapłanów i przygotowuje kościół do przyjścia Antychrysta, aby oddad mu pokłon.
Jednocześnie coś jakby wielka bryła gnoju przyłącza się do tej głowy, wynosi się ponad głowę
jakby jakaś góra i próbuje dotrzed na wysokośd niebios. Są to siły najwyższych elit świata,
pozakulisowych władców świata, które sądzą, że mogą wykorzystad Kościół i Antychrysta do
swoich własnych celów, służą diabłu nie wiedząc, że w ostatecznym dniu pożre on ich własne
dusze. Tak się dzieje, ponieważ największe diabelskie sztuki i zasadzki, które powodują wielką
nieczystośd, towarzyszą temu właśnie Synowi Niesprawiedliwości, służą mu niczym skrzydła
pychy i wynoszą go do tak wielkich zapędów, że Antychryst sądzi, iż może zbadad nawet
tajemnice nieba. W jaki sposób? Oto kiedy wypełni całą wolę diabła i na mocy słusznego
osądu Bożego nie będzie już mógł mied większej mocy, niesprawiedliwości i okrucieostwa,
zbierze cały swój zastęp i powie wierzącym mu, że chce iśd do nieba. Jak jednak diabeł nie
wiedział, że Syn Boży rodzi się dla zbawienia dusz, podobnie i ten najgorszy, gdy się uwikłał w
zło najgorsze ze wszystkich, zło, które niesie śmierd, lekceważy to, iż wszechpotężna Boża
dłoo zbliża się do niego. To widad także w osobach umierających hierarchów
modernistycznych. Umierają bez obawy o wieczne potępienie. Nie słychad, aby którykolwiek
z nich przed śmiercią nawrócił się i wyznał swój błąd.
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38. O tym, że moc Boga w widoczny sposób prowadzi Syna Zatracenia do wiekuistej zguby,
podobnie jak diabła
I oto nagle jakby szybki cios błyskawicy uderzył w głowę z tak wielką siłą, że spadła z tej góry
i swojego ducha oddała śmierci. Tak się stało dlatego, że moc Boża, kiedy się objawia,
powala tego Syna Zatracenia z tak wielką potęgą swego gniewu, że spada z wielkiej
wysokości swego zamiaru, z pychy, którą przeciw Bogu wybudował, a także dlatego, że
tchnienie życia wypluwa w ten sposób skazanego na śmierd i wieczną zagładę. Oto kuszenie
Syna Mojego skooczyło się, gdy kuszony przez diabła powiedział: „Idź precz szatanie", a
przerażony szatan uciekł. Podobnie również i te pokusy, które ten sam Syn Nieprawości
sprowadza na Kościół, w Mym gniewie zostaną zakooczone.
39. O tym, że smród piekła i chmura miejsca jego wywyższenia napełni się, aby mogli wyjśd
ludzie zwiedzeni
Z tego powodu powstaje prędko śmierdząca chmura, cała ogarnia tę górę w taki sposób, że
głowa zatapia się w wielkim brudzie. Brud jest tak wielki, iż stojący wokół ludzie wpadają w
ogromne przerażenie. Tak się dzieje, ponieważ wyjątkowo nieczysty, piekielny smród
wypełnia całe to miejsce pełne pychy, w którym bardzo zły oskarżyciel burzył się w ogromnej
swej nieczystości. Na mocy słusznego osądu Bożego nie pozostanie w pamięci ani jego
koniec, ani początek. Stanie się tak również dlatego, że zobaczywszy jego trupa, powalonego
na ziemi bez głosu i ogarniętego zepsuciem, ludzie ci poznają, iż zostali oszukani. Natomiast
sama chmura nieco dłużej zabawiła obok góry. Oto bowiem smród otoczył diabelską pychę i
pokazał, że jest nieczysta, aby ludzie oszukani przez diabła ujrzeli tę pychę i nieczystośd,
naprawili swój błąd i powrócili do prawdy. Stojący obok lud dostrzega to i przenika go strach.
Ludzi, którzy to dostrzegają, ogarnia tak wielkie przerażenie, że wznoszą płaczliwe głosy i
żałosne skargi, a wreszcie mówią, iż bardzo zbłądzili. Na razie lud taoczy i bawi się.
