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Drugim riječima, spas našim dušama je vjera u ono što je Bog učinio za nas 
kada je Isus umro za nas na križu, a ne ono što mi možemo učiniti za Boga.   

Kada prihvatimo Krista nanovo se duhovno rađamo, kao što je Isus rekao u 
Ivanu 3.5-7:  

“Zaista, zaista, kažem ti, ako se tko ne preporodi vodom i Duhom, ne može 
ući u Božje kraljevstvo.  Što je rođeno do tijela, tijelo je; a što je rođeno do 
Duha, duh je.  Ne čudi se što ti rekoh:     ‘Morate se preporoditi.’  ”  

Svatko od nas živi tjelesnim životom kao rezultat toga što smo rođeni kao 
ljudska bića.  Da bi imali odnos s Bogom i došli na nebo, moramo živjeti 
duhovnim životom primivši Krista kao Spasitelja.  To može učiniti malo 
dijete kao i stara osoba koja uskoro treba umrijeti.  Ali, to moramo učiniti 
kao osoban čin pokajanja za naše grijehe i s vjerom u Isusa kao Spasitelja i 
Gospoda.  Isus nam je rekao:  

“Evo, stojim na vratima i kucam: onome tko čuje moj glas i 
otvori mi vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa Mnom.” 
               ( Otkrivenje 3.20) 

Ako to još nisi učinio/la, a želio bi, ovdje je molitva koju možeš moliti da bi 
prihvatio/la Isusa kao svog Spasitelja: 

Dragi Nebeski Oče, priznajem da sam grešnik/grešnica i 
trebam Tvoje oproštenje.  Vjerujem da je Isus Krist umro za 
mene, prolijevajući Svoju krv da bi platio za moje grijehe  i da je 
uskrsnuo od mrtvih da bi mi dao vječni život.  Spreman sam se 
odmah odreći svojih grijeha i prihvatiti Isusa Krista kao svog 
osobnog Spasitelja i Gospoda.  Predajem svoj život Tebi i molim 
da mi pomogneš postati osoba kakva Ti želiš da budem.  
Hvala Ti, Oče, što me voliš.   U Isusovo ime, Amen. 

Reci nekome što si učinio/la, počni čitati Bibliju i uzmi si vremena da se 
svaki dan moliš Bogu.  Priključi se skupini kršćanskih vjernika i podijeli 
svoju vjeru s ostalima.  Ako ti je u vezi ovog potrebna pomoć, molim te, 
kontaktiraj nas na slijedećoj adresi. 

 

Tony Pearce 

Light for the Last Days 
Box BM-4226, London WC1N 3XX 

  Email :  enquiries@lightforthelastdays.co.uk 

Website :   http://www.lightforthelastdays.co.uk 

Evanđeoska 
pentekostna crkva 

Rovinj 

Duga ulica 48 
52 210 Rovinj 

++385 52 811 822 

 
E-mail:  e-mail@epc-rovinj.hr 

  

Gospodarstvo  

pred kolapsom!        

Novi svjetski poredak koji 

će zaustaviti siromaštvo!  

Nova tehnologija u  

lije
čenju raka!  

Mir na Bliskom Istoku!        
Nestašica hrane i goriva!        

   Nezaustavljivo globalno zatopljenje!        

Treći svjetski 
rat dolazi!        

M nogi ljudi danas predviđaju što će se dogoditi slijedećih nekoliko 
godina – političari, novinari, znanstvenici, kao i astrolozi, fizičari i 
učitelji raznih religija.  Neki su optimistični govoreći da je ljudska 

rasa dovoljno inteligentna da može naći rješenja za najveće probleme i da ih 
može savladati, bez obzira kako loše stvari izgledaju. Većina su pesimistični 
upozoravajući nas na nadolazeću katastrofu i kraj svijeta. 

Pokušaji predviđanja budućnosti sa sobom nose mnoge opasnosti. Ima previše 
nepoznanica koje često mijenjaju uvjete na način koji nitko nije mogao 
predvidjeti. To znači da mnogi predviđaju stvari koje su potpuno krive.  1960–tih 
godina neki ljudi u Europi i Americi su rekli da će komunisti zavladati 
svijetom.  Onda je Sovjetski Savez propao, a Kina je postala kapitalistička zemlja.  
1970–tih godina mediji su bili puni upozorenja o nadolazećem ledenom dobu 
jer su se temperature spuštale.  A sada je prijetnja globalnog zatopljenja sve o 
čemu slušamo.  Ne tako davno, općenito je vladao optimizam o stanju 
svjetskog gospodarstva, a sada ljudi očajavaju zbog njega. 

10 znakova (02—2010)  - Croat 

Znakovi Drugog dolaska Krista 
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Postoji jedan izvor informacija o budućnosti koji je 100% pouzdan jer je 
nadahnut od Boga koji zna kraj od samog početka.  On je komunicirao preko 
proroka iz Biblije i, konačno, kroz Isusa – Mesiju.  On nam daje i loše i dobre 
vijesti o danima koji dolaze.  On nam također govori kako živjeti u ovom 
svijetu i kako biti spreman za onaj slijedeći.  

Loša vijest je da ljudska bića neće ‘srediti’ zbrku koju smo stvorili u svijetu.  
Zapravo, Biblija kaže da će sadašnje vrijeme završiti s razdobljem ‘velike 
tjeskobe’ za koju je Gospod Isus rekao da neće biti nalik niti jednoj nevolji 
‘kakva je bila od postanka svijeta do sada niti će ikada biti.’  To vrijeme će 
biti toliko teško, i da Bog nije skratio te dane, nijedan se čovjek ne bi spasio 
(sav život na Zemlji bi završio) (Matej 24.21-22). (Citati iz Biblije u ovoj 
brošuri sastoje se od naziva knjige – u ovom slučaju Matej, slijedi glava –      
u ovom slučaju 24, zatim redak ili reci – u ovom slučaju 21-22.).   Ovo 
razdoblje će završiti s Danom suda. 

Dobra vijest je da se Isus vraća da bi spasio sve one koji vjeruju u Njega.  
Apostol Pavao opisuje to na slijedeći način:   

Jer će sam Gospodin – na dani znak, na arkanđelov glas, na zvuk 
Božje trube – sići s neba.  I umrli u Kristu će najprije uskrsnuti.  Onda 
ćemo mi koji živimo, koji smo ostali, biti zajedno s njima uzeti u 
oblake, u susret Gospodinu u visine, i tako ćemo svagda biti s 
Gospodinom.             (Prva poslanica Solunjanima 4.16-17) 

Pa kada će se Isus vratiti?  

Isus nam je rekao:  

“A onoga dana i onoga časa ne zna nitko, ni anđeli na nebu, nego 
samo Otac.”                 (Matej 24.36)  

Pavao je usporedio dolazak Gospodina s dolaskom lopova u noći i ženom 
kojoj počinju trudovi:   

A o vremenu i času, braćo, ne trebamo vam pisati. Doista, sami dobro 
znate da će Gospodnji dan doći kao tat u noći.  Dok još budu govorili: 
“Mir i sigurnost!” onda će ih iznenada napasti propast, kao bol 
trudnu ženu.                  (Prva poslanica Solunjanima 5.1-3)  

Lopov u noći nas ne obavještava o točnom vremenu kad će doći, ali mi bi 
uvijek trebali biti spremni za mogućnost njegovog dolaska.  U ljudskim 
okvirima, to činimo tako što zaključavamo naša ulazna vrata i 
onemogućavamo ga da lako uđe na naš posjed.  Na isti način, trebali bi uvijek 
biti spremni za dolazak Gospoda tako da prihvatimo spasenje kroz Njegovu 
smrt na križu i Njegovo obećanje vječnog života.  
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Dobra vijest je da Biblija kaže da možemo biti sigurni da smo spašeni i 
imamo vječni život ako vjerujemo u Isusa Krista.  Evo što moramo učiniti:  

1.  Shvatiti da nas Bog voli i želi nam dati vječni život: 

Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svojega jedinorođenog Sina da svaki 
koji vjeruje u Njega ne propadne, nego da ima vječni život.   (Ivan 3.16)  

“Ja (Isus) dođoh da imaju život, i to obilnije da ga imaju.”   (Ivan 10.10) 

2. Uvidjeti da smo po prirodi svi grešnici i zbog grijeha  
 odvojeni od Boga: 

Jest, nijedan čovjek na Zemlji nije tako pravedan da bi činio samo 
dobro i nikada se ne ogriješio'             (Propovjednik 7.20)   

Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave.    (Rimljanima 3.23) 

Jer je plaća za grijeh smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, 
Gospodinu našem.        (Rimljanima 6.23)   

Drugim riječima, nitko od nas nije dovoljno dobar da dođe do Boga svojim 
vlastitim zaslugama.  Svi Ga na neki način iznevjerimo – našim mislima, 
riječima ili djelima, ili stvarima koje smo propustili učiniti.   

3.  Prihvatiti da je Isus Krist jedino Božje osiguranje od grijeha: 

A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama ovako: dok smo još bili 
grešnici, Krist umre za nas.        (Rimljanima 5.8)   

Krist je umro za naše grijehe po Pismima; i pokopan je i uskrišen je 
trećeg dana po Pismima.            (Prva poslanica Korinćanima 15.3-4)   

Isus je rekao:  
“Ja sam put, istina i život.   

Nitko ne dolazi k Ocu osim po Meni. ”   (Ivan 14.6)    

Isus je došao s neba kao Božji Sin i živio je savršenim životom na Zemlji kao 
Čovječji Sin.  Njegova smrt na križu je bila žrtva za grijehe svijeta i jedini 
način koji Bog prihvaća kao isplatu za naše grijehe.  On je uskrsnuo i živi 
vječno da bi dao vječni život svima koji to prihvaćaju. 

4.  Osobno prihvatiti Isusa kao Spasitelja i Gospoda:   

A svima koji ga primiše dade moć da postanu djeca Božja; onima koji 
vjeruju u ime Njegovo, koji nisu rođeni od krvi, ni od tjelesne volje, ni 
od muževlje volje, nego od Boga.         (Ivan 1.12)  

Krista prihvaćamo vjerom: 

Ta milošću (nezasluženom Božjom milošću) ste spašeni po vjeri! I to 
ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvalio.  
         (Efežanima 2.8-9)  
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Kada će se desiti uzdignuće? 

