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Sončna Vrata pripeljejo posameznika na Pot Ljubezni in Modrosti. Kdor v sebi odkrije ta 

Dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega Vesoljnega reda, od 

najmanjših zakonitosti, pa vse do Prasvetlobe Večnega Ognja, 

kateri napaja vso Neskončnost. 
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ANTIKRIST IN NJEGOVI PREDHODNIKI 
»Prvorojeni med mrtvimi« 

 

JEZUS: »JAZ sem „Prvorojenec med mrtvimi" po človeškem in Božjem redu. 

Prvorojenec po človeškem redu, ker sem po materini strani kot Adamov sin prvorojeni iz Adamovega 

rodu, rojen tako, kakor bi se morali roditi vsi otroci, ki jih je ustvaril MOJ OČE. 

Ne glej debelo. Marija je bila po volji Boga rojena brez madeža in po pravici jo je Bog tega obvaroval, 

da bi pripravil MOJ PRIHOD. Toda brez tega posebnega hotenja bi Marija, rojena iz žene in moža, ki sta 

se po naravni postavi združila, ne bila nič drugačna kot vsa druga ustvarjena bitja, ki poganjajo iz 

okužene Adamove korenine. Bila bi zelo „pravična" kot mnogi možje in mnoge druge žene v stari zavezi; 

celo med največjimi, toda nič več. Izvirni greh bi v njej ubil MILOST in ŽIVLJENJE DUŠE. 

JAZ sem tisti, ki sem premagal smrt in Smrt. Jaz, ki sem mrtve v Limbu ponovno poklical V Življenje. Spali 

so kakor Lazar, čigar vstajenje je senca onega drugega, resničnega. JAZ sem jih poklical. In vstali so. JAZ, 

rojen iz žene, Adamove hčere, ki je bila brez izvirnega greha, kakršni bi morali biti vsi Adamovi otroci, 

sem zato Prvorojenec po naravnem redu, po Adamu, rojen živ sredi mrtvorojenih po Adamu. 

„PRVOROJENI" v Božjem redu sem zato, ker sem SIN OČETA, ne ustvarjen, OD NJEGA ROJEN. 

Roditi pomeni dati Življenje. Ustvariti pomeni izoblikovati. JAZ lahko ustvarim nov cvet. Umetnik lahko 

ustvari novo delo. Življenje pa lahko rodita samo oče in mati. 

„PRVOROJENI" sem torej zato, ker sem rojen iz BOGA, sem na čelu vseh, ki so rojeni (po milosti) iz BOGA. 

Ko sem s svojo Smrtjo zrušil zagrobna vrata in od tam pripeljal speče k prvemu vstajenju, sem odprl tudi 

zapore Mističnih Jezer. Njih kopel zbrisuje znamenje, ki ubija, umira Smrt duha, prava Smrt, in se rodi 

ŽIVLJENJE DUHA, PRAVO ŽIVLJENJE. 

In naposled sem „PRVOROJENI" med mrtvimi, ker je MOJE TELO kot prvo stopilo v NEBESA, kamor bodo 

vstopila ob Vstajenju poslednji dan telesa Svetih, katerih Duše v SVETLOBI pričakujejo poveličanje 

svojega celotnega jaza. Tako je tudi prav, ker so sebe posvečevali tako, da so premagovali telo in ga 

devali v sužnost, da, bi z njim prispeli do zmage. Tako je tudi prav, kajti učenci so podobni UČITELJU, 

tako Ljubeče hoče UČITELJ. JAZ, vaš UČITELJ, sem vstopil v Slavo s svojim Telesom, ki je trpelo zaradi 

Božje slave. 

Pozneje ti bom spregovoril o dveh vstajenjih; nanju gledate vi zelo po človeško, a ju je potrebno videti z 

Duhovnim pogledom. 

To Moje Božje in človeško Prvorojenstvo mi dosledno daje vladarske pravice, kajti vedno je prvorojenec 

tisti, ki deduje kraljevsko krono. In kateri kralj je bolj Kralj kakor MOJ OČE? 



Večni Kralj, čigar kraljestvo nima ne začetka ne konca in pred komer je sleherni sovražnik brez moči. 

Edini Kralj brez tekmecev, ki me rojeva in mi daje isto vladarstvo, ker sem z LJUBEČIM OČETOM ENO, 

istega bistva z Njim, Neločljiv od Njega, Živ, Dejaven, POPOLN DEL NJEGA. Sveti, sveti, sveti Kralj, tako 

Popoln, da si človekov razum ne more niti predstavljati. Blešči se v Nebesih, na zemlji in nad prepadi, 

preplavlja Gore, prešinja s seboj vse, kar obstaja, veličastna Svetost MOJEGA LJUBEGA OČETA, Svetost, 

katero častite, ker ste iz nje rojeni in iz nje izhajate. 

Slava, Slava, Slava LJUBEMU OČETU, Vedno Slava, ker od NJEGA prihaja Vse Dobro, in prvo Dobro sem 

JAZ, VAŠ ODREŠENIK. 

