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ANTIKRIST IN NJEGOVI PREDHODNIKI 
»Samo ena vera je prava« 

 

JEZUS govori: »Glej, ta narek ni namenjen toliko tebi in še mnogim, ki tako mislijo kot ti, ampak spada 

v skupino sedmerih narekov. Ko smo že začeli rušiti neko miselno zgradbo, kaže nadaljevati z 

ovnovimi udarci. Ta način mišljenja je jeklen sistem. Potrebno je vztrajati, da zmagaš. 

Samo ena vera je prava. Moja. Taka, kot sem vam jo dal JAZ, BOŽJI DRAGULJ, katerega SVETLOBA je 

življenje. V tej veri ni dovolj ostati le po imenu, tako kot ostane kos marmorja, ki ga je bil nekdo slučajno 

postavil v sobo. Treba se je preliti vanjo in narediti iz nje del sebe. 

Ali je obleka del vas, ki jo nosite? Ali mogoče postane vaše meso in kri? Ne. Oblačilo je, ki vam je koristno. 

Toda, če ga odložite, da bi oblekli drugo, ne odvzamete ničesar svoji notranjosti. Hrana pa, ki jo 

zaužijete, postane vaša kri in vaše telo in je ne morete več vzeti iz sebe. Del vas je in to bistveni del, ker 

brez telesa in krvi ne bi mogli živeti in brez hrane ne bi imeli telesa in krvi. 

Enako je z vero. Ne sme biti nekaj, s čimer se ob določenih urah ogrnete tako kot s pajčolanom, da bi se 

polepšali in zapeljevali Brate, ampak mora postati notranji del vas, neločljiv in življenjsko pomemben 

del vas samih. Vera ni le upanje v stvari, ki vanje verujemo, vera je resničnost bivanja, ki se začne tu, v 

tej medlosti človeškega življenja, in se izpolni onstran, v večnem življenju, ki vas čaka. 

Danes se pojavlja krivoverstvo, do skrajnosti bogoskrunsko krivoverstvo. Satanov sin, mogel bi reči eden 

izmed največjih – v preteklosti je bil največji Judež, v prihodnosti pa bo Antikrist – živi sedaj kot kazen za 

človeka. Za človeka, ki je častil človeka in ne BOGA in si je s tem po človeku zadal smrt. Premišljujete, 

kakšna je razlika: Jaz BOG dajem s svojo smrtjo človeku življenje. Ta Satanov sin torej razglaša vero, ki 

je bogoskrunska, prekleta, tragična parodija moje vere. Razglašajo evangelij, snujejo Cerkev, 

postavljajo oltar, povzdigujejo križ, darujejo žrtev. Evangelij, cerkev, oltar, križ, žrtev človeka. Ne Boga. 

Evangelij je le eden: Moj. 

Cerkev je le ena: Moja. 

Eden je Oltar: Tisti, posvečen z Mojo žrtvijo;  

in eden Križ: Tisti katerega sem Jaz z Neskončno Ljubeznijo in z velikanskim naporom nosil do vrha 

Golgote. Drugih križev ni. Vse drugo so druga znamenja, hieroglifi, podobni tistim, ki so vklesani v 

piramide faraonov ali na stebrih Aztekov: znamenja, nič več kot človeška ali Satanova znamenja, ne pa 

križi, ne pa simbol celotnega speva Ljubezni, odrešenja, zmage nad vsemi silami Zla, ki se javljajo v 

najrazličnejših oblikah. 

Od Mojzesovih časov do sedaj in od sedaj do trenutka Sodbe obstaja samo en križ: tisti, podoben 

Mojemu, tisti, ki je najprej nosil "kačo" in tisti, ki je nosil Mene simbol večnega življenja in katerega bom 



nosil Jaz s seboj, ko se vam bom prikazal kot Sodnik in Kralj, da bi sodil vse: vas, o moji blagoslovljeni, ki 

verujete v moje Znamenje in v moje Ime; in vas preklete, parodiste, ki oponašate Boga in skrunite to, 

kar je Božjega; vas, ki ste vrgli iz svetišč, iz državnega življenja in vesti moje Znamenje in moje Ime ter 

ste ga zamenjali s svojimi satanskimi oznakami, grbi in s svojim satanskim imenom. 

