
 
Modlitwa o powstrzymanie Antychrysta 

 
O Jezu, modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu powstrzymał Antychrysta i 
jego podłą armię od zadawania cierpień Bożym dzieciom i od udręki 
niepokoju. 
 
Modlimy się o powstrzymanie Antychrysta i aby Twoja karząca ręka została 
powstrzymana dzięki nawróceniu podczas Ostrzeżenia. Amen. 
 

Powstrzymanie antychrysta i jego grupy 
 
O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta. 
 
Chroń nas od nikczemnych pułapek szatana. 
 
Wybaw ostatnie resztki Twojego Kościoła od zła. 
 
Daj wszystkim Twoim Kościołom siłę i łaski, które są im potrzebne, aby 
bronić się przed wojnami i prześladowaniem, planowanym przez szatana i 
jego armię terrorystów. Amen. 
 

Powstrzymanie antychrysta od zniszczenia świata 
 
O Boże Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, wołam do Ciebie, 
abyś uniemożliwił antychrystowi zniewolenie dusz Twoich dzieci. 
 
Błagam Cię, Ojcze wszechmogący, abyś go powstrzymał od napełniania 
Twoich dzieci strachem. 
 
Błagam Cię też, powstrzymaj go od skażenia Twojego stworzenia, 
i proszę, zmiłuj się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego 
bezsilne. 
 
Wysłuchaj mojej modlitwy, drogi Ojcze, i zbaw wszystkie Twoje dzieci od 
tego strasznego zła. 
 
Amen. 
 



 
O niedopuszczenie do powstania Jednego Światowego 

Rządu 
 
O Drogi Ojcze Niebiański, wspominając Ukrzyżowanie Twojego 
Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś uchronił nas, Twoje 
dzieci, od Ukrzyżowania, jakie w celu zniszczenia Twoich dzieci planowane 
jest przez antychrysta i jego zwolenników. 
 
Daj nam łaski, których potrzebujemy, by odmówić przyjęcia Znaku Bestii 
i  obdarz nas pomocą, która jest nam niezbędna do walki ze złem na świecie.  
Złem rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana. 
 
Błagamy Cię, Drogi Ojcze, chroń wszystkie Twoje dzieci w tych strasznych 
czasach i uczyń nas wystarczająco silnymi, aby powstać i w każdej chwili 
głosić Twoje Święte Słowo. Amen. 
 

O ocalenie od znamienia bestii 
 
O Ojcze Niebieski, w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, 
który tak wiele wycierpiał za grzechy ludzkości, prosimy,  
pomóż nam w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. 
Pomóż nam przetrwać prześladowania, planowane przez chciwych władców 
i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje Kościoły i Twoje dzieci. 
Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś pomógł nam nakarmić nasze rodziny 
i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli. 
Kochamy Cię, Drogi Ojcze. 
Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie. 
Ocal nas z uścisku antychrysta. 
Pomóż nam uchować się od jego znaku, znamienia bestii, 
poprzez odmówienie jego przyjęcia. 
Pomóż tym, którzy Cię kochają, pozostać wiernymi Twojemu Świętemu 
Słowu w każdym czasie, abyś mógł obdarzyć nas łaskimi  
potrzebnymi do przetrwania w Ciele i Duszy. Amen. 
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