
Rozeznanie obecności ducha Antychrysta na świecie – części 1-4 
 
 
Zrobiłem to na własny użytek i nie miałem zamiaru się tym dzielić, ale zostałem zachęcony, aby to 

uczynić. Mam nadzieję, że pomoże to dostrzec Wam duchowe siły działające dzisiaj na całym świecie. 

Badając ten temat byłem bardzo błogosławiony.  

Sposób, w jaki wiele rządów radziło sobie z Covidem, jest niesamowicie podobny do biblijnych opisów 

rządów antychrysta. Zacząłem badać, co Pismo Święte mówi o antychryście w kontekście tego, jaki 

rodzaj rządu (ustroju) on stworzy, i byłem zaskoczony podobieństwem w duchu do tego, jak rządy w 

naszych czasach radzą sobie z Covidem, obowiązkiem szczepień i noszenia maseczek.  

Kiedy w me badania włączyłem studium historii świata w zakresie stylu rządu opisanego przez Pismo 

Święte, stało się dla mnie jasne, że mamy tu do czynienia z duchem antychrysta. Nie powiedziałem z 

„antychrystem” jako człowiekiem, ale że duch antychrysta jest w to zaangażowany. W 1 Jan. 2:18 i 4:3 

widzimy, że duch antychrysta jest już na świecie i zaprzecza, że Jezus Chrystus jest Panem.  

Kierunek, w którym zmierza większość świata, można określić jednym słowem, jako faszyzm. Zdefiniuję 

faszyzm, a następnie przytoczę z Biblii kilka opisów rządu antychrysta, a potem przedstawię kawałek 

historii świata, aby dało nam to wyobrażenie, dokąd tak naprawdę zmierzamy.  

Definicja faszyzmu 

Słowo to pochodzi z łaciny „fasces”, co oznacza wiązki lub rózgi liktorskie. Po raz pierwszy użyto go w 

starożytnym Rzymie, kiedy sędziowie wiązali rózgi w pęki i nosili je lub pokazywali jako dowód ich władzy 

nad życiem lub śmiercią reszty obywateli. Na przykład jedna rózga reprezentowała władzę sądowniczą, 

druga władzę prawodawczą, inna wykonawczą a pozostałe inne organy władzy rządu rzymskiego, 

połączone w jedną całość. Sędzia przypominał obywatelowi, że stoi za nim pełna władza Rzymu i to on 

decyduje o życiu lub śmierci. To połączenie całej władzy w rękach jednego człowieka jest cechą 

faszyzmu.  

Faszyzm polega na zebraniu całej władzy rządu i umieszczenie jej w rękach jednej osoby. Cechy 

charakterystyczne faszyzmu, które widzimy w historii np. Adolfa Hitlera, obejmują fakt, że faszystowscy 

przywódcy nie dochodzą do władzy za pomocą siły militarnej, ale poprzez procesy polityczne. Następnie, 

gdy już są u władzy, za pomocą siły konsolidują pozostałe dziedziny władzy w swoich rękach i to spotyka 

się raczej z niewielkim sprzeciwem ze strony rządu. Zastraszają innych, zawierają traktaty, a następnie je 

łamią. Faszyści dochodzą do władzy w wyniku kryzysu gospodarczego. Obwiniają i prześladują inne kraje 

za kłopoty własnego narodu. To dobrzy mówcy, którzy pod karą śmierci lub więzienia domagają się 

posłuszeństwa i lojalności. Starają się przejąć rząd, ekonomię i religię pod swoje zwierzchnictwo.  

Wszystkie te elementy a nawet więcej widzimy w Piśmie Świętym, gdy mowa jest o rządzie antychrysta, a 

wiele z tych rzeczy dzieje się na całym świecie w naszych czasach.  

Jak Pismo Święte opisuje rządy „człowieka grzechu”, którego nazywamy „antychrystem”: 

·        Dochodzi do władzy z podrzędnej pozycji - Dan. 7:8 

·        Do przejęcia władzy używa raczej środków politycznych niż wojskowych – Dan. 7:8, Obj. 17:12-14 

·        Po dojściu do władzy podejmuje wysiłki, aby scentralizować całą władzę w swojej osobie – 

Dan.  7:8 

·        Stara się nakierować całą uwagę obywateli na siebie, jako najwyższego przywódcę – Obj.13: 16-18 

·        Próbuje przejąć władzę z zakresie polityki, ekonomii i religii. – Obj. 13: 16-18 

·        Dochodzi do władzy w czasie kryzysów gospodarczych i narodowych – Obj. 13: 16-18 



·        Domaga się absolutnej lojalności i pod groźbą śmierci złożenia przysięgi wierności– Obj. 13: 8-10, 

16-18 

·        Jest dobrym mówcą, ekstrawaganckim, przedstawia wizję tego, co może uczynić - Dan. 7:20 

·        Prześladuje i obwinia wybrane grupy za kryzys społeczny – Dan. 7:21, Obj. 13:7 

·        Przedstawia proste rozwiązania złożonych problemów – Obj. 13: 4-10 

·        Zawiera, a następnie łamie traktat(y) – Dan. 9:27, Mat. 24:15  

Dan. 7:8: Dochodzi do władzy z podrzędnej pozycji za pomocą działań politycznych, a nie 

militarnych: 

„Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród 

poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły 

zuchwałe słowa” oraz „A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów… Ci są jednej myśli, i 
oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.’ Obj. 17:12-13  

Ten mały róg nie jest częścią oryginalnych 10 władców/regionów. Na początku nie ma wielkiej władzy, ale 

wyrasta w górę aby przejąć władzę od trzech z nich – „poprzednie rogi zostały wyrwane” - i zajmuje ich 

miejsce. Mówi „zuchwałe słowa”. Ma oczy jak człowiek, co wskazuje, że jest wizjonerem, potrafiącym 

mówić „wielkie rzeczy”, snuć wspaniałe plany przyszłości. Hebrajski pokazuje również, że jego słowa są 

aroganckie i pompatyczne.  