Ljudi koji vjeruju ovim Pismima imaju različita mišljenja o tome da li će do 
uzdignuća crkve doći prije, na sredini ili na kraju 7-godišnjeg razdoblja 
nevolje.  Mišljenje o uzdignuću prije razdoblja nevolje je da do uzdignuća 
mora doći prije razdoblja nevolje jer je to vrijeme Božjeg suda nad 
nevjernicima.  Oni koji vjeruju u Isusa biti će izbavljeni iz tog razdoblja.  
Ljudi s ovim mišljenjem, ističu da proročanstva uče da je ovaj događaj 
neizbježan i može se dogoditi u bilo koje vrijeme, što ne bi bio slučaj ako će 
se dogoditi na kraju razdoblja nevolje.  Mišljenje o uzdignuću na sredini 
razdoblja nevolje je da će do uzdignuća doći na sredini sedmogodišnjeg 
razdoblja, nakon što je Antikrist došao na vlast, ali prije primjene sustava sa 
žigom zvijeri (t.j. 3½ godine prije povratka Isusa Krista na Zemlju).  
Mišljenje o uzdignuću na kraju razdoblja nevolje je da se uzdignuće događa  
u isto vrijeme kao i drugi dolazak Krista na Zemlju te da će crkva biti prisutna 
događajima u razdoblju velike nevolje kao što su opisani u Knjizi otkrivenja.   

Vjerujem da postoji dobar razlog da se zauzme stajalište da će do uzdignuća 
doći prije velike nevolje, ali isto tako razumijem zašto ljudi zauzimaju suprotna 
stajališta.  Prema stajalištu o uzdignuću prije vremena velike nevolje, drugi 
dolazak je zaista 'blažena nada' crkve – kada će Isus doći i uzeti k Sebi one 
koji vjeruju u Njega i biti s nama za sva vremena.  Ali koje god stajalište mi 
zauzeli o ovoj stvari, bitno je da smo spremni susresti se s Gospodom Isusom 
u bilo koje vrijeme tako da Ga sada prihvatimo kao Spasitelja i Gospoda.  
Trebamo također biti spremni patiti za Njega ako smo pozvani na to, kao što 
milijuni kršćana čine sada u zemljama u kojima se progoni crkva.  U svakom 
slučaju, možemo umrijeti prije nego se Isus vrati tako da trebamo biti 
spremni svaki dan da sretnemo Gospoda ako je taj dan naš posljednji.   

Vrijeme odluke 
Za one koji još nisu primili Isusa kao Spasitelja i Gospoda, sada je vrijeme da 
donesu tu odluku.  Ako ne prihvatiš ovu poruku, pred tobom je samo grozna 
budućnost kad Bog pošalje svoj sud na Zemlju, ti umreš i suočiš se s vječnošću    
u paklu odvojen od Boga.  Činjenica da nam Biblija u svojim proročanstvima 
govori ispravno o događajima u posljednjim danima znači da je i ono što 
nam govori o životu nakon smrti isto točno.   Otkrivenje 20.15 nam govori:  

Tko god se ne nađe zapisan u Knjizi života, 
bio je bačen u ognjeno jezero. 

Da bi bili zapisani u Knjizi života, morate vjerovati u Isusa kao Spasitelja.  U 
Poslanici Rimljanima čitamo:   

Ako ispovijedaš svojim ustima da je Isus Gospodin i 
vjeruješ u svom srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš 
spašen. ... Tko god bude zazivao ime Gospodnje, bit će spašen.  
               (Rimljanima 10.9, 13) 
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S druge strane, žena zna kada joj počnu trudovi.  Kada su određeni znakovi 
započeli, proces će se nastaviti i postati sve intenzivniji – sve do rođenja 
djeteta.  Tako, iako ne znamo točno vrijeme Isusovog povratka, postoje 
brojni znaci koje nam je On dao u Bibliji, o uvjetima na Zemlji u vrijeme 
Njegovog povratka.  Ti znaci su porođajne muke koje nas usmjeravaju prema 
tom događaju.  

Ono što je neobično za naše vrijeme je da se ispunjavaju svi znakovi drugog 
dolaska.  Nikada prije u povijesti nije bilo vrijeme kada se to događalo.  
Najjasniji znak toga je povratak židovskog naroda u Izrael s četiri strane 
svijeta i sukob oko Jeruzalema, što se dešava tek zadnjih godina.  Mnogi od 
ovih znakova su u skladu s gledištima onih koji kažu da čovječanstvo ide 
prema golemoj globalnoj krizi.  To znači da živimo u posljednjim danima ovog 
doba i da je jedina nada za naš svijet drugi dolazak Gospoda Isusa Krista.  
Važno je da možemo prepoznati znakove posljednjih dana jer će oni postati 
naša autokarta koja nam pokazuje smjer ka tom veličanstvenom događaju.   

Pogledati ćemo neke od glavnih znakova u ovoj brošuri.  Neki od tih znakova 
se sada događaju.  Neki od njih se oblikuju i ispuniti će se u nadolazećem 
vremenu velike nevolje (pogledaj kraj brošure ako želiš znati više o tome).  
Svi ti znakovi nam pokazuju da moramo biti spremni za dolazak Gospoda 
Isusa tako što ćemo predati naše živote Isusu kao Spasitelju i Gospodu.  Na 
kraju brošure nalazi se nacrt Božjeg plana spasenja.  

Deset znakova Drugog dolaska Krista 

 1.  znak:  Povećanje broja ratova i sukoba 

Isus je rekao: 

“Narod će ustati protiv naroda i 
kraljevstvo protiv kraljevstva.  I bit će 
velikih potresa na raznim mjestima, bit će 
gladi i pošasti, i bit će strahota i velikih 
znakova s neba.”                  
                        (Luka 21.10-11) 

U ovom odlomku Isus govori da će doći do povećanja broja sukoba unutar 
naroda među ljudima različite rasne ili religijske pozadine (riječ korištena za 
narod je ethnos odakle dolazi riječ etnički).  Biti će također svjetskih sukoba 
u posljednjim danima.  ‘Kraljevstvo protiv kraljevstva’ podrazumijeva sukob 
između naroda, naročito blokove naroda u sukobu (to jest svjetski ratovi).  
To će biti ‘početak tuge’, što se povezuje s idejom žene u trudovima i bolnim 
procesom koji će prethoditi drugom dolasku.   
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Od 1914. godine vidjeli smo da dolazi do svjetskih ratova.  U Prvom 
svjetskom ratu (od 1914 – 1918 godine) poginulo je oko 8 – 9 milijuna ljudi 
na bojištima.  Mirovni uvjeti nametnuti Njemačkoj nakon tog rata stvorili su 
okolnosti koje su 1933. godine dovele Hitlera na vlast u Njemačkoj te tako 
dovele do Drugog svjetskog rata (od 1939 – 1945 godine). To je izazvalo 
najveći pokolj poznat čovječanstvu, uključujući poginule na bojištu kao i 
smrti civila u nacističkim koncentracijskim logorima i zračnim napadima na 
gradove.  

Nakon Drugog svjetskog rata dolazi do ‘hladnog rata’ koji je izazvao mnoge 
sukobe u svijetu.  ‘Hladni rat’ je za malo postao ‘vruć’ u vrijeme kubanske 
krize s projektilima 1962. godine kada je svijet bio na pragu nuklearnog rata 
između Sjedinjenih Američkih Država (SAD-a) i Sovjetskog Saveza. Taj 
sukob je mogao uništiti civilizaciju i, eventualno, sav život na Zemlji.   

1980-tih godina počeo je propadati komunizam u Europi, a 1991. godine se 
raspao Sovjetski Savez.  To je bio kraj ‘hladnog rata’, ali uskoro je došlo do 
slijedećeg sukoba.  1991. godine Prvi zaljevski rat (uzrokovan invazijom Iraka 
na Kuvajt) doveo je koaliciju na čelu s SAD-om na Bliski Istok.    

Neprijateljstvo prema Americi u muslimanskom svijetu dovelo je do pojave 
Al-Kaide i napada na New York 9.11.  Kao odgovor na taj napad, koalicija 
predvođena Amerikancima izvršila je invaziju Afganistana i Iraka u ‘Ratu 
protiv terora’.   

Ratovi su golemi gubici života ljudi, prirodnih resursa i novca te neizbježno 
donose sa sobom siromaštvo, bolesti, bijedu i neizrecivu patnju.  Ono što je 
zanimljivo s gledišta biblijskih proročanstava je da su svi ovi događaji 
međusobno povezani i vezani uz proročanstva o ‘nesreći naroda’ i 
porođajnim mukama posljednih dana.  Kada žena dobije trudove, ona 
doživljava seriju šokova ili kontrakcija koje postaju sve intenzivnije što bliže 
ona dolazi vrhuncu – rođenju djeteta.   

U scenariju posljednih dana, svijet će doživljavati šokove globalnih sukoba.  
U Knjizi otkrivenja čitamo o četiri jahača apokalipse:  

I izađe drugi konj, riđan.  Onome koji je jahao na njemu, bi dopušteno 
da uzme mir sa zemlje i da ljudi ubijaju jedni druge.  I bi mu dan 
veliki mač.            (Otkrivenje 6.4)    

To će imati za posljedicu glad i smrt četvrtine svjetske populacije.  Konačno 
će se svjetske vojske skupiti kod Harmagedona, u posljednjem ratu ovog 
doba:   

To su đavolski duhovi koji čine znakove i izlaze da skupe kraljeve 
svega svijeta na boj za veliki dan Svemogućeg Boga.  I skupiše ih na 
mjestu koje se hebrejski zove Harmagedon.’         (Otkrivenje 16.14-16) 
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3 — Tisućljeće 

Tada ćemo vidjeti ispunjenje riječi Otkrivenja 11.15:   

Nastade vladavina našega Gospodina i Njegova Krista (Mesije-
pomazanika) nad ovim svijetom, i kraljevat će u vijeke vjekova!    

On će vladati svijetom 1000 godina iz obnovljenog Jeruzalema u prekrasnom 
razdoblju poznatom kao Tisućljeće ili Mesijansko kraljevstvo.  

U ovom razdoblju neće biti ratova niti moderne tehnologije.  Ljudi će živjeti 
u agrarnim zajednicama poznavajući istinski mir i sigurnost u Božjem 
kraljevstvu.  To će biti ispunjenje vizije hebrejskih proroka:   

Jer nauk izlazi sa Siona i Riječ Gospodnja iz Jeruzalema.  Oni 
prekivaju svoje mačeve u plugove, svoja koplja u srpove.  Više ne diže 
mač narod protiv naroda.  Više se ne uči ratu.                (Izaija 2.3-4) 

 ‘Zemlja će biti puna Gospodnjeg spoznanja, kao što vode pokrivaju 
morsko dno.                      (Izaija 11.9) 

Na kraju tisućljeća Sotona će biti oslobođen na kratko vrijeme.  On će okupiti 
one koji se se rodili za vrijeme Tisućljeća, odbacili Isusa i bili ogorčeni što 
moraju živjeti pod Njegovom vladavinom.  Isus će brzo ugušiti ovaj 
posljednji čin Sotonine pobune i baciti ga u pakao.  Onda će se pred velikim 
bijelim prijestoljem održati posljednji sud:   

Tko god se ne nađe zapisan u Knjizi života,  
bio je bačen u ognjeno jezero.  

