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Ta članek je nadaljevanje avtorjevega odgovora Dr. Mark Miravalleju na
Sporočila, dana Mariji Božjega Usmiljenja. V tem članku se lotimo trditve Dr.
Miravalleja, da je krivoverstvo v obliki Mileniarizma prisotno v nekaterih
primerih domnevnih Sporočil.
Miravalle v tem članku razlaga, kot je dobesedno navedeno spodaj:
Mileniarizem trdi, da bo na zemlji dobesedno 1000 letna vladavina Jezusa
(Sporočilo z dne 9.april 2012) med katero na zemlji ne bo papeža, temveč oblika
duhovnega papeštva s katerim bo Sv. Peter vladal Cerkvi iz Nebes nad Rajom na
zemlji. Katoliška Cerkev je pravično obsodila mileniarizem in koncept 1000
letnega obdobja, v času katerega bi Jezus vladal nad Rajom na zemlji. (glejte
Katekizem Katoliške Cerkve št. 676)
Kaj je Mileniarizem in zakaj ga Cerkev obsoja?
Najprej moramo jasno razumeti: kaj točno je Mileniarizem in zakaj ga Cerkev
obsoja?
Mileniarizem (iz »millenium«, latinsko za »tisoč let«) je prepričanje nekaterih
krščanskih denominacij, da bo nastal »Raj na Zemlji« v katerem bo Kristus
vladal 1000 let – pred Drugim Prihodom in poslednjo sodbo vsega človeštva. To
prepričanje izhaja predvsem iz Knjige Razodetja 20, 1-6.
Kot je Mark Miravalle pravilno izjavil, Katoliška Cerkev obsoja mileniarizem.
Katekizem še posebej zavrača prepričanje, da bo na zemlji nastal raj, ki mu bo
Jezus fizično vladal pred Drugim Prihodom in poslednjo sodbo.
Spodaj so izvlečki iz Katekizma Katoliške Cerkve (št.676) na to temo:
Ta antikristova prevara se zarisuje v svetu vsakokrat, ko si ljudje domišljajo, da
bodo v zgodovini uresničili mesijansko upanje, ki se more izpolniti samo
onstran nje prek eshatološke sodbe: tudi v njeni omiljeni obliki je Cerkev
zavrnila ta pod imenom milenarizem nastopajoči ponaredek prihodnjega

kraljestva, predvsem v politični obliki sekulariziranega mesijanstva, »notranje
sprevrženega«.
Ali je mileniarizem mogoče najti v sporočilih Marije Božjega Usmiljenja?
Mileniarizem torej trdi:
1. Jezus bo ponovno prišel v fizični obliki pred Drugim Prihodom
2. On bo fizično vladal na zemlji pred Poslednjo Sodbo
Ali Jezus preko Marije Božjega Usmiljenja pridiga mileniarizem? Odgovor je
NE. Jezus jasno pove da:
1. On ne bo ponovno prišel v fizični obliki pred Drugim Prihodom
2. On ne bo vladal na zemlji v fizični obliki pred Poslednjo Sodbo
V Sporočilu z dne 9. Januarja 2012 Mariji Božjega Usmiljenja Jezus jasno
razloži, da bo Nova Doba Miru nastopila po Njegovem Drugem Prihodu:
»Moj Drugi Prihod bo pomenil konec trpljenja, ki ste ga prestajali tisoče let na
zemlji. Tako zelo velik bo ta Veličasten dogodek, da se bodo vsi ljudje čudili, ko
se bom pojavil na nebu. Vi, iz te generacije, ste bili izbrani, da boste deležni
tega potovanja z menoj v Moj Novi Raj, v Novo Dobo Miru nad katero bom
vladal Jaz. Nihče ne sme biti izključen. Nobena duša ne sme pasti skozi mrežo.
Moja največja želja je, da vas vse pripeljem v Svoje Kraljestvo. To je slava, na
katero je človeštvo čakalo že od Moje Smrti na Križu.«

Kako naj razumemo Novo Nebo in Novo Zemljo?
Jezus preko Marije Božjega Usmiljenja razloži, da bo po Drugem Prihodu in
Poslednji Sodbi, Bog Oče obnovil zemljo v njeno prvotno, neokrnjeno lepoto.
Nebesa in Zemlja se bosta združili v eno. Pravični bodo živeli z Njim v tem
»Novem Nebu in Novi Zemlji« 1000 let – ne dobesedno 1000 let v zemeljskem
smislu, temveč bolj v smislu dobe, dolgega obdobja. Jezus govori, da se v tem
Novem Raju ne bomo starali.
Kar torej Jezus razlaga preko Sporočil danih Mariji Božjega Usmiljenja je vrsta
sveta, ki ga bodo pravični podedovali PO Njegovem Drugem Prihodu. On
razlaga kako bosta izgledali to Novo Nebo in Nova Zemlja. On govori o
Večnem Življenju, življenju, ki prihaja. To NI Mileniarizem – namesto tega nam
Jezus daje samo kratek predogled tega kakšno naj bi bilo videti Večno Življenje
za pravične po tem ko se bo zgodila Poslednja Sodba.