MOJE KRALJESTVO ni od tega sveta, kolikor bi to pomenilo vladati na zemlji. A je Kraljestvo na zemlji. 

Na zemlji bom namreč JAZ zakraljeval. To kraljestvo bo očitno in Resnično, ne le Duhovno, kakor je sedaj 

in samo za redke. Prišla bo ura, ko bom Jaz edini in resnični Kralj te zemlje, ki sem jo odkupil s svojo 

Krvjo. LJUBI OČE me je postavil, da bom njen Kralj in mi izročil vso oblast. Kdaj bom prišel? Kaj je ena 

ura v primerjavi z Večnostjo? In kakšen pomen bo imela zate ura, ko boš v VEČNOSTI? 

PRIŠEL BOM. Ne bom imel novega telesa, ker je Moje Telo že Poveličano. Oznanjal bom MOJ Evangelij, 

vendar ne, kakor sem ga oznanjal, ampak z Novo Močjo, ker takrat Dobri ne bodo človeško dobri, kakor 

so bili učenci ob MOJEM PRVEM PRIHODU, ampak bodo Duhovno Dobri in tudi hudobni bodo duhovno 

hudobni, satansko hudobni, dovršeno hudobni. Zato bo oblika v skladu z okoliščinami, kajti ko bi 

uporabil isti način kakor pred 20 stoletji, bi bil za tiste, ki so že izpopolnjeni v Dobrem, zastarel, za tiste 

v Satanovi oblasti pa bi to pomenilo dati jim priložnost, da se znesejo nad MENOJ, kar ni dovoljeno in se 

ne more več zgoditi POVELIČANI BOŽJI BESEDI. Kakor s tanko pleteno mrežo bom potegnil s SVOJO 

SVETLOBO za seboj tiste, ki so prišli do DUHOVNE TENKOČUTNOSTI. A težki — taki so zaradi tega, ker 

ima njihovo meso Satan v vezeh — duhovni Mrliči, ki jih gniloba duše drži pogreznjene v blato, ne bodo 

vstopili v MOJO SVETLOBO. Končali bodo tako, da se bodo popačili, povezani z Zlom in Temo. 

Za sedaj pripravljam prihodnje obdobje tako, da se posebej poslužujem BESEDE. Pošiljam jo iz NEBES, 

da bi dal LUČ vsem Dušam, ki so jo pripravljene sprejeti. Iz vas delam pazljive radio telefoniste, ki 

sprejemajo Popoln Nauk. Tega sem že dal in ga ne spreminjam, ker je RESNICA Ena, pa ste nanjo pozabili 

ali jo skrivili. Preveč je pozabljena in preveč izkrivljena zaradi vašega ugodja. 

Kar zdaj delam, delam zato, ker se mi smili Človeštvo, ki umira brez Kruha za DUHA. Kakor sem dal sam 

SEBE za Kruh vašim Dušam, tako vam zdaj ponujam SVOJO BESEDO za Kruh vašega DUHA. In ponavljam: 

„BLAGOR TISTIM; KI BOŽJO BESEDO POSLUŠAJO IN JO IZPOLNJUJEJO.« 

 

»Brezbožnik bo bdel nad množico mrtvih« 

 

JEZUS: »V Knjigi beremo: „Njega (brezbožnika) bodo odpeljali v grob, kjer bo bdel med množico mrtvih: 

privlačil bo na produ Podzemlja in bo potegnil za seboj vse ljudi, pred seboj pa bo imel brezštevilno 

množico." 

Vse človeštvo je grešno. Samo eno edino bitje ni okušalo, ne bom rekel le grenkega okusa, ampak tudi 

grenkega vonja greha. To je bila Marija, moja premila Mati, zaradi katere se mi ni tožilo za Rajem, ki 

sem ga bil zapustil, da bi med vami postal Telo in odrešil vaša telesa, ker sem v njej našel Večno Bleščečo 

se Nedolžnost in Gorečo Ljubezen kakor v NEBESIH. V Njej je bil OČE, ki jo je ljubkoval kot Popolno med 

stvarmi, v Njej SVETI DUH, ki jo je prešinjal s svojim Ognjem in napravil, da je Devica postala tudi Mati, 

okrog Nje angelski zbori, ki so v stvari častili Trojico. 

Marijino Naročje! Marijino SRCE! Ne, naj bo pamet še tako prevzeta od BOGA, ne more se poglobiti do 

dna ali se dvigniti do vrha Popolnosti njene Čistosti in Ljubezni. Jaz vam ju Razsvetljujem, Razsvetljujem 



z najdražjimi med dragimi. A šele, ko boste tam, kjer je Popolno Spoznanje, šele tedaj boste dojeli, kdo 

je Marija. 

Vse človeštvo je grešno. Toda nekdo je edinstven grešnik, to je brezbožnik, ki je prignal greh do satanske 

popolnosti. Zli duh namreč zna v zlu doseči popolnost in njegovi najbolj predani učenci ne zaostajajo za 

svojim učiteljem. 