(Otkrivenje 20.15) 

Kraj svijeta . . . i Novi Jeruzalem . . .    

To će biti kraj svijeta:   

Vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše.  
           (Otkrivenje 21.1)   

Svi oni koji su spašeni živjeti će zauvijek u Božjoj prisutnosti u Novom 
Jeruzalemu:   

I vidjeh sveti grad, novi Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba, 
opremljen kao zaručnica, ukrašena za svog muža.  I začuh jaki 
glas s prijestolja gdje govori:  ‘Evo Božjeg šatora s ljudima, On će 
prebivati s njima i oni će biti Njegov narod.  A sam će Bog biti s 
njima i biti njihov Bog.  I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih 
očiju; i više neće biti smrti, ni tuge, ni jauka.  Ni boli više neće biti 
jer prijašnje prođe.              ( Otkrivenje 21.2-4) 
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2 — Velika nevolja 

U sedmogodišnjem razdoblju, poznatom pod nazivom velika nevolja, svijet 
će se suočiti s krizom takvih golemih proporcija koja će prijetiti da uništi sav 
život na Zemlji.  Svijetom će vladati svjetski vođa poznat kao zvijer ili 
Antikrist.  Za početak, ponuditi će mir i sigurnost svijetu koji je zastrašen 
događajima koji se dešavaju.  Njega će kontrolirati Sotona i imati će 
pomoćnika poznatog kao Lažan prorok koji će prouzročiti da ga ljudi 
obožavaju kao boga.   

Usprkos zlu u ovom vremenu, biti će mnogo onih koji će doći k vjeri u Isusa 
kao Spasitelja i Gospodina.  144,000 Židova posebno odabranih od Boga će 
primiti otkrivenje da je Isus Mesija i kroz njihovo svjedočenje —  

‘veliko mnoštvo koje nije mogao nitko izbrojiti,  
od svakoga naroda, plemena, puka i jezika’ —  

će biti spašeno (Otkrivenje 7).   

Mnogi od njih će biti mučeni zbog svoje vjere.  Oni će uskrsnuti nakon što se 
Isus vrati na Zemlju kod Armagedona.   

U prvoj polovici razdoblja nevolje, zvijer ili Antikrist će doći na vlast.  
Njega će Đavao sasvim opsjednuti i aktivirati.  Na polovici sedmogodišnjeg 
razdoblja nevolje on će doživjeti lažnu smrt i uskrsnuće što će uzrokovati da 
mu se ljudi klanjaju kao bogu.  Lažni prorok će izvoditi natprirodne znakove i 
stvoriti sliku zvijeri za koju će ljudima biti rečeno da joj se klanjaju.  Dati će 
onima koji se klanjaju slici zvijeri broj koji će im omogućiti da kupuju i 
prodaju (666).  Oni koji odbiju klanjati se slici, neće dobiti broj i tako neće 
moći kupovati i prodavati.  O tome možete čitati u Otkrivenju, poglavlje 13.   

Postavljanje slike zvijeri će uzrokovati da Božji sud padne na Zemlju.  Strašni 
čirevi će mučiti sve one koji su primili žig zvijeri i oni će biti vječno prokleti.  
Ako čitaš ovu brošuru za vrijeme razdoblja nevolje, znaj da ne smiješ 
primiti žig.  Bolje je vjerovati u Isusa i suočiti se s mučeništvom nego dobiti 
žig zvijeri i ići u pakao.  

Konačno - skupljanje naroda kod Armagedona . . . 

Konačno, Sotona će skupiti narode kod Armagedona u bitci koja će se 
dogoditi u Izraelu i dovesti Isusa ponovno na Zemlju (Otkrivenje 16.12-19).  
Isus će se tada vratiti jašući na bijelom konju kao Kralj kraljeva i Gospodar 
gospodara.  On će potpuno poraziti vojske zvijeri i lažnog proroka koji će 
nakon toga biti bačeni u pakao.  Sotona će biti vezan u bezdanu 1000 godina 
i za to vrijeme neće moći zavoditi narode (Otkrivenje 20.1-3).   
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2.  znak:  Nasilje posvuda 

U posljednjim danima ovog doba, Zemlja će biti puna nasilja i mnogi će se 
bojati onoga što će se dogoditi.  Isus je rekao:  

“Kako je bilo u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega.”   
                     (Luka 17.26-2)   

Biblija kaže da je u dane Noine ‘zemlja bila pokvarena pred Bogom i puna 
nasilja’ (Postanak 6.11).  Konkretno, nešto se događalo u misaonom životu 
ljudskih bića što je uzrokovalo da se ponašaju na zao način:  

'... sve je mišljenje i htijenje njihova srca išlo svejednako samo na zlo.' 
                (Postanak 6.5)   

Isus je rekao da će ljudi, što se više približavamo kraju ovog doba, biti slabi i 
klonuli od straha zbog onoga što dolazi na svijet.    

Gdje god pogledaš danas u svijet, to se dešava.  Televizija i filmovi prikazuju 
slike nasilja i okrutnosti koje ljudi gledaju svaki dan.  Imamo kompjuterske 
igrice koje veličaju agresiju i ubijanje.  Dodamo li tome utjecaj alkohola, 
droga, okultizma i rock glazbe dobivamo snažan koktel koji vodi u nasilje i 
nečistoću u ljudskom ponašanju.  Novine su pune priča o nasilnom i 
protuzakonitom ponašanju u domovima ljudi, u školama i na ulicama naselja 
i gradova.  Mnogi se boje izaći iz svojih domova nakon mraka. 

Vidimo nasilje koje se događa u različitim dijelovima svijeta zbog različitih 
razloga.  Do sukoba dolazi na mjestima gdje ljudi različitih rasa, plemena ili 
religija žive jedni blizu drugih.  Mnoge vlade koriste nasilje da bi suzbile 
svako protivljenje njihovoj pokvarenoj vlasti.  Trgovina drogama je drugi 
izvor nasilja među bandama koje se međusobno bore oko profita od prodaje 
droga.  Terorizam je utjecao na mnoga područja svijeta jer su ljudi ohrabreni 
da koriste silu da bi nametnuli svoje ideje ili religije drugima.  Postoje 
dijelovi svijeta u kojima je redovito nasilje prema ženama, ponekad u ime 
religije, a ponekad kao rezultat prostitucije.  Čak su i djeca uključena u 
nasilne bande i oružane sukobe.   

Ljudska rasa je daleko napredovala od Kaina koji je ubio svog brata Abela 
zbog ljubomore. Nema sumnje da idemo prema kraju našeg doba uz sve 
oružje uništenja koje je dostupno i slike nasilja na TV ekranima koje bljesnu 
kroz ljudske misli. Put nasilja je doslovce bezizlazan za one koji hodaju 
njime.   

Ljudska rasa je daleko napredovala od Kaina  

koji je ubio svog brata Abela zbog ljubomore. 
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Kao suprotnost, Isus nas je učio da tražimo oprost i pomirenje.  On je 
rekao:  

“Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.” 
                   (Ivan 15.12) 

U Knjizi otkrivenja čitamo da se većina čovječanstva neće ‘pokajati zbog 
djela svojih ruku’ kada sud Božji udari svijet: 

… i ne obratiše se od svojih ubojstava, ni od svojih čaranja, ni od 
svoga bluda, ni od svojih krađa.            (Otkrivenje 9.20-21)   

Jedan od razloga za to je da su danas ljudi 'programirani' od strane medija da 
prihvate takve stvari kao normalne.  Ako maknemo umorstvo i nasilje, 
čaranje (okultizam), seksualnu nemoralnost i krađu (zločin) iz današnje 
popularne zabave, ne bi mnogo ostalo.   

Rezultat svega toga je način ponašanja za koji je Pavao upozorio da će 
dominirati posljednjim danima ovog doba:  

Ovo znaj: u posljednje dane nastat će teška vremena. Ljudi će biti 
samoživi, lakomi, hvalisavci, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, 
nezahvalni, bezbožnici, neljubazni, nepomirljivi, klevetnici, 
nesuzdržljivi, nemilosrdni, preziratelji dobra, izdajnici, drzoviti, 
umišljeni, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje 
pobožnosti, ali snage su se njene odrekli.  
            (Druga poslanica Timoteju 3.1-5) 

3.  znak:  Seksualna nemoralnost 

Uz pojavu velikog nasilja u posljednjim danima, Biblija uči da će doći do 
raspada obiteljskog života i seksualnog nemorala.  Isus je rekao da će biti kao 
u dane Lotove (Luka 17.28).  Čitamo o Lotu u Postanku 19 gdje ga nalazimo 
kad je ‘sjedio na sodomskim vratima.’  Sodoma je bila zao grad pun 
seksualnog nemorala sa stanjem agresivne homoseksualnosti koja se 
nametala ostatku društva.  Kao rezultat toga:  

Lot teško prepati zbog razvratnog življenja bezakonika. 
 (Druga Petrova poslanica 2.7)   

Danas vidimo širom svijeta odbacivanje biblijskog učenja da je jedan 
muškarac oženjen za jednu ženu Božja volja za seksualnost, obiteljski život i 
skrb za djecu.  Svi dokazi pokazuju da djeca odgojena u stabilnim obiteljima 
(s vlastitim ocem i majkom) imaju mnogo bolje izglede u životu od djece 
odgojene u alternativnim aranžmanima.  Usprkos tome, vlade, obrazovni 
sustav i industrija zabave neprestano ‘guraju’ ideju da nema ispravnog i 
pogrešnog kada se radi o seksu i da svi mogu živjeti kako žele.   
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Velika nevolja, uzdignuće crkve i tisućljeće  

Prema proročkim zapisima ova tri važna događaja desiti će se u posljednim 
danima na ovoj Zemlji.  

1 — Uzdignuće crkve   

Isus je rekao da dolazi dan kada će veliki broj ljudi naglo nestati.   

