
VELIKO OPOZORILO 
RAZSVETLJENJE VESTI,  

ki ga je napovedala Devica Marija v svojih prikazovanjih leta 1961  

v Garabandalu, se bo zgodilo zelo kmalu. 

ZAKAJ SE BO ZGODILO OPOZORILO? 

Da dokaže vsem, da Bog obstaja.  

 

Da privede vse ljudi nazaj k Jezusu Kristusu.  

 

Da po spreobrnjenju zmanjša učinek greha in zla v svetu.  

 

Da bi nas pomagalo rešiti pred dnevom Poslednje Sodbe, tako da nam da 

      priložnost prositi za odpuščanje grehov, ki smo jih zagrešili.  
 
Da bi spreobrnilo neverujoče, ki sicer ne bi imeli nobene možnosti za    

      odrešenje brez tega Velikega Dejanja Usmiljenja.  

 

Da bi verujočim okrepilo vero.  

 

KAJ SE BO ZGODILO V ČASU OPOZORILA?  

Vsak človek nad 7 letom starosti bo 

doživel zasebno mistično srečanje z 

Jezusom Kristusom, ki bo trajalo do 

15 minut.  

To je Dar od Boga Očeta, da bi se  

ljudje spreobrnili nazaj k Resnici. 

Izkusili  bomo kako bo potekal dan 

Poslednje Sodbe, le da tokrat ne 

bomo obsojeni. Namesto tega nam 

bo dana možnost, da prosimo za 

odpuščanje.  

Na nebu bosta trčila dva kometa. 

Ljudje bodo prepričani, da so priča katastrofi, hujši od potresa. Toda to ne bo  

katastrofa, ampak znamenje, da je prišel Jezus.  

Nebo bo postalo rdeče in bo videti kot ogenj, nato pa bomo na nebu najprej  

videli velik Križ, da nas pripravi vnaprej. 



Ateisti bodo dejali, da je bila to globalna iluzija. Znanstveniki bodo iskali   

logično razlago, a je ne bodo našli.  

To dogajanje bo osupljivo in nam ne bo škodovalo, saj prihaja od Jezusa kot  

dejanje Ljubezni in Usmiljenja. 

Pokazani nam bodo naši grehi. Ob njihovem razkritju bomo občutili silno 

žalost in sramoto. Druge bo razkritje njihovih grehov navdalo s takšno 

slabostjo in jih bo tako pretreslo, da bodo umrli, še preden bodo lahko prosili 

za odpuščanje.  

Vsak izmed nas bo videl stanje svoje duše pred Bogom – dobro, ki smo ga 

storili v svojem življenju, bridkosti, ki smo jih prizadejali drugim, in vse 

tisto, česar nismo uspeli storiti.  

Številni bodo padli na kolena in točili solze olajšanja. Solze veselja in sreče.  

Solze čudenja in ljubezni.  

Končno bo namreč mogoče zaživeti novo življenje, potem ko bomo spoznali                                                  

vso resnico. 



 

 

 

 

 

Jezus nas prosi, naj močno molimo za vse tiste duše, ki bodo v smrtnem 

grehu umrle v času Opozorila. Vsak izmed nas se mora pripraviti zdaj. 

Jezus nas vabi, da si temeljito izprašamo vest in prosimo za odpuščanje 

svojih grehov še pred Opozorilom. 

 

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE: 

www.opozorilo-jezusov-drugi-prihod.si 

http://www.knjiga-istine.com/ 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/  
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