
Co się właśnie stało? 
–Oświecenie Sumień–

Przez wieki Niebo ostrzegało ludzkość 
przed nadchodzącym starciem między 
Niebem a Piekłem, z Ziemią jako polem 
bitwy. Od czasu ofiary Jezusa na 
Kalwarii Szatan chwytał się wszelkich 
środków, by zniweczyć to, co Jezus dla 
nas osiągnął. Ale nigdy nie udało mu się 
to tak bardzo, jak w tym obecnym 
pokoleniu.  

Dziś człowiek zatracił wszelkie poczucie 
grzechu. Ludzie źli są teraz nazywani 
dobrymi, odważnymi, a nawet 
sprawiedliwymi, podczas gdy ci dobrzy i 
święci są pogardzani, lekceważeni, a 
nawet skazywani i potępiani. Lecz 
pomimo naszych grzechów wołających 
do Nieba o Sprawiedliwość, Jezus wciąż 
okazywał nam Miłosierdzie, by ocalić 
tych zagubionych, a chcących wrócić do 
Jego owczarni.    

Ale w końcu ludzkość dotarła do punktu, 
w którym Miłosierdzie i Sprawiedliwość 
spotykają się ze sobą. W ostatecznym 
akcie Miłosierdzia Pan dał nam Ostatnie 
Ostrzeżenie, by oświecić nsaze umysły I 
serca i dać nam poznać, co stanie się z 
nami, jeśli będziemy iść dalej ścieżką 
grzechu i obojętności.  

Gdzie to jest w Biblii? 
Ostrzeżenie, albo Oświecenie, było 
zapowiadane przez Niebo, zwłaszcza w 
ciągu ostatniego stulecia, niezliczonym 
wizjonerom i mistykom. Ale sam Jezus 
również objawił je w Piśmie Świętym:

Zaraz też po ucisku owych dni słońce 
się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; 
gwiazdy zaczną padać z nieba i moce 
niebios zostaną wstrząśnięte. 

Wówczas ukaże się na niebie znak Syna 
Człowieczego, i wtedy będą narzekać 
wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego na 
obłokach niebieskich z wielką mocą i 
chwałą.                      — Mt 24, 29-30

To zdarzenie zostało również opisane w 
Apokalipsie św. Jana, przy złamaniu 
szóstej pieczęci: 

I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, 
stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce 
stało się czarne jak włosienny wór, a 
cały księżyc stał się jak krew.I gwiazdy 
spadły z nieba na ziemię, podobnie jak 
drzewo figowe wstrząsane silnym 
wiatrem zrzuca na ziemię swe 
niedojrzałe owoce. Niebo zostało 
usunięte jak księga, którą się zwija, a 
każda góra i wyspa z miejsc swych 
poruszone. A królowie ziemscy, 
wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i 
każdy niewolnik, i wolny ukryli się do 
jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i 
do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie 
nas przed obliczem Zasiadającego na 
tronie i przed gniewem Baranka, bo 
nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a 
któż zdoła się ostać?      —Ap 6, 12-17

A w 1934 roku Jezus podyktował 
następujące proroctwo św. Faustynie:

Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, 
przychodzę wpierw jako Król 
miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień 
sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak 
na niebie taki: Zgaśnie wszelkie światło 
na niebie i będzie wielka ciemność po 
całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak 
krzyża na niebie, a z otworów, gdzie 
były ręce i nogi przebite Zbawiciela, 
[będą] wychodziły wielkie światła, które 
przez jakiś czas będą oświecać ziemię. 
Będzie to na krótki czas przed dniem 
ostatecznym.   — Dz. 83
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Co dalej?
—Oko Cyklonu—

A gdy otworzył pieczęć siódmą, 
zapanowała w niebie cisza jakby na pół 
godziny.                               —Ap 8, 1 

Aż do tej chwili Szatan i jego wojska 
niczym huragan pustoszyli Ziemię, 
niszcząc wszystko to, co zbudowała 
cywilizacja chrześcijańska. Wojny i 
zarazy, głód i chaos ekonomiczny, 
przyniesione przez Jeźdźców Apokalipsy, 
którzy przedstawiają sztucznie 
wykreowane kryzysy, które 
przecierpieliśmy, niestrudzenie 
przygotowywały ten kluczowy moment. 
Jest to więc ta godzina, w której 
ludzkość ma podjąć decyzję. 