‘Kažem vam, u onu noć počivat će dvoje ljudi na jednoj postelji: jedan 
će se uzeti, drugi će se ostaviti.  Dvije će žene mljeti žito zajedno: 
jedna će se uzeti, druga će se ostaviti.  Dva čovjeka će biti u polju: 
jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.’         (Luka 17.34-36)   

Isus uspoređuje taj događaj s danima Noe kada je došao potop, i s danima 
Lota kada je Bog uništio Sodomu i Gomoru.  Oba događaja desila su se 
iznenada kada je život tekao uobičajenim tokom.  Ljudi su radili uobičajene 
stvari kao što su jedenje i pijenje, kupovanje i prodavanje, građenje i sađenje, 
kada ih je zadesila katastrofa.  Tako će biti i ovaj puta.  

 U Prvoj poslanici Solunjanima 4.16-17 Pavao to opisuje ovako:   

Jer će sam Gospodin na dani znak, na arkanđelov glas, na zvuk Božje 
trube sići s neba.  I umrli u Kristu će najprije uskrsnuti.  Onda ćemo 
mi živi, preostali, biti zajedno s njima uzeti u oblake, u susret 
Gospodinu u zrak.  I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.  

Ljudi koji će biti uzdignuti da sretnu Gospoda su oni od nas koji vjeruju da je 
Gospod Isus umro za naše grijehe i opet uskrsnuo od mrtvih.  Taj događaj je 
poznat kao uzdignuće crkve.  Riječ 'uzdignuće' je preuzeta od latinskog 
oblika grčke riječi 'harpazo' korištene u Prvoj poslanici Solunjanima 4.17 za 
'uzdignuti'.  Da bi sudjelovao/la u ovom događaju, moraš se sada pokajati za 
svoje grijehe i primiti Isusa Krista kao Spasitelja i Gospodina.  Ako to nisi 
nikada radio/la, molim te da čitaš dalje do posljednjeg odlomka ove brošure 
u kojem ćeš naći objašnjenje kako se spasiti od dolazećeg Božjeg suda.  

Tada ćemo iskusiti najdramatičniji životno važan događaj svih vremena.  
Dobiti ćemo nova uskrsnula tijela koja nikada više neće iskusiti grijeh, bolest 
i smrt (Prva poslanica Korinćanima 15.50-58). Sresti ćemo Gospoda Isusa u 
zraku i ostati zauvijek u Njegovoj prisutnosti.  Prisustvovati ćemo predivnom 
događaju poznatom kao Jaganjčeva svadbena gozba (Otkrivenje 19.6-10) na 
kojoj će biti Gospod i svi oni koju su bili spašeni kroz razna vremena.  One 
koji imaju tu nadu koja se temelji na živoj vjeri u Isusa kao Spasitelja i 
Gospodina, čeka budućnost tako prekrasna da nema riječi koje je mogu opisati:   

Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u čovječje srce 
 nije ušlo, to je pripravio Bog onima koji ga ljube! 

(Prva poslanica Korinćanima 2.9)   
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10. znak:  Širenje Evanđelja 

Isusove posljednje riječi Njegovim učenicima prije Njegovog uzašašća bile su:  

“Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.  Pođite dakle i učinite 
mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha 
Svetoga, učeći ih da čuvaju sve što sam vam zapovijedio.  Evo, ja sam 
s vama u sve dane do svršetka svijeta.”      (Matej 28.18-20)   

On je rekao: 

 “I propovijedat će se ovo evanđelje o kraljevstvu po svemu svijetu za 
svjedočanstvo svim narodima.  Tada će doći svršetak.”   (Matej 24.14) 

Usprkos protivljenju Evanđelju, poruka se širi širom svijeta.  Iako možda 
postoji duhovno opadanje u dijelovima svijeta koji su tradicionalno kršćanski 
(kao što su Europa i Sjeverna Amerika), mnogi dolaze k vjeri u Africi i Južnoj 
Americi.  Kršćani progonjeni u Sovjetskom Savezu doživjeli su da vide kraj 
komunizma i nove prilike za širenje poruke u Rusiji.  Usprkos neprekidnom 
protivljenju države, sada postoje milijuni kršćana u Kini, od kojih se mnogi 
sastaju u neregistriranim kućnim crkvama, ali s vizijom širenja vjere kroz 
središnju Aziju.  

Čak i u muslimanskom svijetu postoje izuzetne priče ljudi koji dolaze do 
vjere u Isusa s mnogima koji traže razumijevanje istine i nalaženje Isusa 
ponekad preko snova i vizija te nakon toga čitanjem Evanđelja da bi 
razumijeli Njegovu poruku.  U Izraelu i židovskoj dijaspori mnogi Židovi 
shvaćaju da je Isus obećani Mesija, koji je prvi put došao da pati i umre kao 
žrtva za naše grijehe i koji dolazi ponovno u moći i slavi da sudi svijetu u 
pravednosti na kraju ovog doba.   

To je jedan pozitivan znak u koji Bog želi da budemo uključeni.  Posljednji 
dani će biti teško vrijeme da se živi u njemu, ali to će također biti vrijeme 
kada će mnogi vapiti Bogu za spasenje.  Danas je svijet nalik brodu koji 
tone i koji ima toliko rupa na sebi da ga nitko ne može spasiti.  
Jedina nada je da izađemo u čamac za spašavanje (čamac spasenja) i 
vjerujemo Bogu da će nas spasiti kroz Mesiju kojeg nam je poslao, Isusa 
Krista.  Biblija kaže:  

Tko god bude zazivao ime Gospodnje, bit će spašen.   
(Joel 2.32,  Rimljanima 10.13) 

Sada moramo iskoristiti prilike koje nudi ovo vrijeme za širenje poruke da je 
Isus došao jednom da bi nas spasio od naših grijeha i da će doći ponovno da 
sudi svijetu u pravednosti prema tome kako smo odgovorili na poruku 
Evanđelja.  Sada je dan spasenja i sada je vrijeme kada Bog želi da govorimo 
ljudima kako da se spase prije nego vrijeme suda dođe na Zemlju.  Trebali bi 
iskoristiti vrijeme koje nam je ostalo da prenesemo ovu poruku ljudima u 
svijetu.   
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Kao rezultat toga imamo lagane razvode, mnogobrojne seksualne partnere, 
trudnoće tinejdžerki, obitelji s jednim roditeljem i homoseksualna 
partnerstva koja se priznaju kao brakovi.  Povećao se broj abortusa i 
seksualno prenosivih bolesti.  Zlostavljanje djece i prostitucija su postali 
globalni fenomen s ljudima koji putuju svijetom da bi sudjelovali u prljavim i 
ponižavajućim djelima.  Mnogo od popularne zabave je na nivou blage 
pornografije (erotike) s teškom pornografijom lako dostupnom na internetu i 
kablovskoj televiziji. 

Rečeno nam je da moderni stavovi o seksu donose slobodu i da su Božji 
zakoni represivni.  Zapravo, točno je upravo suprotno.  Slobodan seks je 
uzrokovao da ljudi budu zarobljeni destruktivnim navikama i željama.  Žene i 
djeca su zlostavljani.  Zato što ne postoje prava ljubav i povjerenje, rezultat 
su strah i nesigurnost za sve uključene.   

Božje zapovijedi su zapravo za naše dobro.  Jednom sam stajao na obali 
rijeke Ouse u nizinskom području istočne Anglije u Engleskoj.  Na toj točki, 
razina rijeke je viša od okolnog područja.  Tamo su visoke obale rijeke ili 
nasipi koji održavaju rijeku unutar njenih granica i sprečavaju poplavljivanje 
okolnog područja.  Gospod mi je to pokazao kao sliku Njegovih zapovijedi.  
Ako rijeka teče u svojim granicama, ona je snaga za dobro u okolini.  Ali ako 
uklonimo nasipe, rijeka postaje sila za uništavanje koja će poplavom potopiti 
okolno područje i učiniti ga nenastanjivim.  Isto se može primijeniti na 
ljudsku seksualnost.  Ako teče u granicama, koje je postavio Bog, to je Božji 
dar koji je za dobro. Ali ako se te granice uklone, postaje poplava zla koja će 
uništiti živote i društvo.  

Prema Bibliji duh doba u posljednjim danima će biti duh ‘bezakonja’ koji 
će se izraziti u odbacivanju Boga i Njegovih zakona.  Rezultat toga će biti 
Sodoma i Gomora rasprostranjena svijetom koja će dovesti do Božjeg suda 
svijeta.  Danas postoji način da se izbjegne nadolazeći sud – pokajanje i 
vjerovanje da je Isus umro kao žrtva za naše grijehe i ponovno uskrsnuo od 
mrtvih.  

 

. . .  ljudska seksualnost  . . .  
to je Božji dar koji je za dobro  . . . 

Ali ako se  granice  koje je postavio Bog uklone,  
postaje poplava zla koja će uništiti živote i društvo.  
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4. znak:  Prirodne katastrofe i okoliš 

Danas je broj prirodnih katastrofa više od četiri puta veći nego prije dva 
desetljeća prema izvještaju Oxfam–a.  Izvještaj govori o sve češćim, sve 
nepredvidljivijim i sve ekstremnijim vremenskim uvjetima koji utječu na 
mnoge ljude.  Također smo upozoravani da će klimatske promjene povećati 
učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih uvjeta kao što su poplave, 
suše, valovi vrućine, orkani i tornada.   

Biblijska proročanstva pokazuju da će se u posljednjim danima ovog doba 
povećati broj katastrofa koje utječu na Zemlju i svijet, a to su potresi, glad i 
pošasti.  Isus je rekao za dane koji prethode Njegovom drugom dolasku:  

‘I bit će velikih potresa na raznim mjestima, bit će gladi i pošasti, i bit 
će strahota i velikih znakova s neba… I bit će znaci na suncu, mjesecu 
i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna nevolja naroda sa zbunjenošću 
zbog huke i buke mora i valova; ljudi će ginuti od straha i iščekivanja 
onoga što će doći na Zemlju jer će se sile nebeske uzdrmati.’  
         (Luka 21.11, 25-6)   

Statistički podaci pokazuju stalan porast broja potresa u zadnjih 50 godina, 
od kojih su mnogi izazvali golema razaranja i smrti.  Kada potresi pogode 
naseljena područja, gubici života su strašni.  Mnogi dijelovi svijeta već se 
suočavaju s gladi i velika je vjerojatnost da će se to povećavati kako promjene 
u klimi i ratovi budu uništavali zalihe hrane.  Nezdravi stilovi života, lakoća 
svjetskog putovanja i ljudsko uplitanje u prirodu prijete svijetu novim i 
smrtonosnim virusima koji se jednog dana mogu brzo proširiti svijetom i 
ubiti milijune ljudi.   

