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Trzy dni ciemności – jak przeżyć 
 
Nadchodzące ciemności zostały precyzyjnie opisane w Ewangelii Mateusza i Księdze Apokalipsy, jednak jak twierdzą 
badacze Biblii, wielu ludzi nie rozumie jej języka, dlatego Bóg objawia te treści współczesnym prorokom. Trzy dni 
mroku (ciemności) przewijają się, więc w wielu proroctwach.   
 
Według źródeł związanych z kościołem trzy dni ciemności opanują ziemię na krótko przed powtórnym przyjściem 
Jezusa. Księga Apokalipsy mówi, że trzy dni ciemności stanowią zawartość piątej z siedmiu czasz, którą w dniach 
ostatecznych aniołowie wyleją na ziemię.    
 
Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie poświęconą świecę, która 
wystarczy na wiele dni. Odmawiajcie modlitwy różańcowe i czytajcie duchowe książki. Przyjmujcie Duchową 
Komunię, a także rozpowszechniajcie uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi 
rękami lub padając na twarz, aby uratować wiele dusz. Nie wolno w tym czasie wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie 
się w wystarczającą ilość pożywienia. Siły natury zostaną wstrząśnięte, a deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. 
Bądźcie odważni – jestem pośród was.   

Ojciec Pio 
 

Będzie trzy dni ciemności na świecie.  Przez trzy dni będzie ciągła noc.  Każdy wtedy powinien zapalić świeczkę. 
Świece powinny się palić przez trzy dni.  Błyskawice będą spadać na domy, ale nie będą gasić światła świec.  Ani 
wiatr, ani burza, ani trzęsienie ziemi nie zniszczą świec. Czerwone jak krew chmury będą płynąć po niebie.  Niebo 
będzie pękać i grzmoty wstrząsną ziemią.  Niesamowite pioruny, których nigdy nie widziano, będą uderzać na 
miasta.  Pienista woda oceanu zostanie przeniesiony za brzegi.  I cała ziemia stanie się cmentarzem.  Następnie 
rozpocznie się wielki głód.  Cała roślinność zostanie zniszczona i umrą trzy czwarte ludzkości   
 
Ziemia będzie drżeć wskutek niezwykle silnych wstrząsów. Pioruny i błyskawice z ognistych chmur będą zapalać i 
obracać w pył wszystko, co było związane z grzechem i było nim zniewolone lub przezeń zagrożone. Wszystko to 
zostanie zniszczone. Powietrze będzie przesycone gryzącymi gazami. Duszące opary oraz uderzenia trąb 
powietrznych zaczną niszczyć wszystko. Najwspanialsze budowle legną w gruzach – twierdził słynny stygmatyk.  

Maríe Julie Jahenny  
 

Nawałnica ognia wyleje się z chmur i rozprzestrzeni we wszystkich krajach. Burze, zła pogoda, błyskawice i 
trzęsienia ziemi pokryją świat na dwa dni. Ta katastrofa przyjdzie na Ziemię, jak błyskawica.    

Papież Pius X   
Widzę ludzi, którzy trzymają się krzeseł w swoich domach.  Domy drżą w fundamentach.  Ludzie będą się bali.  Wielu 
z nich wybiegnie na ulice.  Inni zamkną okna, ale nie wyjdą poza dom. Oni nie muszą wychodzić. Widzę dużą mgłę na 
niebie ogromną mgłę. Składa się z kurzu i spada. Ludzie, którzy są na zewnątrz, jakby skamienieli. Coś się z nimi 
dzieje. Oni są jak pijani. Upadają, ale próbują wstać. Teraz widzę, ciemność, duży, wielki obłok mgły. I wtedy widzę, 
że ciemność rozciąga się na Księżyc. A teraz nie ma Księżyca, nie ma światła. Księżyc jest zasłonięty. Nie widzę go.   
 
Przychodzą ostatnie dni naszej ery. Zbliży się wielka kula ognia jak Słońce. Wszyscy będą to widzieć na niebie, przez 
dwa tygodnie. Potem przyjdą trzy dni ciemności. Wcześniej, będzie wybuch na Słońcu i niebo stanie się różowe. W 
Azji i Afryce będzie wojna. Ludzie będą w panice. Ci, którzy jeszcze przeżyli, będą biegać po ulicach jak szaleni. Dym i 
pył zakryją wszystko. A wszystko to przez trzy dni.   