Siódma pieczęć to chwila ulgi dla 
świata, “Oko Cyklonu”. Na obecnym 
etapie siły Szatana zostały tymczasowo 
złamane. W tym momencie mamy 
możliwość, by uwolnić się od więzów 
grzechu oraz ostatnią szansę, by 
wybrać, po której stronie staniemy: 
Boga czy sił ciemności. Nie będzie już 
strefy półcienia ani niewiedzy. Każdy, 
kto od tej chwili wybierze grzech, 
wybierze go świadomie i dobrowolnie, 
na skutek czego zostanie potępiony 
razem z Lucyferem na końcu tej Burzy. 

Ostatnia walka Szatana
Gdy Oko Cyklonu minie, wichry zamętu 
znów uderzą, gdyż Szatan rozpocznie 
swój ostatni atak na Kościół Chrystusa.  

Skorzysta ze wszystkich mediów, jakie 
ma do dyspozycji, by okłamać opinię 
publiczną, ogłaszając, że Ostrzeżenie to 
masowa histeria, lub zaledwie jakieś 
zjawisko naturalne, etc.

Doprowadziwszy ludzkość na skraj 
rozpaczy i zniszczenia, ukaże wszystkim 
swojego fałszywego mesjasza, oferując 
ludziom ułudę rozwiązania ich 
problemów za cenę odstąpienia od 
Prawdy (por. KKK 675).   

Ten człowiek, którego Tradycja nazywa 
Antychrystem, wprowadzi jeden 
światowy rząd, jedną, światową religię 
oraz jedną, globalną walutę. Zaoferuje 
ludzkości “pokój i bezpieczeństwo”, 
które utraciła, w zamian za uległość 
wobec tego nowego systemu 
światowego. By w nim uczestniczyć, 
każdy będzie zmuszony przyjąć jakiegoś 
rodzaju “znak” na ciele: 

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, 
bogaci i biedni, wolni i niewolnicy 
otrzymują znamię na prawą rękę lub na 
czoło, i że nikt nie może nic kupić ani 
sprzedać, kto nie ma znamienia - 
imienia Bestii lub liczby jej imienia. 

—Ap 13, 16-17

Co mamy robić? 
— Modlić się, pościć i nawrócić—

Nawrócenie oznacza odejście od 
grzechu, przebaczenie innym, wiarę w 
to, że Jezus Chrystus jest Synem 
Bożym, Mesjaszem, naszym 
Odkupicielem oraz jedyną drogą 
naszego zbawienia. 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. 

                                  —Mk 16, 16 

O ile wiara i nawrócenie są “zbroją 
Bożą”, o tyle modlitwa i post są naszą 
główną bronią przeciwko siłom Piekła:    
 

"Dziatki, kto się modli nie boi się 
przyszłości, a kto pości nie boi się zła. 
Powtarzam raz jeszcze; jedynie poprzez 
modlitwę i post można powstrzymać 
nawet wojny..."  

  —Matka Boża w Medjugorje
25.01.2001

Era Pokoju
W ciągu kilku najbliższych lat świat 
zostanie oczyszczony jak nigdy 
przedtem. Nie będzie już wielu różnych 
religii lub wyznań. Całe Chrześcijaństwo 
zostanie zjednoczone pod jednym 
sztandarem, Katolickim, to znaczy 
“powszechnym”. Niestety, inni przyłączą 
się do jednego kościoła Człowieka, 
Anty-kościoła głoszącego Anty-
ewangelię, a którego głową będzie 
Antychryst.   

Na koniec ten człowiek zła oraz wszyscy 
jego zwolennicy zostaną usunięci z 
powierzchni Ziemi, a ludzkości zostanie 
dana Era Pokoju.   

Ten czas nie jest więc końcem świata, 
lecz zaledwie obecnej epoki. 

Dotarliśmy teraz do godziny, w której 
mamy podjąć decyzję. Każdy będzie 
musiał wybrać jedną lub drugą stronę, a 
TY urodziłeś się na tę właśnie chwilę! 
Powstań i bądź policzony między Dzieci 
Boga, by osiągnąć wielkie zwycięstwo 
nad siłami ciemności!

—  Dowiedz się więcej —
AfterTheWarning.com

CountdownToTheKingdom.com

niebomowidzisiaj.wordpress.com 
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