U Izaiji 24 nalazi se apokaliptično 
poglavlje koje opisuje uništenje 
u z r o k o v a n o  k a t a s t r o f a l n i m 
događajima u posljednjim danima 
ovog doba, gradovi su ostavljeni 
opustošeni i njihovi stanovnici su 
raštrkani:   

Oskvrnjena je Zemlja po svojim stanovnicima jer su prekršili 
zapovijedi, prekoračili zakon, zavjet starog doba raskinuli.  Zato 
prokletstvo proždire Zemlju i njeni stanovnici su očajni.  Zato 
izgaraju stanovnici Zemlje i ostaje ih samo malo od smrtnika.  …    
U ruševinama leži pusti grad, sve su kuće pozatvarane tako da nitko 
ne može ući.  Glasna je potraga za vinom na ulicama, nestalo je svako 
veselje, iščezla radost u zemlji.           
               (Izaija 24.5-6, 10-11)  

‘ . . . tako veliki potres 

kakav nikad ne bijaše     

otkako su ljudi na Zemlji ’   

(Otkrivenje 16.18) 
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moralnosti su radikalno promijenile kako ljudi gledaju na brak, odgoj djece, 
zločin i kaznu itd.  Kršćani koji vjeruju u Bibliju se često opisuju kao 
netolerantni, zadrti i staromodni.  Ideja da je sve ‘ispravno ili pogrešno’ se 
odbacuje kako su ljudi ohrabrivani da rade što god požele raditi.  ‘Ako je 
dobro za tebe, onda je ispravno.’  

U ime slobode društvo je odbacilo Božje zapovijedi.  Umjesto pronalaska 
slobode, sada imamo rastući socijalni kaos u kojem su ljudi zarobljeni 
strahovima, bolestima i očajem.  Kako se obitelji raspadaju, mladi ljudi su 
ostavljeni bez vodstva i ljubavi te na kraju završe u drogama, alkoholu, 
nasilju i bandama.  Stariji ljudi se boje izaći iz svojih domova.  Zatvori su 
puni i životi su uništeni.  

Neizbježno je da će takva vrsta društva dovesti do gubitka slobode i 
diktatorskog režima.  Ako ljudi ne budu obuzdani savješću i strahom od Boga 
te poštivanjem Njegovih zapovijedi, na kraju će se naći da žive u društvu u 
kojem vlada anarhija.  Ako ljudi mogu birati između anarhije i diktature, 
obično se odlučuju za diktaturu čak i ako to znači gubitak nekih od njihovih 
sloboda.  Vrsta tehnološkog razvoja, za koju smo vidjeli da je prorokovana za 
posljednje dane, dati će državi enormne moći da kontrolira ponašanje i 
upotrijebi oštre mjere protiv nezakonitog ponašanja.  

Pravi odgovor na moralan i duhovni kaos  . . .  
Pravi odgovor na moralan i duhovni kaos našeg vremena može se naći u 
poruci Evanđelja, da je Isus Krist umro za naše grijehe i uskrsnuo od mrtvih.  
On nam nudi oproštenje i novi početak.  Ovu poruku danas mnogi, koji su na 
vlasti u našim institucijama, smatraju ‘politički nekorektnom’.  Govori se da 
je uvredljivo ljudima drugih vjera reći da je Isus jedini put do oproštenja i 
mira s Bogom.  Na mjestima na kojima je zaista potrebno da se ta poruka 
čuje – u medijima, u školama, na sveučilištima, u zatvorima itd., na tim 
mjestima raste neprijateljstvo prema biblijskom kršćanstvu i zabranjivanje 
Evanđelja. Ne treba gledati daleko da bi se vidjelo da i zapadno društvo ide 
ka vremenu progona pravog kršćanstva.   

Otkrivenje 13 opisuje antikrista koji vlada svijetom kratko prije Isusovog 
povratka na Zemlju:   

Dana su joj usta da govori drske riječi i hule, i dana joj je vlast da 
tako čini četrdeset i dva mjeseca.  I otvori svoja usta da huli na Boga, 
na njegovo ime i njegov šator, i na one koji prebivaju u nebu.  Bilo joj 
je dano da zametne rat protiv svetih i da ih pobijedi; i dana joj je 
vlast nad svakim plemenom, pukom, jezikom i narodom. ... Tko je za 
ropstvo određen, u ropstvo će ići; tko je određen za pogibiju od mača, 
poginut će od mača! U tome je strpljivost i vjera svetih.  
               (Otkrivenje 13.5-10) 
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U stvari, postoji puno više dokaza za vjerovanje da je uređeni svijet u kojem 
živimo i izvanredan dizajn i kompleksnost svih oblika života rezultat Božjeg 
stvaranja nego evolucije.   

Evolucija je u svom modernom obliku nastala u 19. stoljeću zajedno s 
brojnim idejama koje su napale biblijska vjerovanja kao što su marksizam, 
različite rasističke i fašističke ideje te frojdovska psihologija.  U 20. stoljeću 
napad na kršćanstvo je došao do izražaja u komunističkim režimima 
Sovjetskog bloka i Kine te u nacističkoj Njemačkoj.  Iako su komunisti i 
nacisti bili na protivnim stranama, oba režima su imali svoje korijene u 
idejama iz 19. stoljeća suprotnim kršćanstvu, oba su prolili rijeke krvi i oba 
su nastojala eliminirati kršćane.  Progon kršćana povećao se u različitim 
zemljama svijeta s mnogim mučenicima za vjeru.  Nacisti su također 
nastojali eliminirati Židove i na taj način spriječiti ostvarenje Božjih 
proročanstava za Izrael. 

Jedan od znakova posljednih dana prema Isusu je takav progon:   

“Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog 
moga imena svi će vas narodi zamrziti.”  (Matej 24.9) 

Sada kad smo u 21. stoljeću, širom svijeta vidimo neprijateljstvo prema 
kršćanima koji nastoje širiti Evanđelje i upoznati druge s Gospodom.  
Najgore mjesto na svijetu da se bude kršćaninom je komunistički režim 
Sjeverne Koreje.  Kina i Laos su također mjesta na kojima se kršćanski 
vjernici suočavaju s progonom.  Drugo najgore mjesto da se bude kršćanin je 
Saudijska Arabija u kojoj fundamentalistički wahabbi islam dominira 
društvom i ugnjetava vjernike. Pod kraljevskim nepopustljivim tumačenjem 
islamskog zakona, obraćenje na drugu religiju je kažnjivo smrću ako se 
optuženi javno ne odreče vjere i vrati na islam.  Treće najgore mjesto je Iran.  
Iako su kršćani službeno priznati kao religijska manjina, vjernici se redovito 
susreću s diskriminacijom i progonom.  Isti uzorak se u različitim 
stupnjevima može naći bilo gdje u muslimanskom svijetu.  Ako kršćani 
prihvate svoj položaj i podvrgnu se islamskoj dominaciji, mogu biti do neke 
mjere zaštićeni, ali ako nastoje širiti vjeru muslimanima, suočiti će se s 
protivljenjem ili čak smrću.  Usprkos tome, danas mnogi ljudi muslimanskog 
porijekla pronalaze spasenje kroz vjeru u Isusa kao Spasitelja i Gospoda.   

Ali istinita poruka Evanđelja ne nailazi na otpor samo u komunizmu ili 
islamu.  Iz cijelog svijeta dolaze izvještaji o žestokom otporu propovijedanju 
Evanđelja što često dovodi do nasilja prema vjernicima.  To može potjecati 
od hindusa, budista, članova rimske katoličke i ortodoksnih crkava te čak i 
ortodoksnih Židova.  Ta protivljenja događaju se kada ljudi iz tih sredina 
dolaze do vjere u Isusa kao Spasitelja i Gospodina.  

U zapadnom svijetu imamo neprekidne napade na kršćanstvo preko medija, 
obrazovnog sustava i ‘političke ispravnosti’.  Previše tolerantne ideje o seksu i 
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U nadolazećem vremenu nevolje biti će velike vrućine, drveće će izgarati i 
vode neće biti pitke, biti će razornih oluja i prirodnih katastrofa koje donose 
glad, bolesti i smrt.  Otkrivenje 8.7-11 opisuje to ovako:   

Nastadoše tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i budu bačeni na Zemlju.  
I trećina drveća izgorje, i sva zelena trava izgorje… I treći anđeo 
zatrubi.  I pade s neba velika zvijezda koja je gorjela kao baklja, i 
pade na trećinu rijeka i na izvore voda. Ime je zvijezdi Pelin.  I trećina 
voda postade pelin, i mnogi ljudi pomriješe od voda jer postadoše 
gorke.                 (Otkrivenje 8.7-11)  
  
Otkrivenje 16 govori o vremenu kada će ‘ljudi biti spaljeni velikom 
vrućinom’, kada rijeka Eufrat presuši i kada nastade ‘tako veliki potres 
kakav nikad ne bijaše otkako su ljudi na Zemlji’.   
          (Otkrivenje 16.8,12,18) 

Iako je na svijetu uvijek bilo ratova, gladi, epidemija i potresa, Biblija nas uči 
da će doći do njihovog povećanja u učestalosti i veličini kao znak posljednjih 
dana.   

5. znak:  Preporod Izraela i bitka za Jeruzalem 

Jedan od najnevjerojatnijih događaja u modernim vremenima bio je 
preporod Izraela.  Iz pepela holokausta, kada se činilo da je nestala sva nada 
za židovski narod, UN je 1947. godine donio rezoluciju koja je ponovno 
uspostavila Izrael kao naciju nakon gotovo 2000 godina što su Židovi bili 
raspršeni po cijelom svijetu.  Usprkos neprijateljstvu okolnih zemalja, Izrael 
ostaje nacija do danas preživjevši mnoge pokušaje da je uklone sa zemljovida.   

. . . Izrael ostaje nacija do danas preživjevši  

mnoge pokušaje da je uklone sa zemljovida.   