Rekel sem ti že: "Lucifer si prizadeva, da bi posnemal BOGA, seveda v slabem. Privzema si tak način 

življenja in dela, ki ga je imel BOŽJI SIN. Zli duh se poskuša obnašati tako kot Kristus in tako kot Kristus 

ima tudi on apostole in učence. Med njimi bo izbral najbolj popolnega, da bi iz njega napravil Antikrista. 

Sedaj se nahajamo v pripravljalnem obdobju, v času predhodnikov le-tega." To sem že povedal. 

Brezbožni bo popeljan v grob. Seveda, razumljivo, svojim ljubljencem, svojim zvestim, svojim sužnjem 

lahko Lucifer da vse, ne more pa jih obvarovati Smrti, kajti samo JAZ sem ŽIVLJENJE in Jaz edini sem 

premagal Smrt. Ko bo mera vsega hudega, ki ga bo zagrešil brezbožni, polna, bom JAZ velel Smrti, da 

naj vzame v posest njegovo meso. Zato njegovo telo pred grobom spreletava srh. In za brezbožnika bo 

grob zares grob. 

Za Dobre, za Odrešene, za tiste, ki jim je Odpuščeno, pa ni tako, kajti ti Verujejo in na Temelju Vere to 

tudi vedo. Grob je kraj, kjer se umrljiva obleka povrne v prah; taka je namreč po svoji naravi in tako se 

osvobodi DUH za pričakovanje trenutka, v katerem se bo vse, kar je bilo ustvarjeno, obnovilo, da vstopi 

v slavo ali v pogubo v tisti Popolnosti vseh stvari, ki sem jo JAZ ustvaril za človeka: zedinjenje Enega 

Duha z enim telesom. Človek je hkrati nesmrtni DUH kot Bog njegov STVARNIK in LJUBEČI OČE in umrljivo 

telo, ki je oblikovano kakor telesa drugih živih bitij na Zemlji. Je Kralj Zemlje in Dedič NEBES, toda kar 

preveč pogosto bolj ljubi Zemljo kakor NEBESA. 

Živalski je, ne zato, ker je obdarjen z „Dušo", ampak zato, ker tolikokrat živi ne manj, ampak še bolj 

živalsko kakor živali. 

Duše imajo, ko se ločijo od telesa, tri bivališča. In imele jih bodo vse dotlej, dokler ne bosta ostali le dve, 

po nezmotni Sodbi. Blaženi se takoj veselijo Večnega Počitka. Zadolženi dejavno sodelujejo pri 

zadoščevanju in mislijo na čas, ko jih bo Bog rešil. Pogubljeni se krotovičijo v besu zaradi Dobrega, ki so 

ga zapravili, in toliko manj je predaha v njihovih mukah, kolikor večji brezbožniki so bili. 

Brezbožnik pa, ki je s svojo brezbožnostjo potegnil še druge v brezbožnost in potiskal še druge v greh (to 

so ljudje in množice, o katerih govori Knjiga), bo kakor stolp brez sna v viharnem morju. Pred seboj bo 

imel množico ubitih (v Duši), ki jih je on sam ubil. Pred seboj bo imel živ spomin na tolikere ljudi, ki jim 

je ubil Dušo, in očitke vesti, ki ne dajo miru tistemu, ki ubija od dneva, ko je Kajn prelil kri svojega brata; 

bičala ga bo bolj kruto kakor peklenski biči. 

Bdel bo nad svojim Zločinom, s katerim se je zagnal proti BOGU v njegovih stvareh in s katerim je kakor 

pobesnela zver izvršil pokol v Dušah. Strašno je imeti pred očmi dokaze za svoj zločin. Kazen nad kaznimi. 

Strahotam ni števila, kakor ni števila grehom, ki jih je zagrešil Brezbožnik nad grešniki. 

Toda sedaj, Marija, v tolažbo tvojemu SRCU, ki je potrto zavoljo razdejanja v nekem drugem svetu, kjer 

ne vlada Ljubezen, ampak Božja Strogost, povzdigni svoj DUH in poslušaj BESEDO, ki je vsa zate in za 

vse Duše, kakor si ti. 

Veš, kaj pomenijo Meni SRCA, ki so predana LJUBEZNI? MOJ RAJ na zemlji. To ste vi, ki prinašate košček 

NEBES na ta ubogi svet in na ta košček lahko stopi BOŽJI SIN in tu najde svoje veselje med otroki 

NEBEŠKEGA OČETA. 

Odpri SRCE svojemu JEZUSU. In DAJ mi svoje SRCE. Popolnoma ga izroči MENI. To hočem. Kot ZDRAVNIK 

in PRIJATELJ DUHA in telesa, kot ZAROČENEC in BOG, ki te je izbral zaradi tvoje vere in tvoje POGUMNE 

LJUBEZNI.« 

 



Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predhodniki (str. 163 - 172) 