Veronica Lueken  
Wspomniane powyżej objawienia są bardzo spójne. Być może poszczególni prorocy inspirowali się sobą nawzajem i 
słowami z Ewangelii Mateusza i Księgi Apokalipsy. Jeśli jednak brać pod uwagę fakt, że prorocy są "powołani przez 
Boga" nasza przyszłość nie wygląda niestety optymistycznie.  
 
Do końca 2020 roku zostało jeszcze niecałe trzy miesiące, a data już stała się synonimem wszelkich nieszczęść, 
kataklizmów i zła, które dzieje na świecie. Pożary w Australii, epidemia koronawirusa, kryzys i pożar w Czarnobylu to 
tylko początek. Silne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję, eksplozja sześciu wulkanów na raz w Indonezji, 
wyjątkowo żarłoczna szarańcza w Afryce i wybuch wulkanu Merapi na wyspie Jawa w Indonezji nie kończą tej tragicznej 
wyliczanki. 15 Sierpnia 2020 ogniste tornado nawiedziło Kalifornię, a nieco później Huragan Laura dotarł do wybrzeży 
Ameryki. 07 Września 2020 super tajfun Haishen nawiedził Japonię. Ewakuowano ponad 200 tys. mieszkańców. 
Obecnie Europejski wulkan jest na skraju erupcji a naukowcy biją na alarm.   
 
Z perspektywy astrologicznej rok 2020, miał być zdecydowanie wyjątkowy, przełomowy, ale też bardzo 
niebezpieczny. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że nadejście trzech dni mroku jest możliwe między 21 a 26 
grudnia 2020 roku. W tym okresie wejdą w koniunkcję w znaku Koziorożca trzy planety: Jowisz, Saturn i Pluton.  
Tak rzadkie wydarzenie występuje tylko raz na 735 lat i oznaczaj totalny koniec epoki.  
 
Koniunkcja oznacza moment, w którym planety "spotykają się" ze sobą na tym samym znaku. Ich spotkanie 
inicjuje nowy związek, który będzie "trwał" i którego skutki będziemy odczuwać, dopóki nie spotkają się 
ponownie. Tak rzadkie zjawisko sygnalizują koniec jednego cyklu i początek nowego. To czas sadzenia nowych 
nasion, z których wyrośnie nowa przyszłość.   
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NASA zaobserwowała ogromną asteroidę zbliżającą się do Ziemi. 2006 WH1 znajdzie się blisko naszej planety już 20 
grudnia tego roku, czyli zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Agencja Kosmiczna ostrzega, że ogromna 
asteroida porusza się również bardzo szybko. 
 
Na liście możliwych powodów nadejścia trzech dni mroku znajdują się między innymi:  

 Przebiegunowanie Ziemi.  

 Przelot ciała niebieskiego w niewielkiej odległości od naszej planety. 

 Burza słoneczna 

 Wybuch wulkanów (np. Yellowstone).  

 III wojna światowa.   
 
Teoria, według której koronawirus jest poligonem doświadczalnym przed globalną wojną.  
 
Powodem apokalipsy ma być brak wiary w Stwórcę.  
Znamię Bestii 
Jest w nim mowa nie tylko o tym, że wszyscy bez wyjątku „otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło”, ale także o 
tym, że bez niego nie będzie można kupować ani sprzedawać 

Ap 13,16-17 
Jak przeżyć apokalipsę 
Aby przetrwać, gdy wybuchnie Armagedon, trzeba się będzie modlić do matki Jezusa, co Pio usłyszał w swoich 
wizjach.  
Wielu wizjonerów mówi o świecach, które należy palić w czasie ostatecznym. Wszyscy mówią o tym, aby nie opuszczać 
domów, nie otwierać okien i pogrążyć się w modlitwie. Porady te mają głęboki sens - nie ulegać panice, zawsze mieć w 
domu świece (urządzenia elektroniczne mogą nie działać), starać się nie wychodzić na zewnątrz, żeby nie wdychać 
trujących oparów. Przeczekać spokojnie trudny okres, nie narażając niepotrzebnie siebie i swojej rodziny.   
 
