
Što se upravo dogodilo? 
– Prosvjetljenje savjesti –

Nebesa su stoljećima upozoravala
čovječanstvo na nadolazeći sukob
između Neba i Pakla sa Zemljom kao
bojnim poljem. Od Isusove žrtve na
Kalvariji, Sotona je koristio sva
sredstva da poništi ono što je Isus
učinio za nas. I nikada nije bio 
uspješniji negoli sa današnjom
generacijom.  

Danas je čovjek izgubio svaki osjećaj za 
grijeh. Zlo se danas naziva dobrim, 
hrabrim, pa čak i pravednim, dok se 
dobro i sveto prezire, zanemaruje, pa 
čak i osuđuje. Ali unatoč našim 
grijesima koji vapiju u Nebo za 
pravdom, Isus je neprestano pružao 
milosrđe kako bi spasio one izgubljene 
koji su voljni vratiti se u Njegov 
ovčinjak.   

I konačno, čovječanstvo je došlo do 
točke gdje se susreću milost i pravda. U 
posljednjem času milosrđa, Gospodin 
nam je dao Posljednju opomenu da 
prosvijetli naše umove i srca o našoj 
sudbini ako nastavimo putem grijeha i 
preziranja.

Gdje se to spominje u Bibliji?
Nebo je objavilo događaj Upozorenja ili 
Prosvjetljenja savjesti, osobito tijekom 
prošlog stoljeća, bezbrojnim vidiocima i 
misticima. Ali Isus je također to otkrio i 
u Svetom Pismu: 

Odmah će po nevolji onih dana sunce 
pomrčati i mjesec će izgubiti svoju 
svjetlost, zvijezde će s neba pasti, i sile 
će se nebeske uzdrmati. Tada će se 
pokazati znak Sina čovječjega na nebu,

i svi će narodi na zemlji proplakati. 
Ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi 
na oblacima nebeskim s velikom moći i 
slavom.

—Matej 24: 29-30

Ovaj je događaj također opisan i u 
knjizi Otkrivenja, otvaranjem 6. pečata: 

I vidjeh, kad otvori šesti pečat, i gle, 
zemlja se potrese vrlo, i sunce postade 
crno kao vreća od kostrijeti, i sav 
mjesec postade kao krv; [...] I kraljevi 
zemaljski i knezovi i vojskovođe i 
bogataši i silnici i svaki rob i slobodnjak 
svi se skriše po špiljama i po pećinama 
gorskim; I govorahu gorama i 
pećinama: Padnite na nas, i skrijte nas 
od lica onoga, koji sjedi na prijestolju, i 
od gnjeva Janjeta; Jer dođe veliki dan 
gnjeva njegova, i tko može opstati?

—Otkrivenje 6: 12-17

A 1934.g. Isus je dao sljedeće 
proročanstvo svetoj Faustini:

"Prije nego što dođem kao pravedan 
Sudac, doći ću kao Kralj Milosrđa. Prije 
nego dođe dan pravde, ljudima će biti 
dat sljedeći znak na nebu:

Sva svjetlost na nebu će se ugasiti, a 
po cijeloj zemlji će biti velika tama. 
Onda će se znak križa pojaviti na nebu, 
a iz otvora ruku i nogu Spasiteljevih, 
gdje su bile prikovane, izaći će velika 
svjetla koja će neko vrijeme 
osvjetljavati zemlju. To će se dogoditi 
kratko prije Sudnjeg dana.“

—Sveta Faustina

— Što učiniti —
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Što nakon toga?
— Središte oluje —

I kad otvori sedmi pečat, postade tišina 
u nebu, jedno po sata.

—Otkrivenje 7: 1

Do sada su sotona i njegove vojske 
harale svijetom poput uragana 
uništavajući sve što je kršćansko 
društvo izgradilo. Ratovi i kuge, glad i 
ekonomska previranja koje su donijeli 
Jahači Apokalipse, koji predstavljaju 
krize koje je uzrokovao čovjek, 
neumorno su radili na pripremama za 
ovaj ključni trenutak. Ovo je, dakle, 
trenutak odluke za čovječanstvo. 