Hitler-faszysta był tego samego ducha, co mały róg. 

Hitler zgromadził wokół siebie małą grupę ludzi - bandytów i rozczarowanych sytuacją. Poza tym, że 

został wtedy tylko przywódcą bandytów, nie miał żadnej władzy politycznej. W przemówieniu z lutego 

1920 r. przedstawił 25-punktowy program dla Narodowo-Socjalistycznej Partii Demokratycznej (NSDAP). 

Mottem programu było „Dobro wspólne ponad dobro jednostki”. Czy nie brzmi to znajomo w naszych 

czasach? W tamtym czasie wygłosił parę przemówień na temat „Dlaczego jesteśmy antysemitami”.  

W 1923 r. w Monachium około 2000 nazistów, w większości ubranych na czarno, zaczęło atakować 
mniejszości i osoby politycznie niepożądane, zwłaszcza komunistów i Żydów. W próbie zamachu stanu 

przeprowadzili szturm na piwiarnię. 2 dni później Hitler został aresztowany i wtrącony do więzienia, gdzie 

napisał swój manifest „Mein Kampf” (Moja walka).  

Dzięki wywołanym zamieszkom zaczęło o nim mówić w Niemczech. Po swoim uwolnieniu Hitler zdał 

sobie sprawę, że nie będzie w stanie przejąć Niemiec siłą i że będzie musiał posłużyć się polityką, aby 

przejąć władzę i gdy już to uczyni, wtedy będzie mógł rządzić jako król. Większość lat dwudziestych 

spędził na budowaniu organizacji politycznej, zdobywając aż 6% głosów w wyborach parlamentarnych. 

Ale nadal był tylko regionalnym przywódcą, bez większego wpływu na cały kraj.  

Po krachu na giełdzie w październiku 1929 r. jego płomienne przemówienia przykuły uwagę narodu 

wstrząśniętego kryzysem. W 1930 r. otrzymał 30% głosów a w 1932 r. już 37%. Nazywano go 

„doboszem” bo robił dużo hałasu. Rządzący myśleli, że mogą go kontrolować, dając mu głos. W kwietniu 

1933 r. uchwalono pierwsze ustawy nawołujące obywateli do bojkotu żydowskich przedsiębiorstw. 

Obywatele w dużej mierze ignorowali to prawo, więc z biegiem lat uchwalono więcej przepisów co 

eskalowało w postaci aktów wandalizmu i ataków na Żydów i ich firmy. Czy w naszych czasach nie ma 

podobnych sytuacji przeciwko chrześcijanom, żydom i konserwatystom? (tak przynajmniej jest w 

USA  ale też w innych krajach).  

Widzimy jak Daniel opisuje, że przyszły „mały róg” zaczyna przewyższać w hierarchii dziesięciu innych i z 

czasem jest w stanie usunąć trzech z nich, aby zająć ich miejsce. To właśnie zrobił Hitler – ten sam duch, 

a więc i proces ten sam. Zarówno Hitler jak i były włoski dziennikarz-  Mussolini zaczynali od bardzo 



niskich pozycji w rządzie. Byli dobrymi mówcami, składali wielkie obietnice, kreślili światłe wizje dla 

narodu, ale po dojściu do władzy uciszyli wszelki sprzeciw wobec nich. Ich wspólnym mottem było 

wspólne dobro (prawa) ponad dobrem (prawem) jednostki.  

Jak to się ma do dzisiejszych czasów? 

Jeśli zaczynasz zauważać grupy paramilitarne, ludzi agresywnie atakujących konserwatystów, 

chrześcijan i każdego, kto sprzeciwia się ich punktowi widzenia, masz do czynienia z duchem 

antychrysta, jest to faszyzm. Zwróć uwagę na głośnych mówców, którzy nie zajmują wysokich stanowisk, 

ale wyrabiają sobie markę wśród mniejszych grup swoich zwolenników, którzy są nieoficjalnym głosem 

partii rządzącej i jej filozofii. Szukaj ludzi, którzy oferują proste rozwiązania złożonych problemów i 

obwiniają określoną grupę ludzi za wszystkie zło i oskarżają ich o to, że stoją na drodze postępu. Czy 

dostrzegasz któryś z tych elementów w swoim rządzie lub społeczeństwie? To są znamiona faszyzmu. 

Ważne do zapamiętania: Historia i pisma wskazują, że faszyści nie przejmują władzy siłą militarną. 

Robią to przez charyzmatycznych przywódców, którzy dochodzą do władzy w wyniku 

demokratycznego procesu a kiedy już to zrobią, przejmują resztę władzy dzięki bezprawnym 

działaniom. 