Ena je Daritev: tista, ki mistično obnavlja mojo in vam v kruhu in vinu posreduje moje Telo in mojo Kri, 

darovano za vas. Ni drugega telesa in ni druge krvi, ki bi mogla nadomestiti to Veliko Žrtev. In kri in 

telesa, ki jih vi žrtvujete, o, kruti rablji vam podrejenih in tistih, s katerimi razpolagate, potem ko ste 

naredili iz njih telesa galjotov, zaznamovana z vašim znakom, kot bi bili klavna živina. Onesposobili 

ste jih celo za mišljenje, ker ste pokradli, prepovedali, prizadeli to človekovo vzvišenost nad živalmi in 

ste iz razumnih bitij napravili velikansko čredo živali, nad katero mahate z bičem in ji grozite s "smrtjo". 

Dovolj je že, da si vas upajo soditi v svoji notranjosti. Ne, ta kri in ta telesa ne slavijo, ne zadoščajo, niso 

primerna za žrtvovanje. 

Moja žrtev vam prinaša milosti in blagoslove. Vaša vam prinaša obsodbo in večno prekletstvo. Slišim in 

vidim ječanje in muke tlačenih, ki jim vi še bolj odirate dušo in razum kot pa telo. Niti eden vaših 

podložnikov ne uide vašemu nožu, ki človeku odvzame svobodo, mir, vedrino, vero in jih spreminja v 

moralne pohabljence, preplašence, obupance, upornike. Slišim in vidim hropenje ubitih in kri, ki moči 

"vaš" oltar. Uboga kri, zaradi nje sem se še kako usmilil in odpuščam tudi zmoto, kajti človek si je že sam 

pripravil kazen zanjo in Bog ne kaznuje tam, kjer je bilo že poravnano. 

Toda prisegam, da vam bosta tista kri in ječanje v vašo večno muko. Jedli boste, bljuvali, bruhali kri, 

utapljali se boste v njej, v duši vam bo do blaznosti donelo od tistega hropenja in obsedeni boste od 

milijonov obrazov prikazni, ki jih boste gledali v videnjih in bodo vpili v vas o milijonih vaših hudodelstev 

in vas preklinjali. To boste doživeli tam, kjer vas čaka vaš oče, kralj laži in krutosti. 

In kje je vaš veliki Svečenik, Duhovnik, ki opravlja vaše obrede? Krvniki ste in ne svečeniki. To ni oltar, 

ampak morišče, ni daritev, ampak bogokletje, ni vera, ampak bogoskrunstvo. 

Stopite dol, prekleti, preden treščim med vas s strašno smrtjo. Umrite vsaj kot živali, ki se potem, ko so 

se nasitile s plenom, umaknejo poginit v brlog. Ne čakajte na tistem podnožju peklenskih bogov, da vas 

izročim zadostitvi, ne vašega duha, temveč vašega zverinskega telesa in vam pripravim smrt tako, da 

se vam bo množica rogala in bodo dosedanji trpini postali vaši mučitelji. Tu je neka meja. Spominjam 

vas na to. Ni usmiljenja za tistega, ki kot samozvanec opičje posnema Boga in postaja podoben Luciferju. 

O vi, ljudstva, da bi znali biti močni v Resnici in Pravičnosti. Človeške filozofije in človeški nauki so vsi 

polni umazanije, zdajšnji so vsi zasičeni s strupom. S strupenimi kačami se ni šaliti. Pride čas, ko se kača 

zbudi iz svoje začaranosti in vam zada usoden ugriz. Ne dajte se zastrupiti. 

Ostanite združeni z menoj. V Meni so Pravičnost, Mir in Ljubezen. Ne iščite drugega nauka. Živite 

Evangelij. Bodite srečni. Živite od Mene, v Meni. Ne boste spoznali velikih telesnih radosti. Jaz teh ne 

dajem: dajem resnične radosti, ki niso samo užitek telesa, ampak tudi Duha, dostojne, Blagoslovljene, 

svete radosti, ki sem jih Jaz odobril in potrdil, tiste, ki jih nisem odklonil, da v njih sodelujem. 

