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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 
»Vrnite se k Bogu« 

 
JEZUS Govori: 

»Vsakič, ko se človek odtrga od Boga in od nadnaravnega sveta, da se posveti svojemu jazu in naravnim 

stvarem, sam sebi zmanjša veselje nad dejstvom, da mu je zaupana tudi narava. 

V tem primeru zamre najprej nadnaravno veselje, tista gotovost in mir, ki nam dajeta moč v življenjskih 

težavah; kajti človek se ne počuti sam, četudi je v puščavi, tudi če preživi v opustošeni deželi, ker čuti ob 

sebi in nad sabo OČETOVO LJUBEZEN in prisotnost nestvarnih, vendar njegovim Duhovnim čutilom 

dojemljivih moči. Blaženi tisti, ki so deležni tega veselja! Ti že posedujejo večno bogastvo. 

Kot druga po vrsti izgine naravna blaginja. Nikar ne glejte z nevoščljivostjo tistega, za katerega se vam 

zdi, da ima poln krožnik, čeprav živi sramoteč Boga. Ne veste kakšne in koliko drugih stvari manjka v 

njegovi hiši, niti koliko časa bo njegov krožnik še poln. 

Na vsak način morate vedeti, da, kolikor bolj narašča človeku, ki se Bogu upira, sedanja blaginja, toliko 

bolj narašča stopinja prizadetosti v njegovem posmrtnem življenju. V Abrahamovam naročju ne bodo 

uživaški bogatini, ampak Lazarji s SRCEM, bogatim od svetih dejanj in od izpolnjevanja svete Volje. 

Smisel življenja upornikov proti Bogu in tudi tistih, ki so na Gospoda pozabili, je v tem, da si prizadevajo 

povečati denarnico in žitnico, hiše in posestva, službe in časti. O, nesrečni zaslepljenci! Bolj ko se trudijo, 

da bi se nasitili, bolj jih grize črv greha. Z njimi je tako, kakor če je glodalec v vreči žita; neprestano se 

manjša, čeprav jo spet ponovno napolnijo, kajti kazen Božja je nad njihovim delom! 

Kaj imate sedaj od tega, da ste iz sedanjosti, ki nenehno gine, napravili smoter svojega življenja? Izgubili 

ste oči Duha, s katerimi bi videli Boga. Tako pa vaš Duh ni več živ, da bi mislili na Boga. Ali so uspela 

vaša prizadevanja in vaše delo. Se je povečalo vaše bogastvo? Ste danes bolj srečni kot prej? Ne. Vaša 

prizadevanja in vaše bogastvo so nenadoma vzplamtela kot ogenj v skednju, ki je zapeljal najbolj 

preproste (ne preproste v Duhu). Toda to je bil le kratkotrajen kres, kres slame, in je zamrl. Vse, kar je 

ostalo, je peščica pepela, ki ga je raznesel veter in z njim grenil usta in zameglil oči. Vaša navidezna 

zmaga se je spremenila v poraz in bolečina se je naselila v vas in tistih, ki ste jih zapeljali. 

Vrnite se k Bogu! Še enkrat vam to povem. Nad osebnimi in narodnimi interesi so še višji interesi. Božji. 

Le-ti bi morali imeti zmeraj prednost. Ko bi bilo tako, ne bi zablodli v pregrehe in hudodelstva, bodisi 

osebna bodisi narodna, kajti Božji interesi niso skupek slabih stvari, ampak svetih. Kjer je svetost, ni 

zablode in ne hudodelstva. 

Ko delate, kot delate, ne le da silite Boga, naj vas kaznuje z lakoto in sušo na vaših poljih, pri vaših 

čredah, ampak preprečujte, da bi se zlivala ista rosa iz Nebes, ki daje za veliko več življenja, ki pokriva z 



biseri travnate bilke in daje rast žitu in travi. Vi preprečujte, da bi bila dana rosa milosti vašemu SRCU. 

Glejte: Kristusu onemogočate, da bi deloval v vas. 

Prazno je govoriti: „Nebesa naj rosijo na zemljo Pravičnega.“ On je enkrat že prišel, vi pa ste ostali in 

vedno bolj postajali nerodovitna zemlja in presušen kremen. Vašega Duha utesnjujeta, uklepata ali celo 

ubijata meso in kri; Odrešenik ne more vstopiti, da bi vas rešil. 

Vendar bom prišel. Prišel bom in ne bom odjenjal, poizkusil bom in potrkal na vrata SRCA vsakega 

posebej. Poizkusil bom in, kjer bom našel koga, ki bo odprl, bom vstopil, da napravim iz njega bivališče 

miru. Prišel bom, ker me pravični Zemlje in sveti še vedno kličejo „Zaželeni“. Zaželeni na zemljo. Prišel 

bom in prevzel svoje kraljestvo. To bo moj drugi prihod in moja končna zmaga. 

Pritegnil bom k sebi tiste, ki bodo takrat živeli v Duhu. Stekali se bodo k meni rodovi in narodi, da bi 

videli mojo slavo, ki je kronana s križem, Mir bo tekel kakor reka, kajti jaz sem Gospod miru, tekel bo na 

svet kot veletok mleka. V njem se bo svet prerodil in bo spet nedolžen po toliki krvi, ki iz vseh celin vpije 

k Bogu, saj jo je prelila Bratova roka. 