Kako objasniti Izraelov izuzetan preporod u našem vremenu?  Biblija 
poučava u Knjizi postanka, poglavlja 15 i 17, da je Bog sklopio zavjet s 
Abrahamom, Izakom i Jakovom.  Prema tom zavjetu, Abrahamovih 
potomaka će biti kao pijeska na morskoj obali i kao zvijezda na nebu.  On će 
također naslijediti zemlju Kanaan (Izrael).  Godinama kasnije, Bog je obećao 
Mojsiju da, ako narod Izraela bude vjeran Njemu i Njegovim zapovjedima, 
On će ga blagosloviti u zemlji i učiniti ih velikim narodom; ali, ako budu 
nevjerni i obožavaju idole, biti će raspršeni među narode svijeta (Levitski 
zakonik 26, Ponovljeni zakon 28). On je također obećao da čak i ako budu 
raspršeni u najdalje narode, On će ih dovesti natrag u tu zemlju (Ponovljeni 
zakon 30).  Događaji u Starom zavjetu pokazuju kako se taj zavjet ostvario u 
povijesti židovskog naroda. 
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Biblija je također prorokovala dolazak Mesije.  Isus je došao kao 
Mesija ispunjavajući brojna proročanstva iz Starog zavjeta.  To nisu bila 
samo nejasna proročanstva o dobrom čovjeku koji će se pojaviti i činiti neke 
lijepe stvari.  Ona su bila vrlo određena.  Isus je 100% uspio u ispunjavanju 
jasnih i preciznih proročanstava o Sluzi Patniku :   

 Proročanstvo u   Ispunjeno u  

Rodila ga je djevica  . . .  Izaiji 7.14   Mateju 1.18-25   

Rodio se u Betlehemu  . . . Miheju 5.2 Mateju 2.1-12 

Činio je čuda  . . . Izaiji 61.1 Mateju 9.35 

Učio je u prispodobama  . . . Psalmu 78.2 Mateju 13.34 

Umro je raspet na križu   . . . Psalmu 22.16 i Luki 23.33 
 Zaharija 12.10 

Pokopan je u bogataševu grobnicu Izaiji 53.9 Mateju 27.57-60 

Ponovno ustao od mrtvih  Psalmu 16.10-11 Luki 24.5-6 

Umro je kao žrtva za grijehe  
     cijelog svijeta  . . . . . . . . . . . . . . Izaija 53.6 Prva poslanica  
  Korinćanima 15.3-5 

Ta poruka je bila propovijedana 
      ljudima širom svijeta  . . . . . . . Izaija 45.22-23 Matej 28.18-20 

Njegova smrt kao žrtva za grijehe  
     svijeta desila se prije nego su  
     Rimljani 70.  godine nakon  
 Krista uništili drugi Hram  . . .  Daniel 9.26 Luka 19.41-44 
  
To su samo neka od mnogih proročanstava o Mesiji koja je Isus ispunio sa 
100%-tnom preciznošću prilikom Svog prvog dolaska.  Pouzdajemo se da će On 
ispuniti proročanstva o Mesijanskom kralju koji vlada u Svom drugom dolasku. 

Netom prije raspeća, Isus je prorokovao uništenje Hrama u Jeruzalemu i 
raspršenje Židova među narode (Luka 19.41-44, 21.20-24).  To proročanstvo 
se ispunilo 70. godine poslije Krista.  On je rekao da će se to dogoditi ‘jer nisi 
(grad Jeruzalem) spoznao vrijeme svog pohoda’ (Luka 19.44), drugim 
riječima jer su Njega kao Mesiju odbacili religijski vođe i većina naroda.  
Moramo se sjetiti da je također mnogo Židova prihvatilo Isusa kao Mesiju i 
da je Evanđelje došlo do pogana zbog svjedočenja Isusovih židovskih učenika.   

Jasno je da je Isus očekivao da će se židovski narod moći identificirati tokom 
tog vremena.  On je također rekao da će se oni vratiti u Jeruzalem: 

 ‘Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše 
vremena pogana.’   (Luka 21.24)  
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9. znak:  Napad na vjeru 

Prema Drugoj Petrovoj poslanici, jedna od karakteristika posljednjih dana 
ovog doba biti će poricanje učenja Biblije.  Petar piše:   

Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi 
izrugivači, povoditi će se za svojim požudama, govoreći: “Što je s 
obećanjem Njegovog dolaska?  Jer otkako oci usnuše, sve stoji tako 
kako je bilo od početka stvaranja.”  Ta oni namjerno zaboravljaju da 
su Božjom riječju nebesa bila već odavna te da je zemlja nastala iz 
vode i po vodi.  Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i propade.   
             (Druga Petrova poslanica 3.3-6)   

Ovaj odlomak nam govori da će ljudi u posljednjim danima ismijavati ideju 
Drugog Isusovog dolaska kao i da se potop zaista dogodio.  Vjerovati će da 
evolucija objašnjava kako smo nastali – da su stvari neprekidno postojale 
milijunima godina i da je sav život kakav mi znamo rezultat neprekidnog 
procesa koji još traje od davnih vremena.  Biblija uči o ‘katastrofičnom’ 
pogledu na povijest Zemlje – da je originalna ‘vrlo dobra’ kreacija u 
Postanku 1 drastično promijenjena kroz dva događaja koji su se dogodili u 
vrlo kratkom roku.  Prvi je pad čovjeka (prvi grijeh) opisan u Postanku 3, a 
drugi je potop opisan u Postanku 6-9.    

Danas mediji, obrazovni sustav, znanstvene ustanove i, nažalost, mnoge 
crkve odbacuju biblijsko učenje o stvaranju i prihvaćaju evoluciju.  Ako je 
evolucija istinita, onda Biblija nije istinita i temeljno učenje Novog zavjeta 
nema smisla – da je Krist umro da bi nas spasio od naših grijeha i od smrti.  
Evolucija pretpostavlja da je smrt i uništenje postojalo milijunima godina 
prije nego se na svijetu pojavio čovjek.  Međutim, Biblija uči da je smrt 
posljedica Adamovog grijeha:  

Jer kako po čovjeku dođe smrt, tako će i uskrsnuće mrtvih doći po 
čovjeku.  Doista, kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti 
oživljeni. (Prva poslanica Korinćanima 15.21-22).  Vidi također 
Rimljanima 5.12-21.  

Vjerovanje u evoluciju znači da moramo vjerovati da u početku nije bilo 
ničeg, da je ništa eksplodiralo, da je svemir nastao iz te eksplozije, da je život 
potekao iz ne-života te da su nevjerojatno složeni oblici života nastali kao 
rezultat procesa slučajnog odabira.  Budući da se ni jedna od ovih stvari ne 
može promatrati dok se događa ili da se ikada dogodila, vjerovanje u 
evoluciju je isto tako stvar vjere kao što je i vjerovanje u ono što kaže Biblija: 

 U početku stvori Bog nebo i zemlju.   (Postanak 1.1)  

. . .  vjerovanje u evoluciju je isto tako stvar vjere  
kao što je i vjerovanje u ono što kaže Biblija  . . . 
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Kršćanima se govori da ne trebaju evangelizirati ljude drugih vjera jer svi 
putevi vode k Bogu i On prihvaća sve ljude bez obzira što oni vjeruju.  Novi 
ekumenski i međuvjerski pristup religiji sada dominira javnim životom 
zemalja koje su jednom iskazivale privrženost kršćanstvu.  U prošlosti su 
evanđeoske crkve poučavale da je rimski katolicizam lažna crkva koja ne 
priznaje učenja Evanđelja i da je bila odgovorna za progon pravih kršćana      
i židovskog naroda.  Sada se mnogi pridružuju Rimu u propovijedanju 
razvodnjene poruke koja je svima prihvatljiva.   

Biblijska proročanstva pokazuju da će u posljednjim danima doći do 
odvraćanja od istine i poricanja prave poruke Evanđelja od strane onih koji 
tvrde da su kršćani.  Danas vidimo da crkveni vođe javno poriču temeljna učenja 
Novog zavjeta, sumnjajući u Isusovo rođenje od djevice, Njegov bezgriješan 
život, Njegovu smrt kao žrtvu za grijehe svijeta i Njegovo uskrsnuće od 
mrtvih.  A više od svega sumnjaju u Njegovo obećanje da će se vratiti.   

U Drugoj Petrovoj poslanici čitamo:   

Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama 
biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna 
krivovjerja, čak i zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i 
navući na sebe brzu propast.  (Druga Petrova poslanica 2.1)   

Knjiga Otkrivenja otkriva da će lažni religijski sustav dominirati svijetom u 
posljednjim danima.  Crkve će poricati da je Isusova krv jedino sredstvo 
pomoću kojeg se mogu oprostiti grijesi i biti će spremne raditi kompromise s 
drugim vjerama u međuvjerskom savezu.  Taj međuvjerski savez će biti 
poznat kao Babilon, lažni religijski sustav, koji će surađivati s dolaskom 
Antikrista u prvoj polovici velike tjeskobe.  U Otkrivenju 17 čitamo o ženi 
koja jaše na zvijeri što je simbol ovog saveza koji će proganjati ljude koji 
zaista vjeruju u Isusa.   

Biblija poučava da Bog voli sve ljude i želi da budu spašeni, ali poriče da se 
ljudi mogu spasiti na bilo koji drugi način osim kroz vjeru u Isusa.  U 
Djelima apostolskim 4 Petar izjavljuje da je vjera u raspeće i uskrsnuće Isusa 
jedini način koji Bog nudi čovječanstvu za spasenje:   

I nema ni u jednom drugom spasenja jer nema drugog imena pod nebom 
danog ljudima u kojem se trebamo spasiti.    (Djela apostolska 4.12)  

Isus nikada nije rekao da svi putevi vode k Bogu i da će svi ljudi biti spašeni.  
On je rekao:  

“Ja sam put, istina i život.  Nitko ne dolazi k  
Ocu osim po meni.”     (Ivan 14.6)    

On kaže da je On apsolutno jedini koji nas može dovesti k Bogu ako se 
pokajemo za grijehe i vjerujemo da je On umro kao žrtva za grijehe svijeta te 
da je ponovno ustao od mrtvih.  Niti jedna druga osoba u povijesti nije tako 
nešto učinila niti to može učiniti za nas.  
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Rekao je da će Ga ljudi koji žive u Jeruzalemu na kraju ovog doba pozdraviti 
kao Mesiju riječima: 

‘Blagoslovljen Onaj koji dolazi 
 u ime Gospodnje’  

(Matej 23.39)    

To je tradicionalan židovski pozdrav za dolazak Mesije. 

Već u 16. stoljeću bilo je proučavatelja Biblije koji su čitajući hebrejske 
proroke počinjali razumijevati da će doći do povratka židovskog naroda u 
zemlju Izrael.  To je uvelike poraslo u 19. stoljeću.  Vidjeli su da Izaija govori 
o povratku ljudi s četiri kraja zemlje (Izaija 11.11-12, 43.5-6).  Ezekiel 
prorokuje o vremenu kada će zemlja biti pusta, ali će opet postati rodna kad 
se narod Izraela vrati u nju:   

A vi, Izraelove gore, pustite da se pomlade vaše grane! Nosite svoj 
plod mojem narodu Izraelu, jer će se uskoro vratiti.’      (Ezekiel 36.8)  

Ovaj odlomak također implicira da će povratak u posljednjim vremenima biti 
u bezvjerju, ali da će Bog dovesti ljude do novog duhovnog rođenja:   

Ja ću vas uzeti iz svih zemalja i dovesti vas natrag u vašu zemlju. 
Poškropit ću vas čistom vodom, da budete čisti... Dat ću vam novo 
srce i nov ću duh staviti u vašu nutrinu.’   (Ezekiel 36.24-26) 

Prema Jeremiji (poglavlje 30) spasenje Izraela i ovaj duhovni preporod će se 
dogoditi kroz vrijeme jedinstvene nevolje u povijesti, baš kako je Isus rekao 
da će se dogoditi u danima prije Njegovog povratka.  Jeremija kaže da će 
tada biti kao kad je ‘žena u trudovima’ (Jeremija 30.6), što povezuje ovo s 
razdobljem posljednjih vremena o čemu smo već čitali u Pavlovim pismima 
Solunjanima.  Samo će Božje posredovanje kroz Mesiju spasiti Izrael od 
uništenja.   