Družina, otroci, poštena blaginja, cvetoča in mirna domovina, lepo razumevanje z Brati in narodi, glejte, 

to imenujem Sveto in Blagoslavljam. V tem je tudi vir zdravja. Pošteno družinsko življenje daje namreč 

telesu zdravje, prinaša vedrino. Kupčija ali poklic, ki ju opravljate pošteno, dajeta mir vesti. V tem imate 

mir in od tod vsaka uspešnost domovini in deželi, kajti če živite v lepi slogi z rojaki in s sosednjimi narodi, 

se izognete sovraštvu in vojni. 

V vaši krvi vre Satanov strup, to vem, ubogi moji otroci. Ampak za protistrup sem vam Jaz dal samega 

Sebe. Naučil sem vas klesati nase in vase svoje Znamenje, ki premaga Satana. 



Pustite, da vam obrežem duha. To je vse višja in popolnejša obreza! Vašemu mesu odvzame celice, v 

katerih gnezdijo klice smrti in vceplja vanje Življenje, ki sem Jaz. Sleče z vas živalskost in vam spet obleče 

Kristusa. Pokoplje vas kot sinove grešnega Adama – krivi ste tudi vi zaradi izvirnega in svojih grehov. 

Ne ločite se od Mene. O, prav res vas bom ponesel v Nebesa, če boste ostali del Mene – in ker niste sama 

"nebesa", ampak ostaja v vas še zmeraj mnogo zemeljskega blata, vam obljubljam, da vam niti v tem 

blatu ne bo manjkalo Očetovega blagoslova. Kajti Oče ne bo mogel drugače, kot da blagoslovi svojega 

Sina, in moja Moč vas bo tako obsenčila – če boste ostali v Meni, če boste z Mano molili rekoč: "Oče 

Naš". Tako, kot sem vas naučil Jaz – da vam bo Oče dal Nebeško kraljestvo, kot prosimo v prvem delu, 

in vsakdanji kruh in odpuščanje grehov, kot prosimo v drugem delu. 

Če boste ostali v Meni kot otroci v materinem naročju, naš Oče ne bo mogel videti drugega kot obleko, 

ki vas krije: Mene, vašega Odrešenika, vašega Roditelja za Nebesa in svojega Sina, ki ga je nadvse vesel; 

po njem, po katerem je poleg vsega ustvaril tudi odpuščanje in slavo, v veselje svojemu Sinu, ki hoče, da 

vam je odpuščeno in da ste poveličani, bo deževal svoje milosti. 

Vašo smrt sem uničil s svojo, Vašo krivdo sem opral s Krvjo. Vnaprej sem jo odkupil namesto vas. Vse 

sem onesposobil, kar bi vam škodovalo v prihodnjem življenju, s tem da sem vaše zlo od Adama pa do 

vsakega posameznika izmed vas pribil na svoj križ. Morem reči, da sem použil ves strup sveta, ko sem 

na Golgoti okusil gobo, namočeno z žolčem in kisom, in da sem vam tisto Zlo obrnil v Dobro, kajti 

umirajoč sem ga preustvaril in iz zmesi smrti naredil vodo Življenja, ki je privrela iz mojih prebodenih 

prsi. 

Ostanite v Meni čisti in močni. Ne bodite hinavci, pač pa iskreni v veri. Vera in ljubezen nista vsota 

zunanjih pobožnosti. Le-to poznajo tudi bogoskrunitelji, ki jo uporabljajo, da vas zavajajo in da si 

pridobijo človeške časti. Vi ne smete biti taki. 

Zapomnite si, tako, kot sem vas prerodil v Življenje po Milosti, za katero ste bili mrtvi, tako sem vas s 

Sabo obudil v večno Življenje. Usmerite se torej v ta kraj, kraj Življenja. Iščite tiste stvari, ki so vstopnica 

vanj. To so vse stvari Duha: Vera, Upanje, Ljubezen, druge kreposti, ki spreminjajo človeka v Božjega 

otroka. 

Iščite Znanost, ki se ne moti: tisto, ki jo vsebuje moj nauk. Ta vam daje sposobnost, da se boste tako 

usmerili, da bodo Nebesa vaša. 