Myślę, że wielu czytających tę część  pierwszą może dostrzec pewne znamiona ducha antychrysta w ich 

własnym rządzie. To nie znaczy, że rząd jest w pełni anty-chrystusowy lecz to, że widzimy, jak ten duch 

działa w narodach. Jak powiedziałem na początku, jest to moje osobiste badanie a nie twierdzenia 

doktrynalne.  I jest to bardzo krótkie streszczenie większej całości. Ma ono na celu to, abym ja, jak i wy 

byli w stanie rozpoznać, gdy za polityką rządu stoi konkretny duch, jak wpływa on na ludzi, z którymi 

rozmawiamy, jak możemy rozumieć to, co czytamy w gazetach itd.  

Kolejnym razem zaczniemy od tego, co Pismo Święte mówi o kryzysie gospodarczym i społecznym, który 

pozwala „człowiekowi grzechu” dojść do władzy, dlaczego obwinia on innych itd.  Porównamy to z 

kryzysem gospodarczym wywołanym przez Covid i sposobem, w jaki rządy sobie z nim radzą,. Ponownie 

też przyjrzymy się historii.  

Mam nadzieję, że okaże się to interesujące i prowokujące do myślenia 

+++ 
 
Posłużyłem się Hitlerem jako historycznym przykładem faszyzmu i porównałem z tym, co Biblia mówi o 

nadchodzących rządach prowadzonych przez człowieka, którego nazywa ‘anty-Chrystusem’ – 

człowiekiem niegodziwości. Następnie przyrównałem to do sposobu, w jaki współczesne rządy radzą 

sobie z Covidem i pokazałem inne podobieństwa. 

Więcej szczegółów znajdujemy w księdze Daniela (Dan.7:15-28) 

„i o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o 

rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem, 

wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich” 

Wyrażenie „większy” dosłownie oznacza: „…wyglądał na większego od jego współpracowników” . Innymi 

słowy jego wygląd, jego prezentacja, jego prezencja wydawała się znacznie większa od pozostałych 7 

rogów (władców/regionów). Został z czasem liderem tych 7 oraz także pozostałych 3, którzy byli bardziej 

ulegli; podporządkował ich sobie czy im się to podobało czy też nie. 

Kryzys gospodarczy i polityczny jest dla faszyzmu sposobem dojścia do władzy. W tym momencie 

przywódca jak i państwo stają się jedno. 

W Obj. 8:8-12 widzimy, jak asteroidy/komety dwukrotnie uderzają w Ziemię, co zaciemnia 1/3 słońca i 

zatruwa 1/3 oceanów (jedno uderzenie jest w ląd a drugie w wodę). Rozdział 9 zaczyna się od chmury 



kurzu powstałej w wyniku uderzeń, która zaciemnia słońce i powoduje, że ludzie mają przez 5 miesięcy 

wrzody. Pomyśl o kryzysie gospodarczym i politycznym, który będzie tego następstwem. Gdy 1/3 światła 

słonecznego zostanie zablokowana a 1/3 oceanów zostanie zatruta, natychmiast będziemy mieli do 

czynienia z niedoborami żywności. Wywoła to chaos gospodarczy i głód. System medyczny załamie się z 

powodu przeciążenia. I będzie wiele innych podobnych rzeczy. 

W czasie tych problemów w Europie wyłoni się człowiek, który będzie nową postacią na arenie polityki 

międzynarodowej. Nie będzie jednym z 10 władców, ale będzie twierdził, że zna wszystkie odpowiedzi. 

Będzie świetnym mówcą, który narzuci swą osobę innym. Później wyjaśni wszystkim, dlaczego musi 

uzyskać nieograniczone uprawnienia do rządzenia (jak pamiętacie, mówiliśmy na podstawie Obj. 17:13, 

że inni królowie oddają swoją władzę „małemu rogowi”). Podobnie jak wcześniejsi przywódcy 

faszystowscy będzie tłumaczył, że problemy są tak wielkie, że wymaga to pełnej jedności w narodzie – a 

chrześcijanie/żydzi stoją na drodze realizacji tych planów i na drodze postępu. 

Pismo Święte mówi, że rozpocznie „wojnę ze świętymi”, co pokazuje, ze przeniesie uwagę ogółu z 

katastrof, które miały miejsce na tych, którzy rzekomo uniemożliwiają postęp. Można ich obwiniać 
ponieważ nie jednoczą się z resztą ludzi, nie chcą przyrzec lojalności, której wymaga celem rozwiązania 

problemów gospodarczo-społecznych. W faszyzmie, jeśli nie zgadzasz się z przywódcą, stygmatyzuje się  

cię jako nie-patriotę. Problemy przecież są tak ogromne, że tylko 100% jedność może umożliwić ich 

naprawę a ta grupa stoi mu na drodze. 

To jedna z najbardziej proroczych rzeczy, którymi dzielę się na nasz czas - uważaj na tych, którzy 

oskarżają chrześcijan, konserwatystów i tych, którzy nie zgadzają się z rządem o to, że uniemożliwiają 

realizację rządowego programu. W Obj. 11:18 widzimy, że „narody popadły w gniew” – patrz, jak  

gniewne postawy narastają w różnych krajach.  

