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ANTIKRIST IN NJEGOVI PREDHODNIKI 
»Štiri pošasti« 

 

»V prvem letu Baltazarja, babilonskega kralja, je imel Danijel na svojem ležišču sanje in videl prikazni 

svoje glave. Potem je popisal sanje; to je začetek poročila. Rekel je: "Videl sem v svojem videnju ponoči; 

in glej, štirje vetrovi neba so razburkali veliko morje. Štiri velike živali so prišle iz morja, različne druga 

od druge. Prva je bila kakor lev in je imela orlove peruti. Gledal sem in medtem so bile njene peruti 

izpuljene. Dvignila se je od tal in stala na nogah kakor človek in človeško srce ji je bilo dano. In glej, 

druga žival, drugačna, podobna medvedu; po eni strani se je zravnala in imela je troje reber v svojem 

gobcu med zobmi. Bilo ji je rečeno: 'Vstani, požri mnogo mesa!' Nato sem videl, glej, druga žival, bila je 

kakor panter; imela je štiri ptičje peruti na svojem hrbtu in štiri glave je imela in oblast ji je bila dana. 

Potem sem gledal v svojih nočnih videnjih in glej, četrta žival, grozna in strašna in silno močna. Imela je 

mogočne železne zobe; žrla je, drobila in kar je ostalo, je pomendrala s svojimi nogami. Razlikovala se 

je od vseh živali pred njo in je imela deset rogov. Ko sem opazoval rogove, glej, je vzrastel med njimi 

drug, majhen rog; trije prejšnji rogovi so bili pred njim izdrti. In glej, na tem rogu so bile oči kakor člo-

veške, in usta, ki so govorila drzne reči. "« 

JEZUS govori: 

»Danijel je prerok, ki je uglašen na isti ton kot Janez. Janez sprejema in razširi Danijelovo začetno noto. 

Mali Janez, zdaj veš, zakaj ti je tako všeč. 

Srečna si kot riba v bistrem ribniku, ko se giblješ v območju svojega Kristusa. Svojo najvišjo zmago bo 

dosegel tedaj, ko bodo za vedno onemogočeni Satan, njegov sin in njegovi prilizovalci. Danijel govori 

prav o tem. Pri njem je to ozračje. Če je Izaija predevangelist, ki govori, kako bom prišel na svet, da ga 

bom odrešil, je Danijel predapostol, predpodoba Janeza, ki naznanja slavo moje večne zmage, zmago 

Kralja neminljivega Jeruzalema. 

Zdaj vidiš, da so štiri zveri, ki jih opisuje Danijel, predhodna znamenja hudičevih služabnikov iz 

Apokalipse. Razlagalci so se trudili, da bi dali tistim štirim pošastim zgodovinsko-človeški pomen. Toda 

s pogledom je potrebno seči veliko dalj in veliko više. Ko premišljujete svete knjige, se dvignite z zemlje, 

odtrgajte se od sedanjega trenutka, dvignite pogled v prihodnost in v nadnaravno. Tam je ključ 

skrivnosti. 

Štiri zveri: štiri zablode, ki bodo nastopile pred koncem. Štiri zablode, ki bodo štiri grozote za človeštvo 

in bodo porodile končno Grozoto. 

 

 



»Lev z orlovskimi perutmi« 
Po Milosti, Veri, Ljubezni odrešeni človek 

 

Človek je bil polbog po Milosti in po Veri. Kot orel in kot lev je znal kljubovati in premagovati nevarnosti 

čutov, dvigniti samega sebe in pluti v Božjem obnebju tam, kjer se Duša v nadnaravni svatbi združuje s 

svojim Gospodom. Od tod se spušča na zemljo, vsakič okrepljena v Moči, Radosti, Ljubezni, ki jo razliva 

na Brate, ter se potem spet še siloviteje dvigne k Bogu. Vsaka združitev namreč poveča njeno popolnost 

in ta se bo dopolnila v večni združitvi v mojih Nebesih. 

"Gledal sem in medtem so bile njene peruti odtrgane ... " 

Ateizem je odtrgal človeku njegove orlovske peruti in mu iztrgal na pol božansko Srce ter naredil iz njega 

žival, ki hodi in nosi po blatu, proti vedno večjemu blatu, svoje težko srce iz samega mesa in krvi. Težko 

svinčeno breme nosi človek v svojem "jazu", oropanem Peruti Duha, breme, ki ga krivi, valja po blatu in 

ga pogreza vanj. 