Iščite Slavo. Ne smešne in večkratne prazne zemeljske slave, ki jo jaz ponovno in ponovno obsojam in o 

kateri sodim, da ni prava slava. Prizadevajte si le za poslanstvo, ki vam ga je Bog zaupal, da bi si iz 

njega  napravili sredstvo za doseganje nebeške Slave. Prava Slava se doseže na ta način, da se vrednote 

sveta postavijo na glavo. Svet pravi: uživajte, kopičite, bodite ošabni, nasilni, brezsrčni; sovražite, da 

boste zmagali; lažite, da boste triumfirali; posurovite, da boste vladali. Jaz vam pravim: bodite zmerni, 

vzdržni; brez sla po mesu, zlatu, moči; bodite odkriti, pošteni, ponižni, ljubeznivi, potrpežljivi, krotki, 

usmiljeni. Odpuščajte vsakemu, ki vas žali; ljubite tistega, ki vas sovraži; pomagajte tistemu, ki je manj 

srečen kot vi. Ljubite, ljubite, ljubite. 

Resnično vam povem, da niti eno samo dejanje ljubezni, kot je vzdih sočutja do tistega, ki trpi, ne bo 

ostalo brez plačila, neskončnega plačila v Nebesih. Velika nagrada vas čaka že na zemlji, razumljiva 

samo tistemu, ki jo skusi. Nagrada, ki je Kristusov mir za vse moje dobre, jasna Beseda "najboljšim", v 

katere prihajam, da bi našel svojo tolažbo. 

Predragi moji otroci, ljubim vas z veliko večjo ljubeznijo, kot je vse sovraštvo, ki kot peklenske silnice 

ovija Zemljo. Zdaj ste vi na vrsti, da me ljubite; karkoli delate ali govorite, delajte to v imenu svojega 

JEZUSA in dajajte tako po Njem hvalo Bogu, vašemu OČETU, in Gospodova milost bo ostala z vami kot 

oklep na zemlji in kot zagotovljen svetniški sij v Nebesih.« 

 



»Antikristove čete so na pohodu« 
 

JEZUS govori: »Pripravil sem te na razmišljanje o moji Slavi. Cerkev jo obhaja jutri. Toda jaz hočem, da 

jo moj mali Janez vidi v resnici táko, kot je, da bi jo bolje razumel. Nisem te izvolil samo za spoznavanje 

žalosti tvojega Učenika in njegovih bolečin. Kdor je z menoj v bolečini, mora imeti z menoj delež pri 

veselju. Hočem, da imaš pred svojim Jezusom, ki se ti prikazuje, isto občutje ponižnosti in kesanja kot 

moji apostoli. Nikoli Napuha. Kaznovana bi bila s tem, da bi me izgubila. Nenehno se spominjaj tega, 

kdo sem Jaz in kdo si ti. Nenehno misli na svoje pomanjkljivosti in na mojo popolnost, da bo kesanje 

umilo tvoje SRCE. Hkrati pa tudi popolnoma zaupaj vame. Rekel sem: "Ne bojte se. Vstanite. Pojdimo 

med ljudi, kajti mednje sem prišel bivat. Spomin na to uro naj vam pomaga, da boste sveti, močni in 

zvesti." To pravim tudi tebi, vsem svojim najljubšim med ljudmi, tistim, ki me imajo radi na poseben 

način. 

Ne bojte se Me. Prikazujem se, da bi vas dvignil, ne da bi vas upepelil. Vstanite: veselje nad darom naj 

vam da moči in naj vas ne potopi v polsen lažnega miru. Ne mislite, da ste rešeni, ker sem vam pokazal 

Nebesa. Pojdimo skupaj med ljudi. Z izrednimi videnji in nauki sem vas povabil k dejanjem, ki presegajo 

človeške moči, da bi mi mogli biti v večjo pomoč. Pridružujem vas svojemu delu. 

Jaz nisem poznal in ne poznam počitka. Kajti Zlo nikoli ne počiva in Dobro mora biti zmeraj dejavno, da 

kar najbolj uniči sovražnikovo delo. Počivali bomo, ko bo čas dopolnjen. Sedaj je treba neutrudno hoditi, 

nenehno delati, neutrudno se izničevati za gospodovo žetev. Neprestan stik z menoj naj vas posvečuje, 

moj nenehni pouk naj vas krepi, moja posebna ljubezen naj vas napravi zveste ob vsakakršni pasti. 

