
Prosvjetljenje savjesti - UPOZORENJE - koje je Gospa
navjestila u Garabandalu 1961.g., dogodit će se
skoro kako bi se svijet spasio.

ŠTO ĆE SE DOGODITI TIJEKOM UPOZORENJA?

1.Svatko u dobi iznad 7 godina doživjet će privatni
mistični susret s Isusom Kristom, koji će trajati do 15
minuta.
2.To je dar od Boga Oca kako bi se ljude ponovo
osvijestilo za Istinu. To je prikaz Sudnjeg dana samo što
duše neće biti suđene. Umjesto toga pružit će im se prilika
da zatraže oprost.
3. Dva kometa će se sudariti na nebu.
4. Ljudi će misliti da slijedi katastrofa gora od potresa ali
to se neće dogoditi – bit će to znak da je Isus došao.
5. Nebo će pocrveniti i izgledat će poput vatre i tada će se
vidjeti veliki križ na nebu kako bi se duše pripremile.
6. Ateisti će reći da je posrijedi globalna iluzija.
Znanstvenici će tražiti logično objašnjenje, no neće ga
naći.
7. Upozorenje će biti spektakularno i neće nam nauditi jer
dolazi kroz čin Ljubavi i Milosrđa Isusa Krista.
8. Naši grijesi će nam biti prikazani i zbog tog
razotkrivenja osjetit ćemo ogromnu tugu i sram. Neki će
biti zgroženi i šokirani načinom na koji su im se njihovi
grijesi razotkrili te će pasti mrtvi prije nego dobiju priliku
zatražiti oprost.
9. Svi će spoznati stanje svoje duše pred Bogom – dobro
koje su činili u svojim životima, tugu koju na nanijeli
drugima kao i sve ono što su propustili učiniti.
10. Mnogi ljudi će pasti i plakati suzama olakšanja,
suzama radosti i sreće. Suzama divljenja i ljubavi.
11. Nakon toga će napokon biti moguće živjeti novi život
u punini Istine.
12. Isus traži molitvu za one duše koje će umrijeti od šoka
jer se nalaze u smrtnom grijehu. Svatko se sada treba
pripremiti. Isus traži da svi mole oprost za svoje grijehe
prije nego Upozorenje nastupi.
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Molitva za trenutni oprost
Isus: „Mnogi će se obratiti tijekom ovog mističnog
iskustva (Upozorenje). Okrenite se meni i recite:
"Molim te vodi me prema Svjetlu i dobroti Tvoga Velikog
Milosrđa i oprosti mi moje grijehe. Amen."

Molitva pred Isusom na taj Dan
Isus: “Zapamtite što vam sad govorim. Na taj Dan
(Prosvjetljenja Savjesti) želim da me zatražite:
“Isuse, molim Te za Milosrđe za sve one koji Te odbacuju i
koji su u najvećoj potrebi Tvoje pomoći. Amen.”

Informirati se, pripremiti se i donijeti istinu drugima!
Moliti za spasenje cijelog čovječanstva? Pridruži se!

Dan 10,21 - Dan 12,4-12 - Otk 5,1 - Otk 10,9-10
www.knjigaistine.com
jtmhr@proton.me
www.centrebot.com
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