1. Świeca woskowa - gromnica. - Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich żywej wiary, z którą powinni iść na 
spotkanie ze Światłem najdoskonalszym. Nikt inny nie przebije ciemności grzechów, jedynie Światło, jakim jest Jezus, a 
to Światło swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe więc życie chrześcijanina powinno się spalać na wzór świecy  w 
służbie Bogu i bliźnim. Dlatego światło jest obecne w najważniejszych dla nas wydarzeniach, od chrztu aż do śmierci 
2. Biblia.  
3. Modlitewnik.  
4. Duchowe lektury np: Dzienniczek św. Faustyny, Traktat o prawdziwym Nabożeństwie.  
5. Poświęcona figura lub obraz. Pana Jezusa lub Matki Bożej.  
6. Różaniec wystarczy jeden rodzinny.  
7. Woda święcona. - Odsuwanie demonów i pozbawianie ich mocy.  
8. Olej święcony. - Nacieranie nim wspomaga wspieranie łaski w walce ze złymi duchami.  
9. Egzorcyzmowaną sól. - Rozsypana w pomieszczeniu usuwa działanie sił diabelskich.  
10. Dla ciała - woda, jedzenie, zapałki do zapalenia gromnicy. Zaopatrzenie się w wystarczającą ilość pożywienia.  
 
Pierwsze rzeczy, jako pierwsze: czeka nas dzieło nawrócenia i przemiany życia, odbudowanie 
pobożności.  
 
Pieczętowanie Bożych sług 
1 Potem ujrzałem czterech aniołów  
stojących na czterech narożnikach ziemi1,  
powstrzymujących cztery wiatry ziemi,  
aby wiatr nie wiał po ziemi  
ani po morzu, ani na żadne drzewo.  
2 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca,  
mającego pieczęć Boga żywego.  
Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów,  
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:  
3 Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom,  
aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego»2. 

Apokalipsa św. Jana 
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Trzy dni ciemności - przygotujcie się na trzy dni ciemności 
 
Środki ochronne podczas trzech dni ciemności 
 
1. Poświęcone obrazy. 
Szczególnie zalecany jest obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu, ufam Tobie” i krzyż saletyński (krucyfiks z narzędziami Męki 
Pańskiej, objawiony przez Maryję w La Salette). One będą rozpraszać ciemności. Dzięki ich promieniowaniu nawet 
sceptycy będą mogli się nawrócić. Już teraz należy codziennie odmawiać następującą modlitwę: ·„Najdroższa Krwi i 
Wodo Jezusa, wylana za nasze grzechy, oczyść to miejsce i jego mieszkańców, obejmij ten dom Twoją 
Opieką”. 
 

2. Woda. 
Należy przygotować około 30 litrów wody na osobę. Dolać do niej trochę wody święconej. W ten sposób cały 
zapas wody będzie poświęcony. 
 
3. Święcony olej. 
Olej będzie potrzebny na oparzenia. Do butelki oleju (najlepiej z oliwek) należy wlać kilka kropel święconego oleju. W 
ten sposób cała zawartość oleju będzie poświęcona. Przy oparzeniach należy nalać trochę oleju na czyste płótno i 
nałożyć na oparzelinę. 
 
Zarówno olej jak i inne przedmioty każdy może sam poświęcić. Należy postawić na stole krzyż i dwie zapalone świece 
oraz nabożnie odmówić: „Wierzę w Boga”…, trzy razy, „Zdrowaś Maryjo”, poprosić Pana Jezusa, aby te rzeczy 
pobłogosławił w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz zakreślić trzy krzyże nad tymi rzeczami. 
 

4. Poświęcone świece i zapałki. 
Już teraz należy zaopatrzyć mieszkanie w te niezbędne rzeczy. Podczas Trzech Dni Ciemności tylko poświęcone świece 
będą się palić, dając ciepło i oczyszczając duszę od wszelkiego zła. 
 
Jako środek ochronny przeciw różnym chorobom i dolegliwościom będzie przydatny głóg pospolity. Wszystkie gatunki 
głogu zostały przez Matkę Bożą pobłogosławione. Nawet, gdy głóg będzie kilkakrotnie gotowany w wodzie, to zachowa 
swoje właściwości lecznicze. 
 
Matka Boża dodała: 
„Wszystko będzie się trząść z wyjątkiem mebli, na których będą płonąć pobłogosławione świece. Te nie będą drżeć. 
Zgromadźcie się wokół nich z krzyżem i świętym wizerunkiem. To oddali od was terror”. 
 

I znowu słowa Jezusa: 
„Nikt, kto znajdzie się poza schronieniem, nie przeżyje. Ziemia będzie się trząść, bo sąd i strach będą ogromne. Tak, 
będziemy wysłuchiwać modlitw twoich przyjaciół; nikt z nich nie zginie. Będą potrzebni, by rozsławiać chwałę Krzyża. 
 

Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia: 
 Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie 
grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed 
krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki. Nie patrzcie przez okno podczas 
trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty! (Jezus nie chce, abyśmy ujrzeli gniew Boga, gdyż 
musi być rozważany w strachu i trwodze. Ci, którzy nie potraktują poważnie tego polecenia, zginą na 
miejscu.) 
 

„Po trzech dniach ciemności święci Piotr i Paweł zstąpią z Niebios, będą nauczać cały świat i wskażą 
nowego papieża. Wielkie światło wyjdzie z ich ciał i spocznie na kardynale, który ma zostać nowym papieżem. 
Wówczas chrześcijaństwo ogarnie całą ziemię. On będzie Świętym Pasterzem, wybranym przez Boga, by stawić czoła 
burzom. Na koniec otrzyma dar czynienia cudów, a jego imię będzie wielbione na całym świecie. Rosja, Anglia i Chiny 
powrócą do Kościoła”. 
 

Zapowiedź trzech dni ciemności. 
Jego nadejście zwiastowało wielu mistyków i świętych: św. Hildegarda z Bingen (+1179), Sługa Boża Marie Martel 
(+1673), słynny jezuita o. Charles-Auguste Nectou (+1777), bł. Elizabeth Canori-Mora (+1825), bł. Marie Taigi (+1837), 
Palma d’0ria (+1863), bł. Marie Baourdi (+1878), mistyk Pere Lamy (+1931), bretońska stygmatyczka Julie Jahenny 
(+1941), św. Ojciec Pio (+1968), w 1949 r. wieś Mazury ( podkarpackie), 18 czerwca 1981 r. w San Lorenzo del Escorial 
w Hiszpanii, Włochy 2016 i wiele innych miejsc. 
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Zarówno dla ciała, jak i dla duszy, którym przeznaczono umrzeć, jak i dla tych, którzy będą zachowani – módlcie się, 

odmawiajcie Różaniec za grzeszników. 
 

Obrazy poświęcone z wizerunkiem Krzyża z La Salette stanowić będą ochronę domów i 
mieszkańców, zgodnie z obietnicą będą świecić w dniach ciemności, tak, że i wątpiący to zobaczą i 
nawrócą się. 
 

Wymieniony obraz umieścić na drzwiach wejściowych. W pokoju, w którym przebywać będziecie podczas 
ciemności, odmawiać codziennie modlitwę: ”Cenna krwi Chrystusowej przelana na Krzyżu, błogosław ten 
dom i weź go w swoją Opiekę” 
 

1. Woda – przygotować na osobę około 30 litrów wody lub więcej. Na każde 10 litrów zwykłej wody dać 1 litr 
wody święconej. Gdy nie ma w pobliżu, pod ręką, należy ją samemu poświęcić, stosując następujące słowa: 
”Za przyczyną Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i mocą tego w Jej Imieniu poświęconego 

cudownego medalika, nich ta woda będzie błogosławioną, poświęcona, uświęcona i niech będzie skuteczną obroną 
dla wszystkich, którzy ją używać będą pobożnie i z ufnością przeciw złym mocom i choroba ciała i duszy. W imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego. Amen” 
 

Odmawiając tą modlitwę, należy zanurzyć medalik w wodzie. Woda ta będzie rezerwą po przebytych 3 
dniach kary, bowiem więcej zginie ludzi z pragnienia, aniżeli z głodu. /Wg. Objawień z 1950r./ 

  
 2. Świeca Matka Boża z Trevignano Romano 3 dni ciemności 
https://www.e-swiece.pl/pl/p/Swieca-Matka-Boza-z-Trevignano-Romano-3-DNI-CIEMNOSCI/1230 
 

Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie święconą świece, która wystarczy na wiele dni. W domach ludzi złych i 
bluźnierców te świece nie dadzą światła”. 
 
Módlcie się na różańcu. Czytajcie duchowe książki. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej Komunii, a także 
uczynki miłości, które są nam tak potrzebne. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na twarz, aby 
uratować wiele dusz. Niewolno wam wychodzić na zewnątrz. Zaopatrzcie się w wystarczającą ilość 
pożywienia. Moce natury zostaną wstrząśnięte i deszcz ognia napełni ludzi przerażeniem. Miejcie odwagę! 

Jestem pośród was. 
 