Człowiek niegodziwości wprowadzi cyfrową walutę, aby usprawnić kwestie gospodarcze i podporządkuje 

sobie rząd, gospodarkę oraz religię. Wprowadzi cyfrowy tatuaż na czole lub ręce (być może niewidoczny)  

dla tych, którzy pierwsi przyrzekną wierność jemu i jego systemowi. Może zainteresuje was: 

https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/ 

Ludzie przyrzekający wierność, otrzymają tatuaż („znamię”), który umożliwia im kupowanie i 

sprzedawanie. Ci zaś, którzy odmówią złożenia przysięgi wierności, zostaną straceni lub zmuszeni do 

życia poza systemem ekonomicznym, co oznacza poleganie na własnej żywności i pomocy sieci 

przyjaciół w zaopatrzeniu. Czy widzieliśmy podobne rzeczy w przeszłości? Tak, widzieliśmy to w 

starożytnym Cesarstwie Rzymskim, Niemczech, ZSRR itp.- osoby żyjące poza systemem musiały radzić 
sobie same. 

Hitler był prekursorem 

Faszyzm przejmuje pełną kontrolę, gdy w danym kraju ma miejsce jakaś nadzwyczajna sytuacja. W 

proroctwie taką sytuacją jest podwójne uderzenie w Ziemię asteroidy/komety. W naszych czasach widać 
pewne elementy, jak rządy radzą sobie z kryzysem wywołanym przez Covid. W czasie wielkiego kryzysu 

w 1933 r. Hitler złożył szereg obietnic, że uczyni z Niemiec światowego lidera. Dzięki temu został 

mianowany kanclerzem. Kilka tygodni później w budynku parlamentu wybuchł pożar. Hitler wykorzystał tę 

sytuację, aby uzyskać szerokie uprawnienia. W 1933 r. uchwalono prawa nakazujące ludziom bojkot 

żydowskich przedsiębiorstw, jednak ludzie w dużej mierze ignorowali je. 

Żydzi, chrześcijanie, konserwatyści, wrogowie polityczni i inni zostali zobligowani do noszenia trójkątnych 

oznaczeń (lub podwójnych trójkątów), które znaczyły ich jako ludzi spoza systemu politycznego i 

gospodarczego. Posłużono się trójkątami, ponieważ w znakach drogowych posługiwano się trójkątami 

jako ostrzeżeniem – tak więc wszyscy wiedzieli, że ten znak znaczy ostrzeżenie. 

Najbardziej znana jest żółta, żydowska Gwiazda Dawida, ale była też inne - różowa dla homoseksualnych 

mężczyzn, czarna dla lesbijek, prostytutek, chorych psychicznie, fioletowa dla religijnych pacyfistów lub 



członków kultów (np. Świadków Jehowy) itd. Ludzie ci musieli jakoś funkcjonować poza systemem. 

Ostatecznie Żydów zmuszono do zamieszkania w ponad 70 gettach całej Europy, gdzie musieli przeżyć 
dzięki wzajemnej wymianie dóbr.  Wielu umarło z głodu a resztę zebrano i wysłano do obozów śmierci. 

Przejęcie przez Hitlera całkowitej władzy sprawiło, że ludzie musieli się opowiedzieć za nim, lub 

przeciwko niemu. Początkowo skoncentrował się na pomocy biednym poprzez krajowe programy 

żywnościowe, budowę infrastruktury i zapewnianie miejsc pracy. Mussolini we Włoszech utworzył partię 

faszystowską po czym został poproszony przez króla o sformowanie rządu, który powstrzymałby rozwój 

komunizmu. Kiedy przejął już kontrolę, również skoncentrował się na programach socjalnych, aby pomóc 

biednym, zainicjował krajowe programy pracy na rzecz infrastruktury i jednocześnie brutalnie zajął się 

eliminacją opozycji przez zastraszanie, aresztowania i inne gorsze rzeczy. 

Antychryst - człowiek niegodziwości, wykorzysta klęski żywiołowe jak i te, wywołane przez człowieka, by 

podporządkować sobie 3 władców, zajmie ich miejsce, utworzy nową, narodową politykę gospodarczą, 

uzyska bezprecedensowe uprawnienia i będzie domagał się deklaracji lojalności. 

Do zapamiętania: faszystowskie rządy obwiniają za wszystko określoną grupę ludzi i przekonują 

resztę społeczeństwa, że grupa ta jest źródłem ich problemów, a co ważniejsze, że grupa ta stoi 

na drodze postępu. To kwestia uzasadnia podjęcie odpowiednich działań przeciwko takim 

ludziom. 

W dzisiejszych czasach: oznacza to, że wolna i niezależna prasa musi przestać istnieć. Obj. 13:13-15 

wyjaśnia, że człowiek niegodziwości jest ekspertem  propagandy w kwestii cudów „bestii” i jej rządów, 

sprawiając, że ludzie się nim zachwycają. Jest tam mowa o człowieku niegodziwości wywołującym 

zachwyt wszystkich poprzez dokonane cuda – opisuje to zmanipulowaną prasę, która rozpowszechnia 

informacje takie, jakie człowiek niegodziwości jej każe 

Stronnicze media funkcjonowały w Niemczech w czasie II Wojny Światowej, we Włoszech, ZSRR, a 

nawet w starożytnym Rzymie – chodzi o sposób rozpowszechniania informacji w całym Imperium. Czy 

dzisiaj nie widzimy jak media – prasa, sztuka, rozrywka – mówią jednym głosem zgodnym z rządowym 

planem? Czy nie widzimy, jak media wyśmiewają i wyszydzają grupy, które się z nimi nie zgadzają, i 

posądzają je o ignorancję i obwiniają o powstrzymywanie postępu? To właśnie faszyzm oraz duch 

antychrysta. 

