
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

MARELE AVERTISMENT  
Noi profeții dezvăluie evenimentele mondiale care preced A Doua Venire 

 

 

ILUMINAREA CONȘTIINȚEI prezisă de Sfânta Fecioară la Garabandal 
 în 1961 va avea loc în curând pentru a salva lumea. 
 

AVERTISMENTUL 
 

Noi profeții primite de către Vizionara din Europa dezvăluie evenimentele mondiale  
care preced A Doua Venire. 
 
 

DE CE ARE LOC AVERTISMENTUL? 
 

• Pentru a dovedi tuturor că Dumnezeu există. 

• Pentru a-i aduce pe toți înapoi la Cristos și la calea adevărului. 

• Pentru a diminua efectele păcatului și ale răului din lume prin convertire. 

• Pentru a ajuta la salvarea noastră înainte de ziua finală a judecății, dându-ne șansa de a cere iertare pentru păcatele 

pe care le-am comis. 

• Pentru a-i converti pe necredincioșii care nu ar avea nicio șansă de răscumpărare fără acest mare act de milostivire. 

• Pentru a întări credința acelora care cred. 

CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN TIMPUL AVERTISMENTULUI 
 

• Toate persoanele în vârstă de peste 7 ani vor trăi o întâlnire mistică personală cu Isus Cristos, care va dura până la 

15 minute. 

• Acesta este un dar de la Dumnezeu Tatăl pentru a-i aduce din nou pe oameni la adevăr. Totul va fi ca în Ziua Finală 

a Judecății, cu deosebirea că, de data aceasta nu veți fi condamnați. În schimb veți primi șansa de a cere iertare. 

• Două comete se vor ciocni pe cer. 

• Oamenii vor crede că este o catastrofă mai înfricoșătoare decât un cutremur. Dar nu este – este un semn al venirii 

lui Isus. 

• Cerul va deveni roșu ca și cum ar fi în flăcări și apoi veți vedea pe cer o cruce mare pentru a vă pregăti mai întâi. 

• Ateii vor spune că a fost o iluzie globală. Oamenii de știință vor căuta o explicație logică, dar nu se va găsi niciuna. 

• Va fi spectaculos dar nu ne va răni, pentru că acesta este un act de Dragoste și Milostivire ce vine de la Isus. 

• Ni se vor arăta păcatele și vom simți o extraordinară tristețe și rușine când acestea ni se vor dezvălui. Alții vor fi așa 

de îngroziți și șocați de felul în care păcatele le vor fi dezvăluite încât vor cădea morți înainte de a avea șansa să 

ceară iertare. 

• Toți vor vedea starea în care se află sufletul lor înaintea lui Dumnezeu – binele pe care l-au făcut în viețile lor, 

durerea pe care au provocat-o celorlalți și tot ce nu au făcut. 

• Mulți oameni vor cădea la pământ și vor plânge cu lacrimi de ușurare. Lacrimi de bucurie și fericire. Lacrimi de uimire 

și dragoste. 

• Pentru că, în sfârșit, va fi posibil să ducă o nouă viață începând din acel moment, când vor ști adevărul întreg. 

• Isus ne cheamă acum pe toți să ne rugăm pentru sufletele care vor muri din cauza șocului și care ar putea fi în păcat 

de moarte. Toată lumea trebuie să se pregătească acum. Isus ne roagă pe toți să cerem iertare pentru păcatele 

noastre înainte de Avertisment. 

 

 
 
 
 

Pentru mai multe informații accesați site-ul  

w w w. T h e W a r n i n g S e c o n d C o m i n g . c o m 

sau http: / /profet ieavert isment.ro  
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