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ANTIKRIST IN NJEGOVI PREDHODNIKI 
»Mera vaše hudobije in napuha je dopolnjena« 

 
JEZUS govori: 

»Rekel sem ti že, da se to, kar je povedano v starodavnih knjigah, nanaša na sedanjost. Tako, kot da bi 

se prizor, ki ga je mogoče prej videti naravnost, potem zrcali v celi vrsti ogledal. 

Svet ponavlja sam sebe v zablodah in spreobrnitvah, vendar s to razliko, da se zablode na poti 

človeškega rodu v smeri k tako imenovani civilizaciji vedno bolj zaostrujejo, spreobrnitve pa ostajajo 

vedno manj izrazite, v zametku. Zakaj? S prehajanjem sveta iz otroške dobe k polnejši dobi, sta namreč 

hudobija in napuh sveta narastla. 

Sedaj ste dospeli do vrha posvetnosti in dosegli vrhunec hudobije in napuha. 

Toda nikar ne mislite, da imate pred sabo še prav toliko življenja, kolikor  ste ga preživeli doslej. Pravite: 

na višku smo, in to naj bi pomenilo: še enkrt toliko bomo živeli. Pa ni tako. H koncu spuščajoči se del 

krivulje življenja sveta ne bo tako dolg kot njen prvi, dvigajoči se del. Drugi del bo strmoglavljenje proti 

koncu. V prepad vas bosta pognala prav napuh in hudobija. To sta dve uteži, ki vas pogrezneta v brezno 

konca do strašne sodbe. Ne le, da vas napuh in hudobija potiskata navzdol, še več: vaš duh postaja 

zaradi njiju tako top, da ste zmeraj bolj nezmožni iskrenega kesanja, s katerim zaustavite pogrezanje. 

Vendar, če ste vi ravnali po načelu: proč od Dobrega; poniglavo navzdol proti Hudemu, sem Jaz, Večni, 

trdo vztrajal pri svoji meri, ki natančno določa, kaj je Dobro in Kaj hudo. Od dneva, ko je nastala Svetloba 

in se je z njo začel svet, je Razum, ki se ne more motiti, odločil, kaj je Dobro in kaj Zlo. In nobena človeška 

moč, neznatna človeška moč, ne zmore premakniti in izbrisati te večne postave, ki jo je zapisaj Božji prst 

na strani, ki niso od tega sveta in se jih človek ne sme dotikati. 

Od trenutka, ko je moja Volja ustvarila svet in človeka, je nastopila edina sprememba v tem, da ste se 

morali prvotno ravnati in usmerjati po tablah Postave in po besedah prerokov; potem pa ste dobili 

Mene, Besedo in Odrešenika – da sem vam razlagal Postavo, da sem vam dal svojo Kri, da sem vam s 

svojim prihodom prinesel Duha, ki ne pušča senc, da sem vas nato skozi stoletja podpiral z zakramenti 

in zakramentali. 

Kakšno pa je vaše razmerje do mojega prihoda? Postal vam je novi vir in breme grehov, za katere boste 

morali odgovarjati. 

Vzemiva v roke starodavne spise in jih preglejva. V njih je razlaga za današnje čase. Ko si jih brala sama, 

si jih občutila kot sunek, bodljaj, toda Jaz ti jih bom bolje predstavil. 

Kaj sem obljubil tistim, ki izpolnjujejo zapovedi? Blaginjo, izobilje, mir, moč, zdrav in številen zarod, 

zmago nad sovražniki, kajti sam Gospod bi bil ostrina meča pri svojih služabnikih proti tistim, ki bi hoteli 



dvigniti roko nad otroke Najvišjega. Kaj pa preti temu, ki jih prelamlja? Lakota, pomanjkanje, vojske, 

porazi, kužne bolezni, zapuščenost od Boga, sovražno zatiranje, zaradi katerega bodo nekdanji otroci 

Najvišjega postali podobni čredam govedi namenjenim za zakol. 

Pritožujete se zaradi časov, v katerih živite. Mar se vam zdi, da so prišli po krivici? Se vam zdi, da so 

razmere pretrde in prehude? Nasprotno. Po pravici trpite, in časi so manj trdi, kot jih zaslužite. 

Na tisoč načinov sem vas vedno znova reševal in rešil. Odpustil sem vam sedem tisoč in še sedem tisoč 

zlih dejanj. Prišel sem zato, da bi vam prinesel Življenje in Luč. Jaz, Luč sveta, sem prišel v vaše temnine, 

da bi vam prinesel Besedo in Luč. Nisem več govoril po ustih prerokov v viharju in ognju. Ne. Prišel sem 

Jaz, Sam, osebno. Z vami sem lomil kruh, z vami sem delil svoje ležišče, se z vami znojil v naporih in sam 

sebe izničil, ko sem vam oznanjal Evangelij, umrl sem za vas. S svojo besedo sem razblinil vsak dvom o 

Postavi, s svojim vstajenjem sem pokazaj, da je odveč vsak dvom o moji Naravi; samega sebe sem vam 

zapustil, da bi bil vaša duhovna Hrana, ki ima moč dajati Življenje. Vi pa ste me hoteli spraviti v smrt. 