Faszyzm ze swej natury musi stawać się coraz bardziej agresywny i brutalny, ponieważ wraz z tym, 

jak rządowe plany rozwijają się, tak samo dzieje się z opozycją wobec nich. W nazistowskich Niemczech 

to, co zaczęło się w 1933 r jako prosty bojkot Żydów, przerodziło się w niszczenie żydowskich 

przedsiębiorstw, a skończyło się obozami śmierci. 

Przygotowywano sprawy sądowe, które celowo stygmatyzowały jednostki, aby posłużyły jako przykład dla 

innych. Prasa i sztuka stały się głosem partii nazistowskiej. Kultura niemiecka w latach 30. zmieniła się na 

wszystkich frontach – skupiła się na obwinianiu Żydów, chrześcijan, komunistów, intelektualistów i innych 

za problemy narodu niemieckiego. Czy widzimy podobne zachowania w naszych czasach w kwestii Covid 

lub polityki? 

Do zapamiętania: Media, które stają się ramieniem rządu, są wspominane w Piśmie Świętym przy okazji 

rządów człowieka grzechu. To oznaka faszyzmu, koniec wolnej i niezależnej prasy i mediów. Uważaj na 

kłamstwa, które powtarzają się tak długo, że ludzie zaczynają w nie wierzyć. W czasie przejmowania 

władzy przez faszyzm, wielkie obietnice oraz proste rozwiązania zostaną przedstawione nie myślącej 

grupie popleczników oraz reszcie obywateli, czemu wtórować będą media oraz przedstawiciele sztuki. 

Kolejnym razem pokażemy, jak nadchodzące rządy człowieka grzechu będą wymagały (tak, jak wymaga 

tego faszyzm) zrezygnowania z praw obywatelskich. Mam nadzieję, że jest to dla Was interesujące.  

+++ 



Dzisiaj omówię kilka kolejnych cech rządów człowieka niegodziwości oraz to, co możemy widzieć już w 

naszych czasach. 

Indywidualizm dobiega końca 

Obj. 13:5-8 mówi nam o człowieku niegodziwości „...I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i 

bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące….  I dozwolono mu wszcząć 
walkę ze świętymi…  dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I 

oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane 

w księdze żywota Baranka…Jeśli kto ma uszy niechaj słucha” 

To tylko jeden fragment, który mówi nam, że między narodami Europy będzie jedność w kwestii 

„oddawania czci” oraz składania przysięgi wierności temu władcy. Powiedziano nam, że będzie 

wypowiadał się w zły sposób o Bożych rzeczach i bluźnił Jego imieniu. Ale jedna grupa – ‘święci’ odmówi 

przysięgi wierności, więc on, wraz z resztą społeczeństwa, będzie musiał pozbyć się tych, którzy 

odmawiają zjednoczenia pod jego przywództwem. 

Kiedy drużyna sportowa gra naprawdę jako jeden zespół, wtedy nie ma miejsca na indywidualizm. Każda 

osoba staje się częścią większej całości, a to oznacza, że każdy zawodnik musi czynić wysiłki dla dobra 

zespołu. Jeśli członek zespołu nie gra zgodnie z oczekiwaniami, zostaje zastąpiony. 

Kiedy rząd jednoczy wszystkich ludzi w jakimś celu, nie ma wtedy miejsca na indywidualizm. Liczy się 

tylko to, co dana osoba może zrobić dla większej sprawy - „drużyny narodowej”. Każdy, kto nie działa 

zgodnie z oczekiwaniami, zostaje zauważony i zastąpiony przez kogoś, kto potrafi wykonać swoje 

zadanie. Rezygnuje się z indywidualizmu na rzecz interesu narodowego. Ci, którzy się buntuj dostają 

łatkę nie-patriotów. 

Powyższy tekst mówi, że człowiek niegodziwości (grzechu) będzie miał władzę nad wieloma narodami, 

językami i ludami. Wszyscy podporządkują się jego zamierzeniom, gdy będzie toczył wojnę ze świętymi w 

czasie trwających 42 miesiące rządów terroru. (Daniel wskazuje, że jego panowanie będzie trwało 7 lat, a 

Jezus w Mat. 24:21 nazywa ostatnie 3,5 roku tego okresu czasem „wielkiego ucisku”) 

 Z historii: 1 maja 1933 r. Hitler ustanowił święto narodowe ku chwale wielkich Niemiec i ich robotników, 

ale już następnego dnia jego oddziały paramilitarne przejęły wszystkie biura związków zawodowych i 

zmusiły wszystkich robotników do przyłączenia się do jednego krajowego związku: 

Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników. Ludzie biznesu wspierali te działania, ponieważ 
oznaczało to dla nich większe zyski, a po zjednoczeniu wszystkich związków w jeden, płace spadły o 

25% i skończyła się ochrona pracowników. 

Zjednoczenie wszystkich robotników w związku zawodowym dało narodowi wspólny cel. Pamiętacie, że 

faszyzm utrzymuje, że dobro ogółu ma pierwszeństwo przed dobrem jednostki. Wszystkie szkoły, od 

zawodówek po uniwersytety, zostały dostosowane do narodowego celu, aby kształcić następne pokolenie 

zgodnie z polityką rządu. 