Ne bodite kot stari rabini, ki so Razodetje poučevali, pa mu niso verjeli; tako daleč je šlo, da niso 

prepoznali znamenj časov in Gospodovih poslancev. Prepoznajte predhodnike drugega Kristusovega 

prihoda, kajti Antikristove sile so na pohodu. In če začasno odpravim ukrep, ki sem ga bil uvedel – ker 

vem, da se ne hranite z nekaterimi resnicami zaradi nadnaravnega duha, ampak, da bi potešili lakoto 

človeške radovednosti – vam povem, da tisto, kar bodo mnogi imeli za zmago nad Antikristom, sedaj že 

bližajoči se mir, resnično ne bo drugega kot predah, da Kristusov Sovražnik pridobi čas, da se utrdi, da 

si pozdravi rane, da spet zbere svojo vojsko za še bolj surov boj. 

Vi, ki ste "glasovi" tega svojega Jezusa, Kralja kraljev, Zvestega in Resničnega, ki pravično sodi in se 

bojuje in bo Zmagovalec nad Zverjo, nad njenimi služabniki in preroki, bodite pričevalci. Bodite pričevalci 

za svoje Dobro in mu vedno sledite. Noben lažni videz naj vas ne zapelje in nobeno preganjanje naj vas 

ne vrže ob tla. Vaš "glas" naj govori moje besede. Vaše življenje naj bo delo za to. 

In če boste imeli na zemlji podobno usodo kot Kristus in kot njegov Predhodnik in kot Elija, krvavo in 

zaradi moralnega trpinčenja mučno usodo, se veselite zaradi tega, ker vam je zagotovljena prihodnost 

s Kristusom, z njegovim Predhodnikom in njegovim Prerokom. Enaki v delu, v bolečini in slavi. Tukaj in 

zdaj sem Jaz za vas Učenik in zgled. Tam bom nagrada in Kralj. Imeti mene bo vaša blaženost. Bo pozaba 

bolečine. Tisto bo, za kar nobeno razodetje še ne zadošča, da bi mogli doumeti, kajti vzvišenost veselja 

v prihodnjem življenju daleč presega vse, kar si je bitje, še združeno z mesom, zmožno predstavljati.« 

 

»To je samo premor, ne mir« 

 
JEZUS govori: »Kakšen mir, dokler je toliko nečistovanja tvoje matere Jezabele in njenega vražarstva? 

Rekel sem, da morate prenehati nečistovati s Satanom, če hočete priti do pravega, trajnega miru in ne 

le odmora v vojni. To sem povedal po ustih svojih svetnikov in to vam je po mojem naročilu povedala 

moja Mati. To ponavljam desetletja, a vi desetletja vztrajate v nasprotnem. V zadnjem času sem glede 



tega z besedo pritiskal na vas. Ampak vi se niste spremenili. Nečistovanje s Satanom je postalo vedno 

bolj slog vašega življenja. 

Vse je pomembnejše kot Bog. In ta Bog, ki ga kličete v uri strahu, je za vas tako oddaljeno in nepoznano 

Bitje, da ko bi bili dosledni, bi ga ne smeli več niti klicati na pomoč niti preklinjati, tako ste se od njega 

oddaljili. Kajti tudi vaši klici na pomoč so kletve, ker Boga kličete z od grdobije umazanimi ustnicami, ker 

ga kličete, ko ste še eno s Satanom, ker si drznete mešati njegovo sveto Ime s svojimi zločinskimi načrti. 

Mir je bil obljubljen ljudem dobre volje. Kristus je prišel, da vam prinese Mir. Če pa vi odganjate Kristusa 

in če nimate dobre volje, kako hočete imeti mir? Premore imate. Toda ti niso nič drugega kot odmor 

med enim klanjem in drugim, da bi se vaši, Satanu prodani duhovi, utegnili naučiti od njega novih 

smrtonosnih naukov in novih sredstev uničenja. 

Smrt dušam in smrt telesom. Uničenje duhov in uničenje stvari. Vaša rast v Satanu je grozljiva. Kmalu 

boste dosegli polno dobo, tedaj vas ne bo imel nič več naučiti; in tedaj bo Pekel mogel poroditi svojega 

sina: Antikrista, kajti čas bo dozorel in ljudje si bodo zaslužili, da spoznajo grozoto, ki bo predhodnica 

konca.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 75 – 89) 

 