Nihče ne ve, kakšno naj bi bilo to »Novo Nebo in Nova Zemlja.« Jezus preko
Marije Božjega Usmiljenja razloži kako bo izgledal ta čudoviti novi svet. Konec
koncev ga lahko samo On razloži:
»Moja izbrana greneracija bo z Menoj za vso večnost. V tem Raju bo 1000 let
miru, ljubezni in harmonije. Vam, otroci te generacije, bo dan dar, da boste
živeli v še lepšem Raju, kot je bil pripravljen za Adamo in Evo. Ne boste se
starali. Ljudje bodo živeli v miru z družinami vseh generacij. Toliko ljubezni in
veselja bo nekaj vsakdanjega. Končno boste imeli resničen in trajen mir v svojih
dušah. Zakaj to ne bi bilo mogoče? To je Zemlja, ki jo je načrtoval Moj Oče
čigar Božja Volja se bo končno zgodila kakor je v Nebesih tako na Zemlji.
Razveselite se! Ta Novi Raj morate sprejeti z navdušenjem in pričakovanjem.
Tam ne bo smrti. Ne bo bolezni. Ne bo greha. Dan vam bo dar večne sreče.«
(24. Februar 2012)
V Njegovem prvem Sporočilu Mariji Božjega Usmiljenja, Bog Oče razloži, da
bo Drugi Jezusov Prihod povrnil zemljo v njeno prvotno lepoto – v prvotni
zemeljski raj, ki je bil namenjen našim prvim staršem, a ga je uničil greh:
»Vsakega izmed vas sem ustvaril po Svoji Podobi, da bi lahko imel družino. Svet
sem ustvaril iz Čiste Ljubezni tako, da bi lahko vi, Moji otroci delili ta Raj z
Menoj. Svet je bil tako ljubeče ustvarjen, da je bila vsaka podrobnost skrbno
izdelana. Tako vesel sem bil, ko je bil Raj na Zemlji ustvarjen, da so se angeli
radovali in Nebesa so bila napolnjena z ognjem ljubezni, česar noben človek ne
bi doumel. Potem pa je bil uničen zaradi greha, ki ga je povzročila kača…
Prišla je ura, da prevzamem Raj, ki sem ga ljubeče ustvaril. Ponovno bomo
postali ena družina... Ta Novi Raj na Zemlji zdaj načrtujem za vse Svoje otroke.
Trajal bo tisoč let na Zemlji in nihče ne sme biti izključen, kajti to bi zlomilo
Moje Srce… Ta Raj bo kraj ljubezni, lepote, slave in dom vseh, ki so čistega srca
in duše.« (25. junij 2011)

Katoliška Cerkev priznava, da Novo Nebo in Nova Zemlja
omenjena v Svetem Pismu, še nista bili izpolnjeni.
Sveto Pismo obširno govori o tem Novem Nebu in Novi Zemlji, ki se bosta
zgodili ob koncu sveta. Razodetje 21,1-4 govori o tem lepem novem svetu, ki ga
bodo podedovali pravični, ko se bodo končale stiske poslednjih časov:

»Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta
izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je
prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega
ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej,
prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva
in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti
ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je
minilo.« (Raz 21, 1-4)
Prerok Izaija prav tako govori o tem Novem Nebu in Novi Zemlji:
Kajti glej, ustvaril bom Novo Nebo in Novo Zemljo, prejšnje reči ne bodo več
prihajale v spomin, ne bodo več prišle do srca. Da, veselite in radujte se na veke
tega, kar bom ustvaril: kajti glej, ustvaril bom Jeruzalem za radost, njegovo
ljudstvo za veselje. (Iz. 65,17-18)
Katekizem jasno uči, da to Novo Nebo in Nova Zemlja še nista bili izpolnjeni.
Kristusova obljuba Novega Neba in Nove Zemlje se še ni uresničila. Človek
mora pogledati samo zgodovino in nemudoma mu bo jasno, da je Novo Nebo in
Nova Zemlja še daleč od resničnosti, še posebej v današnjem svetu vojn,
splavov, nemoralnosti, lakote, bolečin, bolezni…seznam se nadaljuje v
nedogled.
Spodaj so izseki iz Katekizma Katoliške Cerkve (št. 671) na to temo:
Kristusovo kraljestvo, ki je navzoče v njegovi Cerkvi vendarle še ni dokončano
»z močjo in veliko slavo« (Lk 21,27) s prihodom Kralja na zemljo. To kraljestvo
še napadajo hudobne sile, čeprav jih je že dokončno premagala Kristusova
velika noč. Dokler mu ne bo vse podvrženo, dokler ne bo Novega Neba in Nove
Zemlje, kjer prebiva pravičnost, nosi potujoča Cerkev v svojih Zakramentih in
ustanovah, ki spadajo s sedanji vek, podobo tega sveta, ki preide. Saj sama živi
med stvarstvom, ki vse dotlej zdihuje v porodnih bolečinah in pričakuje
razodetja Božjih otrok. Zato kristjani molijo, predvsem pri Evharistiji, da bi
pospešili Kristusovo vrnitev, rekoč: Maranatha, Pridi Gospod! (1 Kor 16,22;
Raz 22, 17.20)
Zaradi tega Novega Neba in Nove Zemlje ne moremo razlagati kot nekaj, kar
predstavlja čase v katerih trenutno živimo ali obdobje v tem trenutku zgodovine.
Namesto tega Novo Nebo in Nova Zemlja kažejo na Dobo Miru, ki se bo
zgodila po Kristusovi slavni vrnitvi na zemljo, ko bo sodil žive in mrtve.
Katekizem torej dejansko podpira poglede na to Novo Nebo in Novo Zemljo

