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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 
»Dvoje vstajenje« 

 

JEZUS: »Preden končam ta krog nagovorov, moram spregovoriti še o tem, kaj je dvoje vstajenj. 

Prvo se začne v trenutku, ko se Duša loči od telesa in se prikaže predme k posebni sodbi. Toda to je le 

delno vstajenje. Bolj ko vstajenje bi mogli reči: osvoboditev DUHA iz ovoja mesa in pričakovanje DUHA, 

da se spet združi z mesom, da ponovno zgradi živi tempelj, ki ga je ustvaril OČE, človeka — Tempelj, 

ustvarjenega po Božji Podobi in sličnosti. 

Delo, ki mu manjka del, je okrnjeno in zato nepopolno. Delo — človek, popolno v svoji stvaritvi, je 

okrnjeno in nepopolno, če se ponovno ne združijo njegovi različni deli. Ljudje morajo ostati večno v svoji 

popolnosti, zvezi mesa in DUHA, bodisi da so določeni za Kraljestvo SVETLOBE, bodisi za bivanje v temi. 

Zato govorimo o prvem in drugem vstajenju. 

Toda pazi: Tisti, ki je ubil svojega DUHA s pregrešnim zemeljskim življenjem, pride k Meni k posebni 

sodbi z že mrtvim duhom. Končno vstajenje bo pač povzročilo, da bo njegovo meso spet prevzelo težo 

mrtvega duha, da bi z njim popolnoma umrlo. Tisti pa, ki je v zemeljskem življenju premagal meso, pride 

k Meni k posebni sodbi z ŽIVIM DUHOM, ki ob vstopu v RAJ poveča svoje življenje. 

Tudi tisti, ki so v vicah, "so živi". Bolni, toda živi. Ko bodo z zadoščevanjem dosegli zdravje, bodo vstopili 

v kraj, ki je ŽIVLJENJE. Ob končnem vstajenju si bo njihov DUH, ki bo živel od MOJEGA ŽIVLJENJA, s 

katerim bodo neločljivo povezani, spet prevzel meso, da bi mu dal slavo in da bi živel z njim čisto tako, 

kot živim JAZ z njimi. 

Glej, kakor govorimo o prvi in drugi smrti, tako govorimo tudi o prvem in drugem vstajenju. Do večne 

posesti LUČI — kajti v RAJU imate v posesti BOGA in BOG je LUČ — mora človek priti po odločitvi svoje 

volje, kot se je po svoji volji hotel znebiti LUČI in RAJA. JAZ vam dajem pomoč, ampak volja mora biti 

vaša. 

Zvest sem. Ustvaril sem vas Svobodne in puščam vas Svobodne. In če pomislite, kako je vredno 

občudovanja Božje Spoštovanje človeške Svobodne Volje, morate razumeti, kako bi bila vaša dolžnost, 

da je ne zlorabljate s tem, da z njo delate zlo, in kako ste dolžni Gospoda, svojega BOGA 

OČETA spoštovati, mu biti hvaležni in ga ljubiti. 

Tistim, ki niso krenili s prave poti, Pravim: "Vaše bivališče v NEBESIH je pripravljeno. Gorim od želje, da 

bi bili v MOJI BLAŽENOSTI."« 

 

 

 



»Antikrist in Božji Otroci« 
 

Ko pride čas, bo Lucifer potegnil s seboj mnogo Zvezd, kajti zato, da bi zmagal, mora zmanjšati 

SVETLOBO Duš. 

To se bo lahko zgodilo, ker so ne le laiki, ampak tudi duhovniki izgubili in še vedno bolj izgubljajo čvrstost 

VERE, LJUBEZNI, MOČI, ČISTOSTI in oddaljenost od skušnjav sveta, ki je potrebna, če hočejo ostati v 

orbiti BOŽJE LUČI. 

Veš, kdo so Zvezde, o katerih govorimo? To so tisti, ki sem jih jaz imenoval Sol Zemlje in LUČ SVETA: 

MOJI služabniki. 

Satan si s svojo prefinjeno zlobo prizadeva, da bi prevrnil in ugasnil te Svetilnike, ki odsevajo MOJO LUČ 

množici. Če pri vsej VELIKI LUČI, ki jo JAZ po Mojih služabnikih izžarevam, duše tonejo vedno bolj in bolj 

v temo, ne bo težko razumeti, kolikšne temnine bodo zajele množice, ko bo veliko Zvezd na mojem nebu 

ugasnilo. 

Satan to dobro ve in seje svoje seme, da bi oslabil odpornost služabnikov in bi jih potem zlahka zavedel 

v grehe, ne toliko v grehe čutov, ampak razuma. V zmešnjavi nejasnih misli mu ne bo težko povzročiti 

duhovni nered. In v duhovni zmedi bodo slabotni v strahu pred navali preganjanja zagrešili greh 

strahopetnosti in zatajili vero. 

MOJE PRAVE Cerkve, Duhovnega Templja SRCA, pa ne bo konec, ker bom JAZ z njim, toda doživel bo ure 

teme in grozote, podobne tistim ob MOJEM TRPLJENJU, ki pa se bodo s časom še pomnožile, ker tako 

mora biti. 

Potrebno je, da Tempelj SRCA trpi toliko, kolikor je trpel njegov STVARNIK, preden je umrl, zato da bo 

potem vstal v Večni Podobi. Se več: moral bo trpeti še mnogo dlje, ker njegovi udje niso tako popolni 

kakor udje njegovega STVARNIKA, in če sem JAZ trpel ure, mora on trpeti tedne in tedne ur. 

Kakor je Vera, okrepljena z nadnaravno močjo, vzniknila v prvih dobah preganjanja in se rodila v 

najboljših svojih sinovih, prav tako bo z njo, ko bodo nastopili poslednji časi njenega obstoja, vzdržala 

in se upirala satanski plimi in napadom Antikrista po zaslugi svojih najboljših otrok. To bo boleč, a 

pravičen izbor. 

Razumljivo je, da bo v svetu, v katerem bo ugašenih toliko Duhovnih LUČI, javno zavladalo kratkotrajno, 

toda strahotno Antikristovo kraljestvo, ki bo prišlo od Satana, tako kakor Kristus prihaja od OČETA. 

Kristus, OČETOV SIN, porojen iz LJUBEZNI v ČISTOSTI. Antikrist, Satanov sin, porojen iz sovraštva v trojni 

nečistosti. 

Kakor so oljčni plodovi pod utežmi stiskalnice, tako bo Kristusove otroke preganjala, stiskala, mrcvarila 

požrešna zver. Toda ne bo jih požrla, ker KRI ne bo dovolila, da bi se v DUHU pokvarili. Kakor so bili Prvi, 

tako bodo tudi Poslednji požeti ob zadnjem preganjanju kakor snopje klasja ob žetvi in zemlja bo pila 

njihovo kri. 

A tistim, ki bodo umrli v MENI, v OČETU, blagor na veke zaradi njihove stanovitnosti.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 113 – 118) 

 