 Czy w dzisiejszych czasach nie widzimy zjednoczenie w biznesie, który zgadza się z polityką rządu tylko 

po to, aby zarobić jeszcze więcej pieniędzy? Czy nie widzimy systemów edukacji realizujących program 

rządu? Czy nie dostrzegamy, jak ten duch ustawia teraz wszystko, aby w czasie ostatecznym następne 

pokolenie wyborców (z wyjątkiem ‘świętych’) ślubowało wierność człowiekowi oraz jego systemowi, 

ponieważ zgadzają się z nim? 

Do zapamiętania: Żaden sprzeciw nie jest akceptowalny. Podkreśla się tylko jedność narodową, a 

każdy, kto nie wierzy w obietnice lub wizję narodową kreśloną przez przywódcę jest 

prześladowany i obwiniany o utrudnianie postępu. Edukacja, media, rząd jednoczą się w 

kontrolowaniu tego, jak ludzie mają myśleć. 

 



Zawieranie i łamanie traktatów 

Faszystowskie rządy wymagają ekspansji, aby przyczynić się do jedności narodowej. Powyższy tekst z 

Księgi Objawienia mówi, że człowiek niegodziwości przejmie władzę nad narodami, językami i ludami. 

Wiemy już, że wyrośnie między 10 władcami i zajmie miejsce 3 z nich. Władcy rządzą ludźmi. Fakt, że 

wyrasta z spośród 10, aby usunąć 3 z nich i rządzić pozostałymi 7 pokazuje, że chodzi mu o poszerzenie 

swojej władzy. 

 W Mat. 24:15 Jezus potwierdza nasze klasyczne rozumienie proroctwa Daniela. W Dan. 9:26-27 Daniel 

słyszy:„… lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem … zawrze ścisłe przymierze 

(traktat) z wieloma na jeden tydzień (7 lat), w połowie tygodnia (po 3.5 roku) zniesie ofiary krwawe i z 

pokarmów…” 

Jezus potwierdza to w Mat. 24:15-21: „Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą 

przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; kto 

jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; a kto jest na roli, niech nie wraca, by 

zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach… Wtedy bowiem 

nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.” 

Człowiek niegodziwości, książę ludu, który przybędzie zniszczyć miasto, najpierw zawrze 7-letni traktat z 

Izraelem, a następnie złamie go w połowie tego okresu. 

Hitler i traktaty 

30 września 1938r. Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy podpisały układ monachijski (czy też 
Zdradę Monachijską), w którym odstąpiono Niemcom ówczesną Czechosłowację. Neville Chamberlain 

powrócił triumfalnie do Anglii przekonany, że zawarcie traktatu gwarantuje zaprzestanie dalszej ekspansji 

nazistowskich Niemiec. Rok później Hitler najechał Polskę, zrywając zawarty z nią w 1934r. pakt o 

nieagresji. 

Historia odnotowuje także inne przykłady, jak Rzym, nazistowskie Niemcy, Włochy, ZSRR i inne rządy, 

które miały charakter całkowicie lub częściowo faszystowski, które za pomocą siły rozszerzały swoje 

terytoria, które zawierały traktaty a po czasie je łamały. Tak samo Daniel i Apokalipsa opisują rządy 

antychrysta, który dokonuje ekspansji i toczy wojnę ze ‘świętymi’. 

Czy w naszych czasach nie widzimy jak prawa i traktaty są zawierane, po czym są łamane? 

Pierwsze próby ekspansji granic faszystowskiego rządu mające na celu wspieranie faszystowskiego 

programu zaczynają się od granic wewnętrznych – granic politycznych, sądowych i konstytucyjnych. 

Widzimy to na całym świecie i wydaje się, że duch antychrysta ma w tym swój udział. Potwierdzeniem 

tego stwierdzenia jest fakt, że dochodzi do naruszania granic wolnej woli jednostki oraz sposobu 

funkcjonowania społeczeństwa oraz to, że konkretne grupy są obwiniane o sprzeciw wobec programowi 

rządu. 

Ekspansja nazistowskich Niemiec rozpoczęła się najpierw od polityki – zaczęli rościć pretensje do 

narodów powiązanych z nimi historycznie. W przeszłości Prusy w części rozciągały się na terenach tego, 

co dzisiaj nazywamy Europą Wschodnią - aż do historycznej żelaznej kurtyny - obejmując Polskę, Litwę i 

Łotwę. Hitler chciał ponowne przejąć te ziemie i usprawiedliwiał zaatakowanie ich w oparciu o historyczne 

terytoria pruskie. W podobny sposób postąpiła Rosja, kiedy kilka lat temu dokonała inwazji na ukraiński 

Krym. 

Duch, który usprawiedliwia ekspansję, będzie częścią rządów antychrysta. Szukaj mniejszych partii 

politycznych w Europie, które chcą władzy i prestiżu z minionych lat, które chcą powrotu tego, co było i 

które tłumaczą to celebrowaną w ich umysłach historią. Pamiętajcie, że aby faszyzm mógł dojść do 

władzy, potrzeba trudności ekonomicznych, więc obserwujcie trudności gospodarcze, które otwierają 



drzwi do wprowadzenia większej ilości regulacji, które znamy już w historii i które według proroctw mają 

się jeszcze pojawić. 

Wszelki indywidualizm kończy się, gdy nastają rządy faszystowskie, rządy antychrysta. Proroctwo mówi, 

że to nadchodzi i dostrzegamy już niektóre tego elementy w naszych czasach. Widzimy to w historii. 

