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ANTIKRIST IN NJEGOVI PREDHODNIKI 
» Po padcu Antikrista bo zavladal Božji Mir« 

 

JEZUS: »Za vse ljudi bo prišel čas miru in odpuščanja. Prišel bo čas, ko boste ponovno sklenili zavezo z 

OČETOM, potem ko ste bili v rokah Satana, ki vas je razmrcvaril, kot da bi bili štrena preje v rokah 

pobesnelega norca. Toda besede preroka Joela niso bile izrečene samo za ta ali drugi čisto določen 

narod. 

Namenjene so mojemu ljudstvu, ljudstvu Edinega, Resničnega, Velikega Kralja: OČETA, vašega Boga, 

Troedinega, Stvarnika in Odrešenika človeškega rodu. Obdobje blagostanja, o katerem govori Joel, je 

vnaprejšnje naznanilo tistega, o čemer mnogo pozneje govori Janez v svojem Razodetju. 

Po strahotnih vojnah, ki jih bo Satan zanetil na Zemlji po svojem Poslancu teme Antikristu, bo napočilo 

obdobje zatišja. Potem ko vam bo Satan pokazal krvave dokaze, kakšne darove vam lahko da, vas bom 

poskušal pritegniti k Sebi in vas bom napolnil s svojimi darovi. 

O, moji darovi! Presrečni boste ob njih. Ne boste poznali ne lakote ne nesreč ne nezgod. S svojo lastno 

roko bom pasel vaša telesa in še bolj vaše Duše; zdelo se bo, da je bila Zemlja vdrugič ustvarjena, vsa 

nova bo zaradi občutja miru in sloge, ki bosta vladala med narodi, tudi med Nebom in Zemljo bo mir; 

storil bom, da pride na vas obilje mojega Duha, ki vas bo prevzel in vam dal nadnaraven vpogled v Božje 

odloke. 

To bo Kraljestvo Duha, Božje Kraljestvo, tisto, ki vi zanj prosite — in ne veste, kaj prosite, ker nikoli ne 

premišljujete o tem, ko molite Oče Naš. Kam hočete, da pride Božje Kraljestvo, če ne v vaša SRCA. Prav 

tukaj se mora začeti moje Kraljestvo na Zemlji. Veliko Kraljestvo, toda še vedno omejeno. 

Potem bo prišlo Kraljestvo brez vsakih zemeljskih in časovnih meja. Večno Kraljestvo, ki bo iz vas 

napravilo večne prebivalce NEBES; seveda, govorim tistim, ki so moji podaniki, ne zavržencem, ki že 

imajo svojega strahotnega kralja — Satana. 

Vaš Bog bo napravil vse, da bi pritegnil k sebi kar največje število živečih, kajti jaz sem OČE USMILJENJA, 

ODPUŠČANJA in tako NESKONČNE LJUBEZNI, da ne boste nikoli mogli doumeti njene veličine, četudi bi 

si za to še toliko prizadevali. To, kar vi mislite, da je moja neizmerna ljubezen do vas, je kakor droben  

kamenček v produ potoka v primerjavi z gorskimi verigami, katerih vznožja razmejujejo celine in katerih 

vrhovi se obdajajo z oblaki. 

Pa misliš, da bo toliko čudovitih del, ki jih je naredila LJUBEZEN, in toliko SVETLOBE, ki prihaja iz DUHA, 

spreobrnilo ljudi k Večnemu Bogu? Nikar si tega ne utvarjaj! Ko bi ubogim brezumnim živalim posvečal 

tolikšno skrb, samo kar zadeva vaše telo — že samo to — bi me živali s svojo prvinsko govorico hvalile 



od zore do mraka. In ko bi vedele, kje me lahko najdejo, bi se odpravile z vseh strani zemeljske oble, da 

bi se prišle zahvalit svojemu Dobrotnemu Skrbniku. Ljudje pa nič! 

Skoraj popolnoma gluhi za duhovne glasove in darove in skoraj povsem gluhi za darove, ki so v prid 

telesu, bodo, namesto da bi prepoznali mojo Dobroto in me hvaležno Ljubili, izkoriščali blagostanje, ki 

jim ga dajem, in se tako vedno globlje pogrezali v brezno, ki jim godi, in se tam kakor svinja valjali v 

blatu, pričakujoč od življenja to, kar zavaja devet desetin človeštva: strast, nečistost, prevaro, nasilje, 

rope, krivoverstvo in praznoverje in še drugačne popačenosti čutov in razuma, tako strašne, da se 

poštenim zdi nemogoče, da bi bile lahko resnične, toda resnične so in spričo njih zardevajo Nebesa in 

izzivajo srd Božjega Veličastva. 