Wiarygodne źródła informacji 
Pierwszym, podstawowym i najważniejszym źródłem informacji na temat przyszłości (i w ogóle na każdy poważny temat) zawsze była, jest i dalej 
pozostanie BIBLIA. Przede wszystkim, oczywiście, Apokalipsa i Księga Daniela, (które skrupulatnie wypełnia się w tym czasie), ale nie tylko, bo 
zapowiedzi o losach świata można znaleźć w bardzo wielu księgach, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. „Czytajcie właśnie te księgi i 
proście Ducha Świętego o światło, a będzie wam dane wiele zrozumieć z tego, co jest w tych Świętych księgach zapisane”. Nie ma żadnej 
wątpliwości, że wszystko, co jest tam zapowiedziane, wypełni się w swoim czasie: „wszystkie pisma muszą się do końca wypełnić”. Problem, 
jednak, w tym, że trudno często zrozumieć, co dokładnie znaczy ten czy inny obraz lub alegoria. Znaczną pomoc można znaleźć, czytając 
rozważania Ojców i Doktorów Kościoła oraz innych natchnionych autorów, ale oni żyli dość dawno temu i dlatego nie mogą wytłumaczyć nam to, 
co jest związane ze współczesnością. 
 
Natomiast, współcześni prorocy (Widzący i Słyszący), w liczbie około 3 tysięcy obecni dziś na całym świecie, w tym w Polsce, oraz już zabrani do 
domu Ojca, którzy żyli w ostatnim stuleciu, opisują wszystko o wiele precyzyjniej i ze szczegółami, nieraz zaskakującymi i nie do wiary. Brakuje im 
tylko kolejności wydarzeń, co postaraliśmy się uzupełnić, systematyzując proroctwa i przepowiednie logicznie według tematu i domniemanej 
kolejności. Głównym kryterium zaś, potwierdzającym ich prawdziwość, zawsze jest zgodność z Biblią oraz nauczaniem prawdziwego Kościoła (nie 
koniecznie z opinią niektórych Księży, nawet hierarchów, zwłaszcza uwikłanych i skorumpowanych). 
 
„...Niech nikt nie ma wątpliwości, że może znaleźć Prawdę w Księdze Mojego Ojca, Najświętszej Biblii. Słowo jest tam dla wszystkich, żeby je 
poznawali i tak jest od wieków. Pismo Święte zawiera Prawdę, a wszystko, czego oczekuje się od ludzkości, zostało odsłonięte na jego stronach. 
Wszystko, co wypływa z ust proroków i Moich uczniów, którzy są kierowani przez Ducha Świętego, jest w nim zawarte. Prawda zawarta jest w 
Słowie, – którym jest – Księga Mojego Ojca. Dlaczego więc człowiek poddaje w wątpliwość wiarygodność Słowa? Wszystko dane człowiekowi dla 
dobra jego duszy można znaleźć w Piśmie Świętym. Prawda jest przyswajana przez dusze na różne sposoby. Ci, których dusze są pokorne i którzy 
przyjmują Słowo Boże, nie kwestionują go. Inni biorą je i odrzucają jego części tak, aż nie przypomina już Prawdy. Następnie są ci, którzy nigdy 
nie zaakceptują tego Słowa, ponieważ niewiele ich ono interesuje. Widzą Prawdę zawartą w Piśmie Świętym, wyłącznie, jako folklor. Dziś o wiele 
mniej ludzi wierzy w Słowo Boże niż kiedykolwiek. Ci, którzy wybierają tylko te części, które odpowiadają ich stylowi życia, odchodzą od Bożych 
Praw, gdyż one ich nie pociągają. Prawda, której się dzisiaj naucza, jest tylko cieniem tego, co jest zawarte w Biblii. Mówię wam teraz o Prawdzie 
z trzech powodów. Po pierwsze, abyście przypomnieli sobie o Słowie Prawdy – zawartym w Księdze Mojego Ojca. Po drugie, abyście sobie 
uzmysłowili, że nie możecie na nowo napisać Słowa Boga. Po trzecie, żebym mógł karmić dzieci Boże Słowem Bożym tuż przed tym, zanim je wam 
zabiorą. Czynię to teraz poprzez Księgę Prawdy, która została wam obiecana przez proroków. Jeśli Prawda wam nie odpowiada, to nie 
przyjmiecie Słowa Bożego. Jeśli nie przyjmiecie Słowa Bożego, to nie będę mógł zabrać was do Mojego Nowego Królestwa i przynieść wam 
zbawienia, które wam obiecałem, kiedy umarłem za wasze grzechy na Krzyżu. Wasz Jezus” 

 
 
 

http://www.arkaocalenia.pl/
https://www.e-swiece.pl/pl/p/Swieca-Matka-Boza-z-Trevignano-Romano-3-DNI-CIEMNOSCI/1230

