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ANTIKRIST IN NJEGOVI PREDHODNIKI 
» Božje Kraljestvo na zemlji« 

 

»Naj pride Božje Kraljestvo, kakor je v Nebesih, na Zemljo! Z vsemi svojimi močmi delujte za prihod tega 

Kraljestva. Ko bo prišlo, bo zavladalo veselje na Zemlji. Božje Kraljestvo v SRCIH, v družinah, med sosedi, 

med narodi! Trpite, prizadevajte si, žrtvujte se za to Kraljestvo. Zemlja naj postane ogledalo, kjer bo do 

podrobnosti odsevalo življenje Nebes. Zgodilo se bo. Kmalu se bo vse to zgodilo. Stoletja in stoletja solz 

in krvi, zmot in preganjanj, teme, katero presvetljujejo žarki SVETLOBE, ki jo izžareva mistični Svetilnik 

MOJEGA DUHA — kajti ladja se ne bo nikoli potopila, saj je hkrati tudi skalnata čer, ki je ne more razbiti 

noben val, in bo visoko nosila Luč, MOJO LUČ, LUČ OČETA — stoletja solz in krvi se bodo zvrstila do 

trenutka, ko boste vstopili v Božje Kraljestvo. In tedaj bo to kakor silno Žarenje Zvezde, ki je dosegla vrh 

svojega obstajanja ter se razžarela kakor ogromen cvet Nebesnih Poljan. Ta bo v enem edinem 

bleščečem drhtljaju izdahnila vse svoje Bivanje in svojo Ljubezen pred noge svojega STVARNIKA. Kmalu 

se bo to zgodilo. Za tem bo na zemlji popolno, blaženo, večno Kraljestvo Nebes!« 

  

»Pridi Tvoje Kraljestvo… molite, potem ko ste prosili, naj vaša dejanja posvečujejo MOJE IME in Me slave 

na Zemlji in v Nebesih. Da. Če ne bi hoteli, da bo Božje Kraljestvo najprej v vas z dejanskim 

izpopolnjevanjem Božje Postave in MOJE BESEDE, ki je dopolnitev in zadnja stopnja vseh zapovedi, ne 

morete vstopiti v Kraljestvo Nebes, Kraljestvo za tiste, ki bodo verovali tako kakor vi. V času Milosti sem 

namreč dal Postavo za izvoljene, to je Postava za tiste, ki so nad civilnimi, moralnimi in verskimi 

uredbami Mojzesove dobe, že prešli pod Duhovno Postavo MOJE dobe. 

  

Vi vidite, kaj se pravi imeti Boga blizu, ne pa OČETA v sebi; kaj pomeni imeti na razpolago BOŽJO 

BESEDO, ne pa to Besedo dejansko izpopolnjevati. Vsa zla dejanja so bila storjena zaradi tega, ker je 

človek imel Boga blizu, ne pa v svojem SRCU; ker je Besedo poznal, a je ni ponotranjil. Vse, vse zaradi 

tega. Topost, samoljubje, zločinskost, uboj Boga - DUHA, izdajstvo, mučenje, smrt Nedolžnega; vse se je 

zgodilo zaradi tega. In vendar: koga sem Ljubil tako zelo kakor Judeža? Toda ni me imel, MENE Boga, v 

svojem SRCU. In ta ubijalec Boga se je samo obsodil; neizmerno kriv kot Izraelec in kot učenec, kot 

samomorilec in kot ubijalec Boga, poleg tega pa še zaradi svojih sedmerih glavnih grehov in vseh 

drugih krivd. 

  

Božje Kraljestvo sedaj lažje prihaja v vas, saj sem vam ga odslužil s Svojo Smrtjo. Odkupil sem vas s 

svojimi bolečinami. Spominjajte se tega. Naj nihče ne pohodi Milosti, saj je cena zanjo ŽIVLJENJE in 



KRI BOGA. Naj torej, ljudje, po Milosti v vas prebiva Božje Kraljestvo; in naj bo na Zemlji za vsa ljudstva. 