Niti OČETOVSKO razsipanje z darovi niti zastrašujoča znamenja na nebu ne bodo dovolj, da bi tiste, ki 

bodo živeli v tem času, pripravili do tega, da bi živeli kot Božji otroci. Tedaj bo napočil moj veliki in 

strašni dan. 

Ne dan v smislu štiriindvajsetih ur. Jaz razmejujem dneve drugače. Imenujem ga "dan" zato, ker se 

podnevi dela, in v tistem času bom Jaz delal. Med živečimi na zemlji bom opravil poslednji izbor. Do tega 

bo prišlo v času, ko bo Satan poslednjič prepuščen svojemu divjanju. 

Tedaj bo mogoče prepoznati tiste, ki nosijo v sebi Božje Kraljestvo, in tiste, ki so nosilci Satanovega 

kraljestva. Ti zadnji bodo z besedami, dejanji, predvsem pa z bogokletnim srcem še poslednjič izražali 

svoj prezir nad mojo Postavo in počenjali Še zadnja bogoskrunska dejanja proti Bogu. Prvi pa, Božji 

otroci, ki pripadajo OČETU, se bodo medtem, ko bo poslednji boj z neizrekljivimi strahotami pretresal 

Zemljo, oklepali mojega Križa in klicali moje Ime, ki rešuje; ko bom prihajal kot Sodnik, jih moj prihod ne 

bo navdajal s strahom, ampak jim bo v silno veselje, kajti verni bodo rešeni. To so tisti, ki jih prerok Joel 

imenuje Gospodov "ostanek", namreč tisti, ki bodo po Satanovem grabežu ostali z Gospodom. 

Blagoslovljeni, blagoslovljeni, blagoslovljeni na veke ti moji otroci. Raj ostane večno njihov. Pridruženi 

bodo Gospodovim zvestim vseh časov. Deležni bodo Boga; biti deležen Boga pa pomeni biti blažen na 

veke. « 

 

»Zemeljska cerkev« 

 
»Kadarkoli je cerkev postavljala, kar je zemeljsko, pred to, kar je nebeško, tedaj je s človeškimi strastmi 

umazala samo sebe. Trikrat gorje, ko se je klanjala Zveri, o kateri govori Janez, to je politični oblasti, in 

se ji udinjala. Tedaj je luč nujno bolj ali manj potonila v mrak, tudi zaradi osebnih napak poglavarjev, 

ki so prišli na svoj prestol po človeških spletkah ali pa zaradi slabosti istih voditeljev pod pritiski ljudi. 

V preteklosti so te zablode povzročile pojav antipapežev in razkole, kar je tako v prvem kot v drugem 

primeru razdelilo zavest ljudi na dva nasprotujoča si tabora in povzročilo v dušah nepregledne. 

razvaline. V prihodnjih desetletjih bodo namreč prav te iste napake povzročile Zablodo oziroma 

Opustošenje v Božji hiši, znamenje, ki napoveduje konec sveta. 

V čem bo? Kdaj se bo pokazalo? Ni potrebno, da bi to vedeli. Povem vam le to, da bo zaradi klera, ki 

preveč goji razumarstvo in je preveč v službi politične oblasti, neizbežno prišlo za zemeljsko cerkev zelo 

temno obdobje. 

Toda ne bojte se. Zaharijeva prerokba se ujema s prerokbo Janeza Evangelista kot prstan s prstanom. 

Cerkev se bo po tem obdobju bolečih stisk, v katerem jo bodo zalezovale peklenske sile, prelevila v 

Duhovno kot mistična Žena, o kateri govori Janez, da se reši, in se zatekla v najboljše. V mističnem begu 

bo izgubila nevredne člane in potem rodila svete, ki jim je namenjeno, da jo povedejo v dobo pred 

poslednjimi časi. 



Tedaj bom prišel Jaz in bom s svojo močjo branil pred vsemi Satanovimi zvijačami, zahrbtnostmi, 

napadi in zločini moj Duhovni Jeruzalem — vojskujočo se Cerkev človekovega SRCA. 

Izlil bom svojega DUHA na vse odrešene na zemlji... In tedaj bom, Kralj PRAVIČNOSTI in MODROSTI, 

uničil malike krivih naukov in očistil Zemljo lažnivih prerokov, ki so vas zavedli v tolike zmote. Vse 

doktorje in preroke, bolj ali manj svete ali bolj ali manj sprijene, bom zamenjal Jaz, kajti poslednji pouk 

mora biti brez sleherne nepopolnosti, ker bo treba pripraviti za poslednjo Sodbo tiste, ki ne bodo imeli 

časa, da bi se očistili, kajti naenkrat bodo pozvani na strašni pregled. 

Spregovoril vam bom z znamenji svojega trpljenja. Iz mojih ran bodo tekle reke LUČI in MILOSTI; rane, 

zaradi katerih je umrl BOŽJI SIN, ozdravljajo človeške otroke. 