40. O tym, że kiedy zostanie pokonany Syn Zatracenia, Oblubienica Chrystusa zajaśnieje
wyjątkowo pięknym blaskiem, a błądzący będą powracad na drogę prawdy
I oto ukazują się bardzo jasne stopy opisanej niewiasty. Stopy te jaśnieją blaskiem większym
niż słooce. Stało się tak, ponieważ moc fundamentów i wyniesienie oblubienicy Syna Mojego
sprawią, iż ukaże się wielki blask wiary oraz zostanie objawiona pięknośd, która przewyższa
wszelkie piękno ziemskiej jasności. Stanie się tak wówczas, gdy, jak powiedziano wcześniej,
zostanie pokonany Syn Zatracenia, a wielu z tych, którzy błądzili, powróci do prawdy. ”Stopy
niewiasty (Kościoła) i „moc fundamentów” to prawowierne papiestwo, które „ukaże się w
tych dniach”. Byd może prawdziwy papież wybrany zostanie przez garstkę ostatnich
duchownych już wcześniej, aby w pełni ukazad swoje wyniesienie i moc w owym czasie.
41. O tym, że dnia sądu nikt poza Bogiem nie mógłby poznad
Jednak tego, kiedy nastanie ostateczny dzieo zbawienia świata, po upadku Bezbożnika, nie
wolno badad człowiekowi, gdyż nie może tego wiedzied. Ojciec zachował to w swej skrytej
tajemnicy. Przygotujcie się zatem, ludzie, na osąd. Tak, jak zostało powiedziane, Syn
Zatracenia wraz ze swym ojcem, diabłem i wraz ze wszystkimi swymi sztukami, w czasie
ostatecznym zostanie pokonany przez Mego Syna. On jest najdzielniejszym wojownikiem.
Oto, gdy zginie Antychryst, pokonany zostanie również diabeł. Moc i wyniesienie Kościoła
błyszczed będzie wówczas jak słooce na firmamencie, jednak nie jest to jeszcze czas
ponownego przyjścia Chrystusa, czasu tego badad nie możemy. Jak wielka rzesza wiernych
pozostanie przy życiu w tych dniach zwycięstwa określają słowa Pana Jezusa „czy jednak Syn

19

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Stanie się tak, jak zostało ukazane w
symbolicznej opowieści, gdy nieprzyjaciele najdzielniejszego Samsona zostali pokonani.
42. Przykład Samsona
„Kiedy zostały wstrząśnięte kolumny, runął dom na wszystkich wodzów i pozostały ogrom
ludzi, który tam się znajdował, a umierając zabił znacznie liczniejszych, niż wcześniej zabił za
życia". Takie jest znaczenie tego zdania: Synagoga została najpierw związana z Synem
Bożym, to znaczy z Samsonem, który był bardzo dzielny. Sam Bóg dał jej, w swoim cudownym
nauczaniu, tajemne rzeczy, które pozostawały ukryte w Starym Testamencie, otworzył jej z
błogosławieostwem wewnętrzną słodycz Prawa, które było silniejsze od lwa. Jednak
synagoga oszukała Go i sprawiła, że Jego tajemnice zostały wyśmiane - nie chciała rozważyd
Jego nauki, lecz wzgardziła nią z wielką arogancją i pychą. Syn Boży, Jezus Chrystus, druga
osoba Św. Trójcy, który powołał Synagogę do istnienia i przekazał w jej ręce narzędzia
przygotowujące ludzkośd do zbawienia, już za swojego życia pracował nad powołaniem
nowego Kościoła, nowej Synagogi, katolickiej i w tym celu w licznych duszach „zabił” wiarę
starozakonną, a „umierając zabił znacznie liczniejszych, niż wcześniej zabił za życia”.