S tem, da živite z OČETOM v SRCU kot eno v telesu, katerega glava je JEZUS, in zraščeni s Trto, na kateri 

je vsaka SRČNOST mladika, zaslužite počitek v Kraljestvu Tistega, iz katerega so bile vse stvari 

ustvarjene: sam sem se predal OČETOVI VOLJI, zato da bi se lahko vse to izpolnilo.« 

 

» Pridi Božje Kraljestvo« 

 

JEZUS: »Kakor tiktaka nihalo na uri, bi morali neprestano prositi v svojih mislih, vse svoje življenje in po 

tem vzkliku bi moralo vse težiti k Dobremu. Kajti Božje Kraljestvo v SRCIH in prek SRC v svetu pomeni: 

Dobro, Mir in vse kreposti. Naj ti nešteti vzkliki, da bi prišlo to Kraljestvo, izpolnijo vaše življenje. Toda 

naj bodo živi, to pomeni: živite tako, da boste svoje neprestane žrtve posvečali v ta namen, kajti delati 

Dobro pomeni Žrtvovati lastno naravo, telo in Ljubezen v ta namen.« 

 

» »Dan poveličanja MOJE Cerkve«« 

 

JEZUS: »Skupaj se ozriva na čase, ki bodo napočili pred Gospodovim dnevom kakor mirno jutro po 

viharni noči. Tebe ne bo več tukaj. Toda veselila se boš tega s kraja svojega počitka, ker boš videla, kako 

se človekov boj bliža koncu in kako pojenjuje bol, da bi si živeči pridobili čas in se prekalili za poslednji 

kratek krč Zemlje, preden bo prišel poziv, naj se zberejo vsi na njej živeči in vsi, ki so kdajkoli prebivali na 

njej od Adamovih časov naprej. 

  

Povedal sem ti že. Moj Nauk bo doživel pred poslednjim trpljenjem svoj zmagoslavni dan, svoje 

"poveličanje". Potem bo večno zmagoslavje. 

  

Ves svet bo spoznal MOJ VEČNI in RESNIČNI NAUK, kajti odmeval bo od obeh tečajev do ekvatorja in od 

ene strani zemeljske oble do druge. Kot vez Ljubezni bo tekla MOJA ŽIVA BESEDA — Moji otroci bodo 

ravno takrat izšli iz nadvse krutih preganjanj. To, kar se zdaj dogaja (druga svetovna vojna), je šele uvod. 

Ljudje, naveličani ubijanja in pokorščine materialnim gospodarjem, se bodo od nenasitne sle po ubijanju 

in nepremagljivega nasilja obrnili k MOJEMU NAUKU, ki ga bodo po tako veliki zaslepljenosti spet našli. 

Nad vsem tem razdejanjem, žrtvami in krvjo bodo zaslišali Glas, ki LJUBI in ODPUŠČA, in zagledali 

SVETLOBO, ki bo čistejša kakor SIJ OSREDNJEGA SONCA najsvetlejše Galaksije. Spuščala se bo z Nebes, 

da jih pouči za Nebesa. 

  

Kakor v sprevodu milijonov in milijonov plemen bodo šli ljudje Duhovno proti LJUBEČEMU OČETU in 

bodo izkazali svoje zaupanje edinemu bitju na Zemlji, v katerem ni nikakršne želje po zatiranju in ne 

volje po maščevanju. 

  

Tedaj bo spregovoril Rim. Toda ne takšen kakršnega vidite danes, poln materialne moči in pohlepa, 

kakršnega so ustvarili navadni vladarji ljudstev. Spregovoril bo OČETOV Rim. Tisti, ki je premagal vse 

samoljube posameznike in pohlepne Cesarje, in sicer brez orožja in brez bojev, z eno in  edino silo: z 

LJUBEZNIJO do BOGA in BLIŽNJEGA; z edinim orožjem: SRCEM; z edino držo: USMILJENJEM. To bo Rim 

PONIŽNIH in KROTKIH, ki bo v svetu, zatemnjenem od vpadov samoljubnih materialistov ponorelem ob 

ubijanju in uničevanja, znal ohraniti MOJ PRAVI NAUK in ga razširiti med tiste nekultivirane, ki mislijo, 

da morajo ljubiti najbolj sami sebe. To bo Rim, ki se bo uprl materializmu in po ustih svojih svetih Starešin 



znal braniti slabotne in naperil želo Duhovne kazni proti tistim, ki so bili na videz neobčutljivi za 

kakršnekoli očitke vesti. 