Preporod Izraela se dogodio istodobno s dramatičnim promjenama u 
muslimanskom svijetu.  Otkriće ogromnih količina nafte u regiji Perzijskog 
zaljeva dovelo je enormno bogatstvo u ovo područje.  70% svjetskih rezervi 
nafte nađeno je na Srednjem Istoku, a oko 25% od toga se nalazi u Saudijskoj 
Arabiji. Bogatstvo od nafte transformiralo je ono što je jednom bio 
zanemaren dio svijeta u regiju koja sada ima veliki utjecaj na svijet.  Nešto 
novca od nafte se koristi za financiranje širenja islama i gradnju džamija 
širom svijeta.  Danas gospodarstvo cijelog svijeta ovisi o nafti koja dolazi iz 
ove regije.  Kada bi došlo do naglog prestanka opskrbe naftom iz regije 
Perzijskog zaljeva, svjetsko gospodarstvo bi (u sadašnjem obliku) u roku od 
nekoliko tjedana doživjelo slom.   
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To se također povezuje s proročanstvima u Bibliji.   Islam nikada ne može 
prihvatiti židovsku državu Izrael na Srednjem istoku.  Zbog potrebe za 
naftom, ostatak svijeta je postao ovisan o islamskim zemljama na Srednjem 
istoku.  Zato će oni biti voljni žrtvovati izraelsku sigurnost da bi zadržali 
naklonost arapskih proizvođača nafte.  To se povezuje s brojnim odlomcima 
u Bibliji koji proriču neprijateljstvo prema Izraelu u posljednim danima.   

U Psalmu 83 čitamo o zemljama koje se mogu prepoznati kao današnji 
susjedi Izraela.  Ove zemlje su stvorile savez govoreći:  

Hajdemo ih spriječiti da budu narod,  
da se više nitko ne sjeća imena Izrael –  

riječi koje su izgovorili neprijatelji Izraela posljednjih godina.  Ezekiel 38-39 
opisuje napad saveza zemalja, koje dolaze sa sjevera, na Izrael u bitci 
poznatoj u Bibliji kao ‘Gog i Magog.’   Perzija (Iran) je uključena u tu listu 
naroda kao zemlja koja nije tajila svoju želju da vidi kraj Izraela.    

Zaharija (poglavlje 12) nam govori da će žarište ovog vremena nevolje biti 
grad Jeruzalem koji će biti ‘kamen spoticanja’ za sve narode svijeta.  Danas 
vidimo kako velike sile našeg doba (SAD, EU, Rusija i Ujedinjeni narodi) 
traže razrješenje arapsko-izraelskog sukoba koji bi uključivao podjelu zemlje 
Izrael i grada Jeruzalema.  Knjiga Otkrivenja (poglavlje 16) proriče posljednji 
rat u povijesti kada će se vojske svijeta skupiti kod Armagedona, što znači 
brdo Megido – mjesto na sjeveru Izraela.  Brojni odlomci u Starom zavjetu, 
uključujući Joel 3 i Zahariju 12-14, opisuju takav sukob koji će se dogoditi u 
posljednjim danima ovog doba. 

Zaharija 12.10 sadrži izuzetno proročanstvo koje kaže:   

A na Davidovu kuću i na jeruzalemske stanovnike izlit ću duh milosti i 
molitve. Oni će pogledati na Mene, kojega su proboli, i tugovat će za 
Njim kao što se tuguje za prvorođencem.   

Ovdje imamo proročanstvo o onome koji je bio proboden (umro je 
raspinjanjem) i koji dolazi spasiti ostatak Izraela, i fizički i duhovno, u 
vrijeme posljednje bitke.  To se može odnositi samo na Mesiju Isusa koji je 
došao jednom da bi nas spasio od naših grijeha svojom smrću na križu i koji 
dolazi ponovno sa svom moći koja Mu je na raspolaganju da bi spasio Izrael i 
svijet od uništenja.  

Nakon toga Mesija dolazi i staje na Maslinsku goru na istočnoj strani 
Jeruzalema (Zaharija 14.4) i preuzima Svoju vladavinu kao ‘Kralj cijele 
Zemlje ’ (Zaharija 14.9).  U to vrijeme, On će ispuniti proročanske nade o 
kralju Mesiji koji vlada donoseći mir Izraelu i svijetu. 
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Otkrivenje također opisuje propast tog svjetskog sustava poznatog kao Babilon:  

Pade, pade veliki Babilon, i postade prebivalište zloduha… i trgovci 
zemlje obogatili su se od njezine silne raskoši.  I začuh drugi glas s 
neba koji je govorio: ‘Izađite iz nje, narode moj, da ne budete dionici 
njezinih grijeha, i da vas ne zadese njezina zla!       (Otkrivenje 18.2-4) 

8. znak:  Lažni proroci i Mesije 

Isus je rekao:  

“Pazite da vas tko ne zavede.  Jer će mnogi doći u Moje ime i reći ‘Ja 
sam Krist (Mesija).’  I mnoge će zavesti. … Jer će ustati lažni mesije i 
lažni proroci i činiti će velike znake i čudesa da zavedu, ako je 
moguće, čak i izabrane.”      (Matej 24.4-5, 24) 

Usprkos činjenici da živimo u doba koje je na          
jednoj razini vrlo svjetovno i materijalističko, 
danas je velika potražnja za duhovnim 
iskustvom.  Postoje stotine različitih kultova 
kao što su Jehovini svjedoci, mormoni i Unifikacijska 
crkva, koji tvrde da šire istinu, ali zapravo siju pomutnju.  
Islam je u širenju i dobiva na utjecaju u zemljama koje su 
prethodno bile tobože kršćanske.  New Age gurui i mediji su vrlo 
traženi te postoji fasciniranost čarobnjaštvom i magijom.  
Ljudima se govori da mogu otkriti ‘božanstvo iznutra’ 
kroz meditaciju i jogu.   U zapadnom svijetu više 

ljudi vjeruje u hinduističku ideju o reinkarnaciji 
nego u kršćansko učenje o uskrsnuću mrtvih.  Neki 

ljudi govore da je Isus možda bio Mesija za svoje vrijeme, ali 
da za naše vrijeme trebamo novog Mesiju.  Neki čak tvrde da su 

oni taj Mesija. 

Proces globalizacije također znači da ljudi različitih rasa i religija sada žive 
jedni blizu drugih.  Religija često uzrokuje napetosti i sukobe.  S time na umu, 
mnogi govore da religije svijeta trebaju raditi zajedno i ujediniti se da spase 
svijet.  2003. godine UN je sazvao ‘Savez civilizacija’ s namjerom da pomire 
politiku i religiju sa zajedničkim ciljem za novu globalnu civilizaciju.  Povelja 
o inicijativi ujedinjenih religija zagovara stapanje religija s tom svrhom.  

Danas mnoge sile podupiru ideju da su sve religije jednake i da bi se trebale 
spojiti.  Slobodno zidarstvo poučava da su sve religije iste.  New Age pokret 
gleda da ujedini cijelo čovječanstvo u novoj duhovnoj svijesti.  Mnoge od 
crkava koje ispovijedaju vjeru idu istim putem s vođama koji pozivaju religije 
da se približe i završe ratove i sukobe.   

New Age gurui i mediji 

su vrlo traženi  . . . 

. . .
  te postoji f

asciniranost 

čarobnjaštvom i m
agijo

m.   
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cijelom svijetu.  U prijašnjim vremenima su se pitali, ‘Kako mogu ljudi diljem 
svijeta vidjeti isti događaj u isto vrijeme?’  Za nas je odgovor jednostavan – 
preko televizije.   

U Otkrivenju 13 se govori o lažnim prorocima koji su napravili sliku kojoj su 
se ljudi morali klanjati.   

‘I bi joj dano da udahne život slici zvijeri, da ta slika progovori i učini da 
budu pogubljeni svi koji se ne poklone slici zvijeri.’   (Otkrivenje 13.15) 

U prijašnjim vremenima ideja da slika može govoriti se 
činila nemoguća.  U današnje vrijeme lako je vidjeti 
kako slika može govoriti pomoću nove tehnologije.  
Zapravo, većina ljudi provodi svoje vrijeme gledajući 
slike koje govore na TV ekranima.   

U slijedećem retku čitamo:  

Učini da se svima – malim i velikim, bogatim i siromašnim, 
slobodnim i neslobodnim – utisne žig na njihovoj desnoj ruci ili na 
njihovim čelima; nitko ne može kupovati ni prodavati, osim onoga 
tko nosi žig s imenom zvijeri ili s brojem njezina imena. Ovo je 
mudrost: tko ima pameti, neka izračuna broj zvijeri. To je broj 
čovjeka, a broj mu je 666.           (Otkrivenje 13.16-18) 

Kada je Ivan pisao Otkrivenje prodavalo se i kupovalo kovanim novcem ili 
zamjenom robe i bilo je teško zamisliti bilo kakav sustav u kojem bi se 
korištenjem broja ili znaka na tijelu osobe to moglo učiniti.  Danas to nije tako 
teško zamisliti.  U našem društvu gotovina je zamijenjena kreditnim karticama 
koje imaju broj jedinstven za osobu kojoj pripada.  Sada smo svjedoci razvoja 
na području RFID (Radio Frequency Identification) identifikacije 
radiofrekvencijom na etiketi koja čini mogućim ostatak ovog proročanstva.   