Dal sem vam Besedo, Ljubezen, Božjo Kri, vi pa ste zaprli ušesa Besedi, svoji duši Ljubezni in ste preklinjali 

mojo Kri. Stari sveti Šotor kjer sta bili dve kamniti tabli, popisani s Prerokovo roko, in malo mane, sem 

Jaz zamenjal z novim šotorom - Tabernakljem, kjer je pravi Kruh, ki je prišel iz Nebes, in moje SRCE, v 

katerem je zapisana Zveza ljubezni, in prav to prelamljate; vi, ne Jaz. 

Ne morete reči: „Ne vemo, kakšen je Bog.“ Prevzel sem Telo, da bi mogli ljubiti Telo, ker se vaša 

obteženost ne zadovolji z ljubeznijo do Duha. 

Prav? In kaj ste storili! K čému ste se vedno bolj nagibali? Obrnili ste hrbet Bogu, njegovemu oltarju, 

njegovi Osebi. Niste hoteli Boga, Enega in Troedinega, pravega Boga. 

Hoteli ste imeti bogove. In vaši sedanji bogovi so bolj nečastni in sramotni kot nekdanji bogovi in fetiši 

malikovcev. V teh se še kaže spoštovanje do božje podobe tako, kot sta jo mogla dojeti njihova miselnost 

in nevednost. Resnično, resnično vam povem, da bodo malikovalci narave in naravnih pojavov veliko 

manj strogo sojeni kot vi, malikovalci hudobije, prodani najhujšemu malikovalstvu: malikovalstvu 

samega sebe. 

Da, ustvarili ste si bogove iz mesa, iz pokvarjenega mesa, ki se je spridilo, in ste bili sposobni pred njimi 

prepevadi hozana in skoloniti glavo in hrbet, ki ju niste znali upogniti pred Bogom. Zaničevali, zatajili 

ste mojo Postavo, zasmehovali ste jo in jo prelamljali. Kot sužnji ali kot po krotilcu udomačene živali pa 

ste sprejeli in ubogali zlagano postavo, ki so vam jo dali ubogi ljudje, ki so sami še bolj pokvarjeni kot vi 

in katerih usoda, je taka, da vsa nebesa zavoljo tega trepetajo od groze. 

Malikovalci, malikovalci, pogani, prodanni mesu, denarju, oblasti, satani, gospodarju treh nesrečnih 

kraljestev: mesa, denarja in oblasti! 

Moje ljudstvo, zakaj, zakaj si odšlo iz Kraljestva, ki sem ti ga dal. Zakaj si bežalo od svojega Kralja 

popolnosti in ljubezni in si raje izbralo verige barbarstva Satanovega Kraljestva in Kneza zla in Smrti? Ali 

tako vračaš Najvišjemu, ki je tvoj OČE in ODREŠENIK? Pa se čudiš, če ogenj bruha iz zemlje in pada z 

neba, da upepeli ta predrzni in izdajalski rod, ki zataji Boga in sprejel za kralja Satana in njegove 

pajdaše? 

Ne Satanu se ni treba truditi, da bi vas pritegnil. Jaz se moram truditi, poskušati vse, da bi vas pritegnil. 

Če ste vi zatajili svoj izvor, Jaz nisem pozabil, da sem vaš OČE in ODREŠENIK. Vse do poslednje ure, ko se 

boste zbrali za nepreklicni izbor, ne bom zavrgel svojih nesrečnih otrok in jih bom še poskušal rešiti. 

Ta kazen Marija, ni nezaslužena. Pravična je. Huda je, ker so vaši grehi strašno težki. Pa ni, ni dana iz 

hudobije od Boga, ki je dobrota sama. Vaš Bog bi dal samega sebe, da bi vam to prihranil, ko bi vam to 

pomagalo. Pa mora, mora dopustiti, da sami sebe kaznujete za svojo norost, za svoja pogajanja 

(kupčije) z Zverjo. 



Tisoč in deset tisoč se jih je pogubilo na vsakem kraju zemlje. Tu in tam bo kdo v agoniji, ki vas duši, spet 

slišal zveneti Božji glas in bo povzdignil oči iz teme proti Luči. Tisti edini, ki se bo vrnil, bo pokazal, da je 

bič upravičen - pomisli in vedi, kako ste dolžni čuvati Luč – cena in vrednost Duše je tako velika, da vsi 

zakladi zemlje ne zadustujejo za njeno odkupitev. Potrebna je Kri Boga. Moja.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 28 – 34) 

 