vsebovano v Sporočilih danih Mariji Božjega Usmiljenja, tako da trdi da se bo
bosta Novo Nebo in Nova Zemlja zgodili po Drugem Prihodu.
Ali ima Cerkev uradno razlago za Novo Nebo in Novo Zemljo? Nima je. Cerkev
v bistvu ne more sprejeti odločitve v tej zadevi, preprosto zato, ker noben človek
v resnici ne ve kaj se bo zgodilo ko bo prišel Jezus, kako bo potekala Poslednja
Sodba in kako bosta izgledala Novo Nebo in Nova Zemlja. Z drugimi besedami,
Cerkev nima in ne more imeti dokončnega nauka o obliki življenja v tem
Novem Nebu in Novi Zemlji, ki jo je Jezus razkril preko Marije Božjega
Usmiljenja.

Prid k nam Tvoje Kraljestvo!
»Pridi k nam Tvoje Kraljestvo, zgodi se Tvoja Volja, kakor v Nebesih, tako na
Zemlji!« Človeštvo izgovarja ta stavek iz molitve »Oče Naš« že 2000 let,
vendar pa Kraljestvo v resnici še vedno ni prišlo na zemljo. Božja Volja se še ni
v polnosti uresničila. Samo ozreti se moramo na grešen, uporniški in nemoralni
svet okoli nas, da bomo videli, da je temu tako.
Se vam ne zdi, da bi Bog po več kot 2000 letih lahko uresničil Svojo Obljubo in
odgovoril na to molitev? To je točno to, kar On govori preko Marije Božjega
Usmiljenja – da bo izpolnil Svojo obljubo in vrnil Raj v njegovo prvotno lepoto.
»Vi, Moji otroci, morate sprejeti Obljubo, ki jo je dal Moj Sin, po Njegovem
Veličastnem Vstajenju od mrtvih. On je rekel, da bo ponovno prišel. Čas za
Drugi Prihod Mojega ljubljenega Sina na zemljo se približuje. Če verjamete v
obljube, ki jih je dal Moj Sin, potem veste, da On resnično stoji za tem, kar je
rekel. Ko bo ponovno prišel, bo prišel Vladati in prevzel bo Svoj Zakoniti
Prestol v Novem Raju, ki sem ga Jaz za vse vas ustvaril na zemlji.« (23. februar
2012)
Za vse tiste, ki še vedno dvomijo v Novo Dobo Miru, v Novo Nebo in Novo
Zemljo omenjeno v Sporočilih danih Mariji Božjega Usmiljenja – namesto da
dvomimo se raje vprašajmo: Zakaj pa ne? Zakaj Bog ne bi povrnil Zemljo v
prvotni, čudoviti Raj - v popolni svet za človeštvo - ki ga je On ustvaril preden
je satan zapeljal Evo? Zakaj bi Bog dovolil satanu, da uniči Njegov prvotni načrt
čudovitega Raja? Ali ga ne bi On v Svoji pravičnosti vrnil v svoje prvotno
stanje?
To je čudovita obljuba, ki nas bo vodila in nam dajala moč v težkih časih, ki
prihajajo. Zaključimo ta članek z razmišljanjem o tem novem svetu, ki nam ga je
obljubil Jezus:

»Moja hčerka, na Zemlji bom vladal tisoč let. Naj ne bo pomote. Jaz
sem na čelu dogodkov, ki se zdaj odvijajo v svetu. Pripravil sem pot
za Moje Novo Kraljestvo na Zemlji. Ta ura je blizu, veliko bližje kot
se mnogi zavedajo. Razveselite se, kajti to novico bodo sprejeli vsi ljudje.
Vse trpljenje na svetu se bo končalo. Moje Novo Kraljestvo na Zemlji bo
prineslo studenec ljubezni in slave, ki jo bodo deležni vsi Moji otroci. Ta
Novi Raj bo presegal vaše razumevanje. Poslušajte. To novo življenje bo
prineslo vsem vam, Mojim zvestim privržencem, življenje brez skrbi.
Ničesar več si ne boste želeli. Za vse bom poskrbel Jaz. Vsak izmed vas, ki
se bo odločil za to Veličastno Kraljestvo, bo osupnil nad Dragocenim
Draguljem, ki vas čaka. Molite, da bodo vaši bratje in sestre odprli svoje
oči za Resnico obljub, ki sem jih dal, tako da bodo tudi oni lahko vstopili v
to Novo Življenje na Zemlji.« (20. Maj 2012)