Človek je bil polbog zaradi Ljubezni, ki je živela v njem. Ko je ljubil BOGA in njegovo Postavo, ki je postava 

Ljubezni, je imel BOGA in z BOGOM Mir, ki je glavni pridevek BOGA, z Mirom pa veliko splošnega in 

posameznega dobrega. 

Človek je zavrnil Božjo Postavo in prevzel mnogo drugih doktrin. Toda nobena ni izhajala in ne izhaja od 

BOGA in zato v nobeni ni prave Ljubezni. Zato je človek, ki se je oklenil ateizma in postal iz orla in leva 

navaden človek, po nekakšnem peklenskem čaranju rodil samega sebe, spremenjenega v medveda, 

divjega požeruha sebi enakih. 

"Imela je troje reber v svojem gobcu med zobmi. Bilo ji je rečeno: Vstani, požri mnogo mesa!" 

Grozota kliče grozoto. Po rastoči lestvici. Kajti človek, ki mu je Kristus vrnil njegovo polbožansko naravo, 

rojeva v svojem prekletem priležništvu s Satanom zmeraj bolj grozotne pošasti. In to so otroci njegove 

zablode. Prodaja se Satanu, da bi imel od njega zemeljsko pomoč. 

Iz polbožanskega človeka je nastal človek, iz človeka medved, iz medveda nova divja in lažniva pošast 

kakor leopard. Satan ga je opremil z mnogoštevilnimi perutmi, da bi bil v škodovanju še bolj uren. 

"Imela je štiri ptičje peruti na svojem hrbtu..." 

Povedal sem vam, da je Satan opičji oponašalec BOGA. Tudi on je torej hotel "svoji" stvari, sedaj že svoji 

stvari — človeštvu brez vere in brez Boga — dati peruti. Ne orlovskih, ampak vampirske peruti, da bi bil 

mora za človeštvo samo in bi se z naglim tekom pognal na svoje dele, na svoje žrtve, da jim izsesa kri. 

JAZ, Mistični Pelikan, sem vam odprl svoje SRCE, da bi vam dal svojo kri. Satan pa človeka, ki sem mu 

Jaz dal svojo kri, spreminja v vampirja, ki sesa dele samega sebe in si z muko zadaja smrt. 

Ali se ne sliši kot zgodba o mori? Pa je resničnost, v kateri živite. Ni mistična pošast. Vi ste tisti, ki z 

demonično lakoto požirate dele samih sebe, odpirate si žile in se pohabljate, da bi potem rodili ude, že 

izoblikovane pa požirate z vztrajnostjo, v kateri je nekaj blaznega, ne človeško, ampak hudičevo 

blaznega. 

Hotena, pretirana in do zločina vsiljevana oblast je tretja zver, to je Satanu prodana oblast. Da bi bila 

vedno močnejša proti vsaki Božji in človeški postavi, rodi svojo pošast, ki ji je ime Revolucija in njena 

narava je taka, da nosi v izrastkih svoje pošastnosti vse najbolj zlobne grozote revolucij, to je družbenih 

brodolomov Dobrega in Vere. 

Ko ta pošast puha svoje peklenske sape na kak narod, umrejo Poštenje, Spoštovanje, Nravnost, Vera, 

Svoboda, Dobrota. Kot kužno izpuhtevanje se širi ta smrtonosna sapa prek meja in okužuje ljudstvo za 

ljudstvom, dokler ne bo okužila vsega sveta. Na koščkih žrtev, ki jih je sama pobila in raztrgala, na 

razvalinah narodov, spremenjenih v ruševine, bo pripravila zibel za končno pošast: za Antikrista. 



"Pošast grozna in strašna in silno močna. Imela je mogočne železne zobe; žrla je, drobila je, pomendrala 

s svojimi nogami..." 

Povedal sem vam že, da bo sin človekove pohotnosti, rojen iz priležništva prav s to Zverjo. Povedal sem 

vam to. Ne spreminjam svojih besed. Kar povem, je Resnično. To poznam, ne da bi mi bilo potrebno 

brati, spominjam se tega, ne da bi mi bilo treba ponovno brati. Zapisano je v mojem razumu, razumu 

BOGA, pred katerim potekajo neprenehoma in drug za drugim vsi človekovi dogodki v času, ne da bi se 

zakrivali. 