Spójrzcie na umowy zawierane w naszych czasach, spójrzcie na ich szczegóły, czy pozwalają na 

ekspansję handlową, a co więcej, dają wpływy polityczne. 

Tak to działa. W październiku 2001 roku, kiedy Stany Zjednoczone uchwaliły Ustawę Patriotyczną, 

zapytałem Ojca, co myśli na ten temat i czy zechciałby się tym ze mną podzielić. Cały czas pamiętam, jak 

powiedział: „Prawa, które zostały uchwalone, aby chronić mój lud, pewnego dnia zostaną użyte przeciwko 

niemu”. 

Wypatrujcie tego typu obłudy, lub jej potencjału w prawach ustanawianych przez różne rządy. Kolejnym 

razem powiemy o kolejnych rzeczach na które trzeba zwrócić uwagę a następnie podsumujemy całość, 
co mam nadzieję przyniesie wam pokój i da też do myślenia. 

+++ 
 
Panowanie człowieka niegodziwości jest jeszcze przed nami, ale nasze studium dotyczy elementów 

ducha antychrysta, które są już widoczne na świecie. 

Obj. 13:3-4 pokazuje nam, że cały świat będzie w podziwie nad bestią i będzie pytał: „Któż może z nią 

walczyć?”. To, że cały świat będzie w podziwie (w pismach apostoła Jana, cały świat oznaczał ówczesne 

Cesarstwo Rzymskie) mówi nam, że wiele informacji będzie wychodziło od rządu człowieka 

niegodziwości. 

Wygląd mówi wszystko 

Rzym miał swoje Koloseum służące do rozpowszechniania propagandy i rozdawania żywności w ramach 

rządowego programu żywnościowego. W 1934 roku nazistowskie Niemcy zorganizowały wielkie wiece w 

Norymberdze i Berlinie, aby zszokować ludzi. 

Antychryst sprawi, że cały świat będzie dziwić się z powodu uzdrowionej rany na głowie bestii. Obj.13:15-

18 mówi, że ma moc ożywienia posągu bestii, aby mogła przemawiać i sprawiła, że wszyscy oddadzą jej 

cześć (telewizja? Internet?) 

Werset 15 mówi, że wezwie każdą osobę do oddania czci bestii, a jeśli tego odmówi, zostanie zabita. Ci, 

którzy złożą przysięgę wierności, otrzymują tatuaż, który pozwoli im być częścią systemu ekonomicznego 

– będą mogli swobodnie kupować lub sprzedawać. Wspomniałem już wcześnie (podałem link) o 

niewidzialnym „nano-tatuażu” obecnie używanym do śledzenia osób zaczepionych w krajach słabo 

rozwiniętych. Można łatwo zacząć wykorzystywać to do transakcji finansowych. 

Pamiętajcie, że „znak” służy identyfikacji – kto jest z człowiekiem niegodziwości a kto jest przeciwko. 

Czy wiecie, że oprócz żydowskiej naszywki Gwiazdy Dawida, nazistowskie Niemcy miały naszywki 

identyfikujące wiele innych grup dysydentów? 

Czerwony trójkąt musieli nosić komuniści, Goje, którzy pomagali Żydom, socjaliści itp. 

Czarny trójkąt był dla uzależnionych, lesbijek, prostytutek itp. 

Różowy trójkąt dla homoseksualnych mężczyzn. 

Było ich znacznie więcej, były też podwójne trójkąty – naznaczające każdego, kto nie był lojalny wobec 

partii. 

 



Określanie granic 

Niektórzy powiedzieli, że nie chcą się zaszczepić, ponieważ jest to typem czy też forpocztą znaku bestii. 

Jednak znak jest rzeczą ekonomiczną. Podzieliłem się w moim e-biuletynie, jak Pan w styczniu 2021 

roku, tuż przed inauguracją powiedział, że śledzenie kto jest a kto nie jest zaszczepiony będzie częścią 

systemu oceny społecznej – i tak też się stało. Ale to nie jest jeszcze ten znak. 

W Obj. 2:20 Pan określa kobietę imieniem Jezebel, ponieważ naucza i uważa się za prorokinię i mówi, że 

można popełniać grzechy seksualne i spożywać pokarmy ofiarowane bożkom. Pan mówi, że to nie jest w 

porządku i dokonuje nad nią sądu. 

To, do czego Pan się tu odnosił, to Tiatyra, która była głównym miastem cechów (gildii) rzymskich -  

prekursorów związków zawodowych. Jeśli chciałeś robić interesy w Tiatyrze, to robiłeś interesy z gildiami 

– jeśli chciałeś kupić skórę, wełnę, zboże, odzież – ktokolwiek ci to sprzedał, musiał należeć do gildii. W 

przypadku większych transakcji lub według własnego uznania, sprzedawca i kupujący udawali się do 

świątyni do bożka odpowiedzialnego za tę gildię i składali ofiarę oraz przypieczętowywali transakcję 

poprzez seks ze świątynną prostytutką. Prostytutki te tańczyły wokół słupów ozdobionych fallicznymi 

symbolami (stąd wziął się taniec na rurze, bo stoi za tym duch). 

To, że Pan osądził kobietę za jej nauczanie, że możesz być chrześcijaninem i mieć dobrą relację z 

Panem pomimo tego, że musisz składać ofiary i uprawiać seks z prostytutką świątynną, aby prowadzić 
interes, ponieważ Pan to wszystko rozumie – to wszystko pokazuje nam w jakim kierunku zmierza świat . 