Od Abla do dneva svoje smrti sem izmival kri z Zemlje s svojo Krvjo. Toda potem je zloba človeškega 

sovraštva, ki je Satanov sad, spet onesnažila Zemljo in ni več prgišča prsti na vašem planetu, ki ne bi 

spoznala, kakšen je okus krvi. Iz te s krvjo prepojene zemlje, izhlapeva kužni smrad, ki vas zmeraj bolj 

pozverinja. Samo moja moč lahko očistiti to, kar vas obdaja, in to, kar se je nakopičilo v vaši notranjosti. 

Ko pride ura bom prišel očistiti človekovega sovraštva vas in Zemljo, da jo bo moč predstaviti Bogu s 

vsemi svojimi živečimi. 

Zadnji boj se bo odvijal s čistim satanskim sovraštvom. Tedaj bodo sovražili samo še Satan in njegovi 

otroci. Sedaj sovražite vsi. Še celo sveti med vami bolj ali manj sovražite sovražnika in sosede. To olajšuje 

delo Satanu in ovira Božje delo v posameznikih in narodih. 

Naj ne bo ničesar v vas, kar bi bilo sovraštvo ali zaničevanje. Za to poskrbite vi, ki ste mi najdražji, vsi vi. 

Za vse sem umrl, zapomnite si to. Vsi narodi so enako orošeni z mojo Krvjo. Vse sem vas pričvrstil s svojo 

Krvjo k deblu Božje Trte. Zakaj bi se torej sovražili? Nobena razdelitev na rodove ali različnosti v veri in 

obredih ne opravičuje vašega sovraštva. 

Samo Jaz sem sodnik. Kdor besni nad svojim bližnjim v imenu vere in domovine, dela proti ljubezni in 

zato proti Bogu. Ne bom preklel tistih, ki so jih drugi poslali v boj, ker sem učil pokorščino oblastem. 

Moje prekletstvo pa je že izročeno in bo napolnilo z gromom in nebesni obok na dan sodbe za tiste, ki si 

pod lažnim plaščem domoljubja in obrambe vere lastijo pravico ropati in ubijati, da bi služili sami sebi. 

Ne mahajte z zastavo, v katero ne verujete. Ne zagovarjajte tega, kar zaničujete v Srcu. Nikar ne 

govorite: Jaz branim Boga in domovino. Lažete. Vi ste prvi, ki napadate tako Boga kot domovino in ne 

škodujte Bogu, ki mu vaši napadi ne morejo do živega, ampak domovini. Začnite braniti Boga v sebi in 

domovino v sebi in nikakor ne zamenjajte vere in domovine za skledo leče ali za prekletih trideset 

srebrnikov. 

Uničevalci in lažnivci. Prešuštniki, nezvesti veri in domovini. Posmehljivci svojemu nauku in svojemu 

razumu, kajti eno govorite, drugo pa delate. Veste, da je slabo, kar delate, pa to vseeno delate, ker se 

najprej poročite z idejo ali vero, potem jo pa izdate za nizkotno ljubezen, ker lažete sebi in drugim, ker 

uničujete tisto, kar so drugi gojili z namenom, da bi vam vse to izročili kot dediščino. 

O suroveži, ki obenem uničujete tudi Božje delo in ubijate tempelj svojega telesa, v katerem je duša že 

mrtva, in tempelj Božji. Tudi po cerkvah so namreč „živi“ verniki in služabniki zelo redki! 

Kakšno vrednost imajo vaši obredi, ki jih pripravljate z mrtvo dušo? Ali se ne spominjate, da je treba 

darovati bogu od prvencev živo, popolno daritev? Vi pa darujete ostanke, kruljave, mrtve. Mrtve, kajti 

vse, česar se dotaknete, z mrtvo dušo ubijete; kruljave, kajti kar darujete Bogu z bolno dušo, pohabite; 

ostanke, ker hranite zanj to, kar vam je ostalo potem, ko ste se najprej spitali za svoj užitek. 



Vrnite se k bogu. Vrnite se h Kristusu. Duhovniki, vrnite se k Njemu,  da postanete „Duhovniki“. 

Potrebujete njegovega posvečanja, olja, ki kaplja od večnega DUHOVNIKA. Preveč se vas je spremenilo 

v svetilke brez olja in verniki se izgubljajo, ker v temi nimajo Luči. Ponesite jim Luč. JAZ sem Luč sveta. 

Toda ne morete me ponesti, če me nimate v sebi. 

Pa nikar ne grajajte moje glasnice, če vam to reče. Pač pa jo Blagoslavljajte, ker vas seznanja z resnico 

in vam omogoča, da pogledate v rane svoje duše in odstranite vso grdobijo, ki vam jo onesnažuje. Če je 

resnica grenka in vam ni všeč, pomislite, da ste vi krivi, da je resnica takšna in da ste jo – takšno zvedeli. 

Ne bi si smeli zaslužiti te resnice. Bolje bi bilo za vas. Ker pa ste si jo zaslužili, ne razburjajte se nad mojo 

glasnico, ki vam s solzami v očeh to pripoveduje. Kajti če sem jo Jaz izvolil, da to stori, je to zato, ker jo 

ljubim in ker sem si v njenem Duhu izbral bivališče, kjer sem zmeraj sprejet s spoštovanjem, ki ga izkazuje 

podložnik kralju, in s preprostostjo, ki vlada med otrokom in Očetom. 

Jaz sem rekel: „Kdor me ljubi, dela ista dela kot Jaz.“ To pa zato, ker živim v svojih ljubiteljih, v žrtvah, ki 

se izničujejo v ljubezni, dokler ne umrejo od nje, in uresničujem v njih čudeže svoje moči.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 35 – 41) 

 