On, Antikrist; bo popolnost Grozote, kot sem bil Jaz popolnost Popolnosti. S svojim brezštevilnim 

orožjem, katerega simboli so deseteri rogovi, železni zobje v čeljustih, divje noge in končno mali rog, 

prispodoba skrajne nevoščljivosti, s katero bo Satan obdaril svojega otroka, da bi zastrupil človeštvo, 

medtem ko ga bo zapeljeval z lažnivimi usti in se bo dajal častiti po božje in bo čezmerno mučil njo, 

malo, zvesto čredo, ki bo še vedno hodila za menoj. Odslej bo mali rog rastel, da bi škodoval, rastla bo 

satanska razumnost, da bi pripravila usta h govorjenju najbolj vznemirljivih laži, povsem nasprotno kot 

sem Jaz rastel v vednosti in milosti; oborožen bo z očmi, da bi bral misli svetih ljudi in da bi jih zaradi teh 

misli ubijal. 

O, vi, ki boste moji sveti v poslednjih časih! 

Če je bilo življenje prvih kristjanov med poganskim preganjanjem junaško, bo življenje mojih poslednjih 

svetnikov trikrat, sedemkrat, sedemkrat sedem bolj junaško. Samo tisti, ki se bodo hranili z JEDROM 

VERE, bodo lahko imeli Levje Srce, da bodo kos trpljenju, ki bo takrat prišlo, in orlovske oči in peruti, da 

bodo s pogledom uprti VAME SONCE in bodo leteli k MENI RESNICI, medtem ko jih bo z vseh strani 

preplavljala tema in jih bo Laž skušala prepričati, naj jo molijo in verjamejo vanjo. 

Po Antikristovih predhodnikih bo prišel Antikrist sam. Protikrščansko obdobje, ki ga prispodablja Zver, 

oborožena z desetimi rogovi — deset Satanovih služabnikov, ki mislijo, da so kralji, od katerih bodo trije 

(dobro pomni) raztrgani in vrženi v Nič, to se pravi v prepad, kjer ni Boga, in zato je Nič, nasprotje Boga, 

ki je Vse — bo doseglo višek v svoji rasti do svoje najvišje moči v enajstem rogu. Ta rog je razlog za padec 

treh predhodnikov, sedež pravega Antikrista, ki bo preklinjal BOGA kot še nikdar noben človeški otrok, 

teptal bo Božje svetnike in mučil Kristusovo Cerkev; Sin priležništva demonskega napuha s človeško 

pohotnostjo bo mislil, da "bo mogel napraviti velike stvari, da bo mogel spremeniti čase in postave" in 

bo tri leta in pol svetu vladajoča Grozota. 

Potem bo OČE rekel pred velikim zborom, ki bo nastal v Nebesih, zaradi "glasu velikih besed" svetih: 

"Dovolj je!" in padla Zver bo ubita in vržena v žrelo brezna in z njo vse manjše zveri, da bodo tam večno 

ostale s Satanom, svojim roditeljem. 

Tedaj Me bo OČE poklical "sodit žive in mrtve", kot je rečeno v Veroizpovedi. 

In "živi", tisti, ki so ohranili življenje v sebi, ker so ohranili živo Milost in Vero, bodo podedovali kraljestvo, 

moč in sijaj BOGA. Mrtveci duha bodo imeli večno Smrt, kar si je njihova volja izbrala. 

In ne bo več Zemlje in mesenega človeka. Ampak bodo le "otroci Božji", stvari, osvobojene vsake 

bolečine. Ne bo več ne greha, ne teme in ne strahu. Bo le veselje, veselje, neskončno, ljudem nepojmljivo, 

večno veselje. Veselje, da gledaš BOGA, da ga imaš, da dojemaš njegovo Misel in LJUBEZEN. 

Pridite, o ljudje, k Studencu življenja. Jaz vam odpiram njegov vrelec. Zajemajte, krepite se ob njem, da 

boste neustrašni v preizkušnjah in da boste uspeli popolnoma potopiti se vanj, VAME, vir Blaženstva, v 

lepi Raj, ki ga je moj OČE ustvaril za vas in v katerem vas čaka trojna, Ljubezen Enega BOGA in Čistost 

"naše" Matere in z njima oni, ki so zaradi svoje zvestobe dosegli Življenje.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 90 – 99) 

 