Te žive temnordeče odprte rane bodo meč za neskesane, zakrknjene, prodane Satanu; "Malim", ki me 

Ljubijo kot LJUBEZNIVEGA OČETA, pa, bodo nežnost. S to nežnostjo se bo Kristus približal njihovi 

Šibkosti, da bi jih opogumil, in moja roka jih bo usmerila in spremljala v preizkušnji, v kateri bo vzdržal 

samo, kdor me ljubi s pravo Ljubeznijo. Teh bo tretjina. Ti bodo vredni posedovati Nebeško mesto, BOŽJE 

KRALJESTVO. 

Tedaj ne bom več prišel kot Učitelj, ampak kakor Kralj, da vzamem v posest svojo vojskujočo se Cerkev, 

ki bo tedaj kakršno je ustvarila, MOJA VOLJA.« 

 

 

»Gledali me bodo ti, ki so me prebodli« 
 

JEZUS: "S tem, ko sem dal, da so usta Ljubljenega izrekla: "Tudi tisti, ki so me prebodli, me bodo videli", 

nisem nameraval pokazati na tiste, ki so me prebodli pred dvajsetimi stoletji.  

Ko bom prišel, bo napočil čas zmagoslavja mojega Kraljestva. Razložil sem ti, kakšno bo Moje Kraljestvo 

in kakšni bodo njegovi pripadniki. To bo čas pričevanja DUHA, tega, kar je Božanskega v vas in po čemer 

ste podobni BOGU. Glede na to bo torej Duhovni del človeka predmet pretresa in odločitve na sodbi, ki 

bo ločila preklete od Blagoslovljenih. Med prekletimi bodo tisti, ki so s svojim bogoskrunskim duhom, ki 

je iskal Zver, častil Zver in prešuštvoval z Zverjo, skozi stoletja prebadali BOŽANSKI DUH BOŽJEGA SINA, 

potem, ko so v prednikih prekletega pokolenja prebodli telo SINA ČLOVEKOVEGA. 

V trumi teh, ki so me prebodli, jih je toliko, kolikor je peska na morski obali. 

Nobeno zlo dejanje, noben greh Mi ne more več povzročiti človeškega trpljenja. A še vedno Me lahko 

prizadanejo žalitve, ki so naperjene proti Mojemu DUHU. Vse to je zapisano v knjigah, ki govorijo o delih 

ljudi. 

Prisotna bodo kljub Moji Dobroti in Darovom vsa izdajstva, vse zatajitve, vsa zanikovanja, vsi grehi proti 

Resnici, ki sem jo prinesel na svet, vsi grehi proti SVETEMU DUHU, ki je govoril po Mojih ustih in ki je po 

Moji zaslugi prišel, da bi razsvetlil Besedo Besede; rod, ki sem ga hotel odrešiti, me je skozi stoletja 

prebadal, dasiravno sem vedel, da se toliko upira Dobremu: vse bo prisotno v notranjosti zbranih Duhov, 

ki bodo v Bleščeči LUČI Mojega izžarevanja prepoznali to, kar so storili v svoji zakrknjeni volji, da bi 

ovrgli, kar je rekel in napravil EDINI, ki ni mogel lagati in po BOŽJEM ZAKONU LJUBEZNI tudi ne opravljati 

nekoristnih del. 

Zanikovalci Ljubezni so me prebodli in poleg Mene zadeli tudi Njega, iz katerega sem rojen, in Njega, ki 

izhaja iz Najine Ljubezni, LJUBEZNI OČETA in SINA. Vsa sodba je prepuščena SINU in SIN bo sodil tudi 

grehe proti OČETU in SVETEMU DUHU. 

Prinašalec Življenja, Večno Živeči in Večno Žrtvovani, ki ga je svet hotel mrtvega, ubitega, kakor se ubija 

zločinca, ki je škodljiv - JAZ pa sem bi, SVETI, ki je ODPUŠČAL, DOBRI, ki je BLAGOSLAVLJAL, MOČNI, ki 

je OZDRAVLJAL, MODRI, ki je UČIL - je Tisti, ki bo odprl vrata resnične Smrti in bo zmetal vanjo telesa in 



duše tistih, ki so ga prebadali. Prinašalec Življenja, ki se živi v Nebesih, bo zaprl vrata pekla za 

nespremenljivim številom prekletih, ki so bolj ljubili smrt kakor ŽIVLJENJE. 

Jaz bom to storil, kajti JAZ, JEZUS KRISTUS, BOŽJI SIN, ODREŠENIK in VAŠ GOSPOD, VEČNI SODNIK imam 

ključe smrti, pekla, ŽIVLJENJA in NEBES. 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predhodniki (str. 119 - 129) 