Sedmi pečat je kratak predah za svijet, 
"Središte oluje". U ovoj stanci, sotona i 
njegove snage privremeno su 
slomljene. U ovom trenutku imamo 
prigodu osloboditi se okova grijeha te 
posljednju priliku izabrati na čijoj ćemo 
strani biti: Gospodnjoj ili onoj sila tame. 
Neće više biti sredine, niti hinjenja 
neznanja. Svatko tko odabere grijeh 
nakon ovog trenutka izabrat će ga 
slobodno i svojevoljno i stoga će biti 
proklet s luciferom na kraju ove Oluje. 

Konačni obračun sa sotonom
Kako središte Oluje bude prolazilo, 
vjetrovi previranja ponovno će početi 
dok sotona započinje svoj posljednji 
napad na Kristovu Crkvu.   

Iskoristit će sve medije koji mu budu 
na raspolaganju kako bi obmanuo
javnost, proglašavajući Upozorenje 
masovnom psihozom ili samo 
znanstvenim fenomenom, itd.  

Dovevši čovječanstvo do ruba očaja i 
uništenja, predstaviti će tada svoga
mesiju nudeći ljudima očito rješenje za 
njihove probleme pod cijenu otpada od 
istine.  

Ovaj čovjek, kojeg Tradicija naziva 
Antikristom, nametnut će jedinstvenu 
svjetsku vladu, jednu svjetsku religiju i 
jedinstvenu valutu. Čovječanstvu će biti 
ponuđen "mir i sigurnost" koje je 
izgubilo u zamjenu za svoju pokornost 
ovom novom svjetskom sustavu. Da bi 
sudjelovali, od svih će se zahtjevati da  
prihvate "žig" nekog oblika na svom 
tijelu. 

I učini, da se svima, malim i velikim, i 
bogatim i siromašnim, i slobodnim i 
neslobodnim dadne žig na desnoj ruci 
njihovoj ili na čelima njihovim; I da 
nitko ne može ni kupiti ni prodati, osim 
tko ima žig ili ime zvijeri ili broj imena 
njezina.

—Otkrivenje 13: 16-17

Što nam je činiti? 
— Molite, postite i obratite se —

Obraćenje znači preusmjeriti naše 
živote dalje od grijeha, oprostiti 
drugima i vjerovati da je Isus Krist Sin 
Božji, Mesija, naš otkupitelj i naše 
jedino sredstvo spasenja. 

Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se; 
a tko ne uzvjeruje, osudit će se. 

—Marko 16: 16 

Ako vjera i obraćenje čine štit Božji, 
onda su molitva i post vaše ključno 
oružje protiv sila pakla:     

"Dječice, tko moli ne boji se 
budućnosti, a tko posti ne boji se zla. 
Ponavljam vam još jedanput: samo se 
molitvom i postom i ratovi mogu 
zaustaviti, ratovi vaše nevjere i straha 
za budućnost."  

—Gospina poruka 
iz Međugorja

25. siječanj 2001

Era mira
Tijekom sljedećih nekoliko godina svijet 
će proći kroz veliko pročišćenje kao 
nikada prije. Više neće postojati bezbroj 
različitih religija ili vjerovanja. Cijelo će 
se kršćanstvo ponovno ujediniti pod 
jednim stijegom, katoličkim, što znači 
'univerzalnim'. Ipak, drugi će biti 
uzurpirani u jedinstvenu ljudsku crkvu, 
anticrkvu koja propovijeda anti-
evanđelje, na čelu s Antikristom.   

Na kraju će ovaj zli čovjek i svi koji ga 
slijede biti zbrisani s lica zemlje, a 
čovječanstvu će biti dana Era mira.   

Dakle, to utvrđeno vrijeme 
nije kraj svijeta,  

već samo uvod u novi početak. 

Došao je trenutak odluke. Svi će biti 
prisiljeni izabrati jednu ili drugu stranu, 
a TI si rođen(a) za ovaj trenutak! 
Ustani i budi svrstan(a) među Djecom 
Božjom kako bi izvojevali pobjedu nad 
silama tame.

— Saznajte više —
AfterTheWarning.com

CountdownToTheKingdom.com