A „znak” będący tatuażem o podłożu ekonomicznym wydaje się to potwierdzać. 

To także oznacza, że nadchodzi czas, w którym ci, którzy nie chcą znaleźć się w sytuacji, gdzie pod 

groźbą śmierci są zmuszeni są do zaparcia się Chrystusa, będą musieli sami zatroszczyć się o własny 

pokarm oraz polegać także na innych. Pomocne w tym okażą się własne ogródki, zachowane zapasy 

żywności  - wszystko, co pomoże przetrwać poza systemem. Jednak jeszcze nie znaleźliśmy się na tym 

etapie. 

W tym wszystkim jednak mamy pokój 

Wiemy, że antychryst jest jeszcze przyszłością choć wiemy też, że jego duch działa już na świecie. Mam 

nadzieję, że to studium określiło kluczowe elementy rządu antychrysta i że możemy dostrzec tego 

początki. Nie jesteśmy ślepi ani nie chodzimy w ciemności, żeby nie znać czasów w których żyjemy. 

Przyglądamy się temu i obserwujemy. 

Kiedy Pan objawił mi się w lutym oraz listopadzie 2001 roku, kazał mi założyć CWOWI. Gdy zapytałem 

dlaczego, odpowiedział: „Chcę, żebyś założył kościół domowy oraz sieć takich kościołów. Chcę, abyś 
stworzył to w sposób wspierający rozwój kościołów domowych na całym świecie… To jest na czas, który 

nadchodzi. Bądź dla nich pomocą na czas, który nadchodzi.’  

Nie mówiłem jeszcze o jednym elemencie historii – a mianowicie o rozwoju chrześcijaństwa pośród 

trudności ekonomicznych i politycznych (prześladowań). Chrześcijaństwo zaczęło się od spotkań w 

domach jako część ponad 150 letniego systemu synagogalnego. Rozwijało się ono przez około 300 lat do 

momentu, gdy zostało zalegalizowane. Wierzący nie zostali w domach z powodu prześladowań, ale 

dlatego, że kultura królestwa polega na tym, że Chrystus jest we mnie oraz w tobie, więc między nami 

jest rodzinna więź. 

Nie bez powodu w ostatnich latach kościoły domowe eksplodowały na całym świecie. I nie mam na myśli 
jakichś miniatur tradycyjnych kościołów, na które przyklejono etykietę kościoła domowego. Mówię tu o 

żyjącej, oddychającej Bożej rodzinie, która każdego tygodnia zmienia domy oraz tego, kto prowadzi 

spotkanie, która upewnia się, że wszystkie ich potrzeby są zaspokojone, która jest bardzo świadoma 

tego, co dzieje się wokół nich, zarówno w świecie jak i w ciele Chrystusa. 



Inwestuj w relacje. Chrześcijaństwo to wiara oparta na relacjach. Mamy relację wertykalną z naszym 

Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem, dzięki czemu miłość w naturalny sposób rozlewa się 

na ludzi obecnych w naszym życiu. Nie na budynek zwany kościołem, ale na prawdziwy kościół. To jest 

miejsce, w które mamy inwestować. 

Poniżej podsumowanie ostatnich 4 tygodni... 

Historycznie patrząc trudności gospodarcze są siłą napędową powstania faszyzmu: rozczarowane 

społeczeństwo. 

Przywódca mówi, że demokracja jest wadliwa i łatwa do manipulacji przez rządzących. 

Wywodzi się z dołu i nie jest częścią poprzedniego przywództwa. 

Dochodzi do władzy za pomocą środków politycznych. Kiedy jest już u władzy, przejmuje jej całość w 

sposób nielegalny. 

Przedstawia rozwiązanie, że ma moc rozwiązać problemy krajowe. 

Identyfikuje się grupę ludzi, którzy rzekomo powstrzymują postęp, którzy są niepatriotyczni. To 

Chrześcijanie, Żydzi i konserwatyści. 

Kłamstwa są powtarzane tak długo, aż bezmyślne społeczeństwo zaczyna w nie wierzyć. 

Media, sztuka, rozrywka wspierają politykę rządu. 

Gospodarka zaczyna się podnosić dzięki ogromnym wydatkom rządowym. 

Naprawa słabego rządu. 

Rozwiązaniem tego jest zjednoczenie się wszystkich. 

Faszyzm wymaga od jednostek oddania swojej tożsamości państwu. 

Państwo staje się ważniejsze niż jednostka. 

Faszystowski rząd ze swej natury musi stawać się coraz bardziej agresywny i brutalny. 

Żyjemy w ekscytujących czasach! Nie bez powodu żyjemy właśnie teraz. Inwestujmy w ludzi wokół nas – 

bądźmy dla nich Bożymi rękoma i nogami. To dni, w których ci, którzy chodzą w światłości, będą czynić 
dobro i będzie im się powodziło na wszystkich ich drogach. Bogate czasy w Panu! 

Mam nadzieję, że to, iż podzieliłem się z wami własnymi badaniami nikogo nie przeraziło. Ja jednak 

dostrzegam elementy tego, co ma jeszcze nadejść, w wielu obecnych działaniach rządów na całym 

świecie. I choć jest to niepokojące to jest to również pomocne i  przynosi pewną dozę spokoju, ponieważ 
rozpoznajemy ducha, który za tym stoi. 

 

John Fenn 

 

 