Poruszony tym Bóg zapowiedział, że zabierze jej swoje królestwo i da innemu ludowi. Wszedł
do Jerozolimy z wielkim tłumem, uczynił wiele cudów i zniszczył niewiernośd tych, którzy
swoje szaty rozpościerali na drodze, kiedy swymi cudami dał to, co wcześniej obiecał tym,
którzy Go zdradzili. Z tym samym również zapałem porzucił tę swoją oblubienicę, gdy obiecał,
że Jego dom zostanie porzucony i opuszczony. Jednak ojciec Jego oblubienicy, to znaczy
diabelskie poduszczenie, połączyło się z innym mężczyzną, to znaczy z niewiernością.
Wówczas Syn Boży zesłał szczwane lisy, to znaczy Apostołów. Oni ogniem Ducha Świętego
spalili pola swych nieprzyjaciół, to znaczy nakazy prawa zwrócili w stronę duchowego
rozumienia. I w ten oto sposób Synagoga została spalona wraz ze swym ojcem, to znaczy
przewrotna niewiernośd Synagogi została powalona.
Następnie w wielu znakach i zadziwiających cudach zabił niewiernych, a wszystkich ogarnęło
z tego powodu wielkie przerażenie. Mówili wtedy, że obawiają się przyjścia Rzymian oraz
tego, iż zabiorą ich miejsce i lud. Z tego względu zgromadzili swój zastęp, aby zgładzid
Chrystusa. On jednak ukrył się na górze i modlił się, prosząc, jeśli to możliwe, by Bóg oddalił
od Niego kielich. Zaś Judasz Iskariota zdradził Go i wydał w ręce jego nieprzyjaciół. Chrystus
natomiast ukrył moc swej siły, którą miał we włosach, to znaczy w swoim Ojcu. Cały lud nie
wiedział o tej sile, znając jedynie tyle, ile poznał dzięki wierze - tak jak włosy dostrzega się na
głowie. Skoro potem zechciał cierpied, ukazał siłę swego męstwa, to znaczy wziął oślą
szczękę. Powiedział również córkom Jeruzalem, by nie płakały nad Nim, lecz nad sobą i w ten
sposób zabił je, to znaczy przepowiedział pełne trwogi przyszłe wydarzenia.
I tak oto został umęczony na krzyżu, a kiedy odczuwał pragnienie, źródło wiary wypłynęło ze
szlachetnego ludu. A On pił z niego i nie odczuwał wstydu, powiedział także, że w ten sposób
wszystko się wypełniło. Jeśli więc Chrystus pragnie, to jest to pragnienie miłości i wiary w
Niego. Kiedy zaś oddał ducha, zszedł do piekła, to znaczy do nierządnej niewiasty. Otoczyli Go
również nieprzyjaciele, gdy postawili straże przy Jego grobie. On jednak powstał z martwych,
ponieważ przeszedł przez dwie bramy, to znaczy przez szczególnie wybranych swoich
wiernych oraz przez wierzący lud, który uwolnił od piekła, i osiągnął królestwo niebieskie.
W ten także sposób najpiękniejsza oblubienica, to znaczy Kościół, jako połączona z Nim,
bardzo usilnie prosiła, aby w jakiś sposób mogła poznad Jego moc. On jednak ukazał jej swoje
siły nie gwałtownie, lecz z wolna i powściągliwie. W następujących po tym akapicie słowach
Bóg przedstawia krótko historię Kościoła Katolickiego aż do kooca czasu. W jaki sposób? Na
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początku wierni, otrzymawszy wiarę katolicką uważali, że powinni chodzid w starym i nowym
prawie, aż do osiągnięcia doskonałości i naprawy. Wynikało to z faktu, iż mieli już pewnego
rodzaju powiązanie, jednak nie było ono jeszcze trwałe. Dlatego też Kościół, wciąż surowy,
mówił do wielkich tłumów: „To jest potęga mego Oblubieoca". Natomiast lud, słysząc to,
wolał czcid Boga jedynie gwałtownym poruszeniem na skutek wysłuchanych słów, nie chciał
jednak znaleźd się we wspólnocie z Duchem Świętym. Lecz w ten sposób nie poznano jeszcze
Jego siły. To, byd może, opis Kościoła pierwszych wieków.