RFID odašilje informacije za identifikaciju koristeći signal radiovalova uz 
pomoć sklopa mikročipa. A tvrtka iz SAD-a, Applied Digital Solutions (ADS), 
kreirala je čip koji nazivaju potkožna kreditna kartica.  Čip veličine zrna 
pijeska može se injekcijom ubrizgati u desnu ruku između lakta i ramena.  
ADS predviđa dan kada će kartice za bankomate i kreditne kartice zamijeniti 
tim novim uređajima, i već aktivno traže partnere među bankama i tvrtkama 
koje se bave kreditima da se udruže i razviju komercijalnu primjenu 
korištenja čipa.  Više neće biti potrebno da osoba provuče karticu da kupi ili 
proda robu nego će moći jednostavno pristati na poslovnu ponudu i 
prepustiti RFID tehnologiji da dovrši transakciju.  

Ne možemo sa sigurnošću reći da je ovo način kako će raditi sustav znaka 
zvijeri iz Otkrivenja 13, ali je neobično da napredna tehnologija razvija 
sredstva kupovine i prodaje bez gotovine preko broja na mikročipu 
ugrađenom ispod kože. Također bi bilo moguće odrediti tko će dobiti i tko 
neće dobiti broj.  Oni koji ga ne bi dobili ne bi mogli kupovati ni prodavati. 

    666666666666    
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6. znak:  Globalizacija 

Sve donedavno u ljudskoj povijesti, narodi i kontinenti su bili razdvojeni 
ogromnim udaljenostima koje je prešlo samo nekoliko neustrašivih 
istraživača i trgovaca.  Većina ljudi nikada nije putovala daleko od područja 
na kojem su rođeni.  Danas možemo putovati oko cijelog svijeta za 24 sata i 
slati poruke koje odmah stignu na drugu stranu svijeta.  Migracija je dovela 
do miješanja ljudi svih rasa i kultura na načine koji se nikada nisu desili u 
prošlosti. Došlo je do eksplozivnog rasta tehnologije koja je potpuno 
preobrazila svaki aspekt života.  

Napredak u znanosti i tehnologiji donio je mnogima brojne blagodati, ali i 
nove probleme.  Budući da su međunarodno putovanje, trgovina i moderna 
sredstva komunikacije smanjili svijet na veličinu ‘globalnog sela’, i problemi 
čovječanstva su također postali međunarodni - droge, terorizam, širenje 
oružja za masovno uništenje, ekonomske krize, zagađenja okoliša, nove 
bolesti, međunarodni kriminal, jaz između bogatih i siromašnih naroda, 
pornografija i zlostavljanje djece, izbjeglice i azili i tako dalje.   

Da bi se izašlo na kraj s takvim problemima, dolazi do povećanja globalnih 
institucija – Svjetske banke, Međunarodni monetarni fond, Interpol; 
međunarodna tijela za izbjeglice, ljudska prava, okoliš i tako dalje.  Svjedoci 
smo pojavljivanja blokova naroda od kojih je najnaprednija Europska Unija 
u kojoj su nezavisne europske zemlje međusobno povezane sa zajedničkom 
valutom.  Dolaze sve bliže tome da postanu država pod nazivom Europa s 
vlastitim predsjednikom, vanjskom politikom i pravnim sustavom.  Također 
imamo Ujedinjene narode koji spajaju sve nacije u svjetskom forumu.  Danas 
taj forum nema sposobnosti da nametne svoje odluke nacijama.  Usprkos 
tome, postoje ljudi u UN-u koji bi to htjeli promijeniti i uspostaviti svjetsku 
vladu.  Danas mnogi svjetski vođe pozivaju na uspostavljanje 'novog 
svjetskog poretka' koji bi pazio na red među nacijama i rješavao financijsku 
krizu koja sada zahvaća svijet.   

Svjetska vlada — 

    spas svijeta od uništenja ? 

Ako bi masovna kriza pogodila svijet (a Biblija kaže da hoće) nije nemoguće 
zamisliti da velike sile zaborave svoje nesuglasice i dogovore se o nekoj vrsti 
svjetske vlade da bi spasili svijet od uništenja.  

Proročanstva iz Daniela i Otkrivenja pokazuju da će na kraju ovog doba biti 
svjetski oblik vlade koji će dovesti na vlast posljednjeg vladara, poznatog kao 
Antikrist ili Zvijer. Poglavlja 2 i 7 u Danielu su paralelni odlomci u kojima 
Bog daje uvid u četiri svjetska carstva: Babilon, Perzija, Grčka i Rim.  Četvrto 
carstvo (Rim) će egzistirati u nekom obliku (papinstvo) do drugog dolaska 
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Krista i biti oživljeno u posljednjim danima ovog doba (EU).  Neobično, ali 
ispred zgrade Europskog vijeća u Brusselu postoji statua žene koja jaše na 
zvijeri, slika koja je korištena u Otkrivenju 17 za prikaz Antikristovog sistema 
u posljednjim vremenima.  Zgrada Europskog parlamenta u Strasbourgu je 
napravljena po uzoru na sliku Babilonske kule.  Prema Danielu 7.7-8 i 9.26 iz 
ovog carstva će doći Antikrist.   

Otkrivenje 17.12-14 govori o 10 kraljeva koji ‘imaju jednu misao: svu svoju 
silu i vlast predati Zvijeri.’  Zanimljivo je da mnogi nacrti globalista dijele 
svijet u 10 regija nadolazećeg svjetskog poretka.  Vjerojatno je da će bilo 
kakva svjetska vlada biti krhka koalicija koja će se raspasti kada nacionalno 
koristoljublje dođe do izražaja.  Opet, to je upravo ono što biblijska 
proročanstva daju naslutiti.  U Danielu 2.42 čitamo o ‘nogama i prstima od 
lončarske gline’ što je zapravo simboličan opis ovog ‘kraljevstva’:  

‘Što su prsti na nogama bili dijelom od 
željeza, dijelom od gline, znači da će 
kraljevstvo biti dijelom snažno, a dijelom 
krhko.’   

Kao što se željezo i glina ne mogu spojiti u 
jedno, tako će se ta posljednja svjetska vlada 
raspasti na krhotine u posljednjim danima.  
Daniel 7 nam kaže da će zvijer trojici od deset 
kraljeva stati na kraj, po svoj prilici zato što su 
oni u sukobu s njim. 

Prema Otkrivenju ova svjetska vladavina zvijeri trajati će kratko razdoblje, 
ali će njezine posljedice biti užasne:   

Dana joj je vlast da tako čini 42 mjeseca… Dana joj je vlast nad 
svakim plemenom, pukom, jezikom i narodom.       (Otkrivenje 13.5,7)   

Ona progoni one koji vjeruju u Isusa i napravila je svoju sliku kojoj se   
svi moraju klanjati.  (Otkrivenje 13.7, 11-15).  Prema Drugoj poslanici  
Solunjanima 2, sotona će je obdariti natprirodnim moćima.  Ona će uvesti 
gospodarski sustav u kojem se neće moći kupovati niti prodavati ako nemaš 
broj sa ‘žigom zvijeri – 666.’  (Otkrivenje 13.16-18).  Njegova vlast će biti 
skršena Drugim dolaskom Isusa u moći i slavi na kraju ovog doba 
(Otkrivenje 19.11-21). 

Danas vidimo mnoge znakove globalizacije koja približava nacije.  Također 
vidimo narode koji predaju svoj suverenitet regionalnim blokovima naroda.  
Prema biblijskim proročanstvima, ovaj proces će dovesti do zadnje faze 
ljudske vladavine koja će biti protukršćanska svjetska vlada posljednjih dana. 
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7. znak:  Rast tehnologije 

Današnji svijet je pun nevjerojatnih izuma za koje naši preci nisu mogli ni 
zamisliti da postoje.  Televizija može prenijeti u naše domove slike događaja 
koji se dešavaju na drugom kraju svijeta u trenutku kada se događaju.  
Možemo razgovarati telefonom s ljudima udaljenim tisuće kilometara i slati 
poruke preko interneta.  Računala su otvorila nove svijetove informacija, 
zabave i komunikacije.  Možemo ići na put autom, vlakom ili avionom u 
trajanju od nekoliko sati, a prije bi naš put trajao tjednima ili mjesecima.  
Naši životi su olakšani sa 101 različitim uređajem koji pomaže u radu u kući – 
frižider, mašina za pranje rublja, centralno grijanje, itd. (dok se ne pokvare!).  
Tehnologija je donijela ogroman napredak u transportu, medicini, 
poljoprivredi, zabavi, sprečavanju kriminala, ratovanju, itd. 

Međutim, tehnologija ima i svoju negativnu stranu.  Za veliku većinu 
ljudi, tehnologija uopće nije dostupna ili je dostupna u vrlo ograničenom 
obliku.  To stvara veliki jaz između onih koji je imaju i onih koji je nemaju.  
Sve tehnologije trebaju energiju.  Svi glavni izvori energije koji se danas 
koriste su neobnovljivi.  U nedavnom UN-ovom izvještaju o okolišu stoji da 
je brzina kojom čovječanstvo iskorištava Zemljine prirodne resurse ugrozila 
sam opstanak čovječanstva.   

Mnogi upozoravaju da ćemo uskoro doći u situaciju poznatu pod nazivom 
‘vrhunac proizvodnje nafte’ kada potražnja za naftom nadmaši zalihe i cijene 
osjetno porastu.  Neki kažu da smo već došli do tog stanja.  Bez nafte naši 
divni strojevi ne mogu raditi, a bez tih strojeva bi danas mnogi ljudi bili 
bespomoćni.  Generacijama su ljudska bića razvijala vještine preživljavanja 
za uzgoj i čuvanje hrane i drugih životnih potrepština.  Rastom tehnologije te 
vještine su se izgubile jer se oslanjamo na naše naprave za pomoć u radu.   

Biblija sadrži proročanstva koja pokazuju da će postojati takva vrsta 
tehnološkog društva kakvo poznajemo danas.  U proročanstvima Daniela 
napisanim prije kojih 2500 godina, nalazimo neke izvanredne podatke koji 
povezuju ovu situaciju s ‘posljednjim vremenima’ : 

A ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do posljednjeg 
vremena! Mnogi će je pretraživati, i spoznaja će biti velika.   (Daniel 12.4) 

Ako odete na aerodrom u veći svjetski grad, tamo ćete vidjeti ljude koji 
‘trčkaraju okolo’ kad idu na putovanja oko svijeta.  Uključite računalo, spojite 
se na internet i priključeni ste na gotovo neograničen izvor znanja o čemu 
god vas zanima.  Svjedoci smo ispunjenja ovih Danielovih riječi kad gledamo 
silan porast putovanja i tehnologije koji su smanjili svijet na veličinu 
globalnog sela. 

Porast znanja pomaže u objašnjenju proročanstava za koje su prijašnje 
generacije mislile da je nemoguće da se ispune doslovce.  U Otkrivenju 11 
čitamo o smrti dva svjedoka u Jeruzalemu, događaj koji će se vidjeti u 