Z kolei potem powstało szlachetne dziewictwo, niczym nowe więzy, które, tak jak dziewictwo,
nigdy nie uczestniczyło w działaniu i które dotąd nigdy nie było uważane za chwalebne. To
czas powstawania najstarszych rodzin zakonnych? Dziewictwo trwale łączy się z Synem
Bożym i dotyka Go, jednak nie ukazuje w pełni. Kościół zaś podniósł się wtedy z siłą do góry i
mówił: „Przyjaciele moi, te największe cnoty pochodzą od mego Oblubieoca". I oto nagle, z
wielkim hałasem spadł na Niego wielki tłum i powiedział: „My złapaliśmy Go, mimo Jego
największej mocy". Jednak w ten sposób również nie zostały objawione Jego cnoty. To czasy
reformacji? Z kolei następnie Kościół został umocniony w siedmiu darach Ducha Świętego,
jakby w siedmiu Jego włosach. Natomiast same włosy zostały przymocowane na stałe do
nauczania głosicieli słów apostolskich. Z tego powodu, kiedy w taki sposób została spleciona
sied wiary, Kościół mówił: „Jakże silny jest mój Oblubieniec w swych siedmiu włosach!". A
wszystkie ludy, które go słyszały, napadały na Niego, uważając, że nie ma już większej mocy.
Jednak nawet w ten sposób nie poznano jego siły. A to już czasy dzisiejsze, tuż przed
nieszczęsnym Soborem.
Potem Kościół przelał wiele łez, ponieważ nie zlekceważył prawdy Świętej Trójcy. Mówił, że
widział człowieczeostwo Syna Bożego, natomiast jeszcze nie dostrzegł doskonale Jego
boskości. Chrystus, poruszony tym, przez swego umiłowanego ucznia Jana ukazał tajemnice
świętej Trójcy w sposób dozwolony dla poznania ludzkiego, w chwale Ojca i mocy Ducha
Świętego. A następnie złożył swą głowę na łono oblubienicy W tym miejscu czytelnik sądzi, iż
mowa jest o Kościele, „oblubienicy Syna Bożego”, jednak w oryginalnych objawieniach Św.
Hildegardy dodała Ona w tym miejscu odnośnik do Księgi Sędziów Sdz 16.19, który mówi o
Samsonie i zdradzie Dalili. Samson, znużony nagabywaniem swojej ukochanej Dalili, wyjawił
jej w koocu tajemnicę swojej mocy i zasnął na jej kolanach, a ta za marne srebrniki wydała
Go Filistynom. Tutaj Chrystusa zdradza jego ukochany Kościół, jak wcześniej Synagoga, za
Jego wiedzą i zgodą, ale nie z Jego woli i tam będzie odpoczywał, aż do nastania
największych herezji, które powstaną w Synu Zatracenia. To są właśnie czasy zaniknięcia
Kościoła, których początki obserwujemy. Wówczas zostaną obcięte Jego włosy i utraci swą
siłę, ponieważ w tym czasie będą się starali podążad raczej za Synem Zatracenia niż za Nim
samym. Będą mówili: „Cóż to jest, Boże, że widzimy tyle tak wielkich cudów?". W ten sposób
osłabnie jego siła, ponieważ będzie się wydawało, że prawdziwą wiarę zaciemnia ślepa
niewiernośd. Jednak odnowią się jego siły, kiedy pojawią się Enoch i Eliasz. Z tego względu
wstrząśnie z mocą ową pychą i wyniosłością Syna Zatracenia, wraz ze wszystkimi jego
sztukami diabelskimi i innymi grzechami.
Gdy Kościół z chrześcijaoskim imieniem z doczesnego i ziemskiego świata przejdzie do
wieczności, o wiele skuteczniej pokona diabelskie grzechy, niż czynił to wcześniej, kiedy
jeszcze cześd Bogu oddawano w jej doczesnej postaci, na ziemi. Cóż to znaczy? Kiedy świat się
już skooczy, wówczas ustaną zarówno diabelskie prześladowania, jak i najskuteczniejsze
działania cnót. Kto jednak dostrzega czujnymi oczyma wewnętrznego czucia, ów w gorącym
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zapale Mej miłości, która Mnie odzwierciedla, łapczywie zapragnie tych słów i zapisze je w
sumieniu swej duszy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków! Amen.