  

Ne morete različni narodi priti do trajnega medsebojnega sporazuma. Vsi imate iste želje in iste potrebe 

in kot pri tehtnici se to, kar mislite, da je enemu v dobro, pokaže kot teža, ki je drugemu v škodo. Živite, 

da bi imeli vedno več in se za to celo pobijate. To je začaran krog, ki se vedno bolj zožuje. 

  

Prisluhnite MOJEMU Glasu, ki mu ni do oblasti in želi v SVETEMU TROJSTVU vladati edinole nad DUHOM. 

Napočil bo dan, ko se boste razočarani nad ljudmi obrnili k MENI, ki sem DUH in ne človek in od 

človeškosti ohranjam le toliko, kolikor je potrebno, da bi vas prepričal o Svoji navzočnosti. Iz MOJIH ust, 

ki jih navdihujem po Mojih Otrocih, bo prišla Beseda, podobna tisti, ki sem vam jo bil povedal JAZ, KNEZ 

MIRU pred več kot 2000 leti. Poučila vas bo o dragocenem biseru medsebojnega Odpuščanja in vas bo 

prepričala, da ni lepšega orožja, kot sta plug, ki zemljo, s tem da jo rani, dela rodovitno, in kosa, ki reže 

travo in jo pomlaja. Poučila vas bo, da je najsvetejše prizadevanje tisto, ki ga opravljate zato, da bi z 

njim poskrbeli za hrano, obleko in bivališče LJUBIM BRATOM in da ne boste poznali več strupa sovraštva 

in mučenja, ki ga prinaša samoljublje, če se boste Ljubili kot BRATJE in SESTRE. 

  

SINOVI, stopite na Pot h OČETOVI LUČI. Ne tavajte več v slepi temi. Moji preljubi na čelu, premagajte 

vsak človeški strah, saj sem JAZ Z VAMI, o vi, MOJEMU SRCU Najdražji, in drugi, naj vas pritegne zgled 

mojih Svetih, začnite Novi Izhod v smeri Nove Zemlje, ki vam jo Jaz obljubljam in bo to ista vaša Zemlja, 

toda spremenjena po OČETOVI LJUBEZNI. 

  

Ločite se od tistih, ki malikujejo materialen svet ali Satana, svet in samoljubje svojih teles. Brez prezira 

se ločite od njih. Preziranje nič ne koristi. Podira, ne pomaga. Vendar se ločite od njih, da vas ne 

pokvarijo. Ljubite jih z Ljubeznijo odkupiteljev. Usmerite svojo vero v MENE, da bo med vami in njimi kot 

okop. Niste dovolj močni, da bi mogli brez nevarnosti živeti med njimi. Preveč stoletij je trajal vedno večji 

duhovni spopad, ki vas je oslabil. Posnemajte MOJE PRVE OTROKE. V moči svoje Ljubezni do vašega 

OČETA znajte živeti sredi sveta, toda oddaljeni od njega. 

  

Nikoli ne smete pasti tako globoko, da bi imeli ubogega človeka za nadčloveka, saj se vendar ne loči od 

živali; prav tako kakor pri živalih je njegov imenitnejši del v nagonu: to je edino, kar ga ne dela slabšega 

od živali. JAZ vam pravim: "Odpovejte se ljudem, katerih dih gre skozi nos." Hočem, da si razlagate 

stavek v tem smislu: telo, ki ne diha več, ni nič drugega kot nečista mrhovina. Vse njeno življenje je v 

dihanju. Če se zapro nosnice in ne diha več, preneha bivati in postane mrhovina. 

  

Mnogo je ljudi, ki niso nič drugega več kot mrhovina, ker ne živijo nikakršnega drugega življenja kakor 

nagonsko, uživaško, živalsko; to pa traja, dokler dihajo. Njihov DUH, ki je ustvarjen za NEBESA, je mrtev. 

Po pravici torej lahko rečem, da obstajajo ljudje, ki mislijo, da je človekov DUH dihanje skozi lastne 

nosnice. Od takih ljudi je najbolje biti Duhovno čimbolj daleč, da ne bi dih Satana in zverinskosti, ki veje 

od njih, okužil vaše človečnosti in bi postali podobni njim. 

  

Molite zanje, vi, BLAGOSLOVLJENI. V tem je LJUBEZEN. In to je dovolj. BESEDA ne more vstopiti pri tistih, 

ki so zaprti za VIŠJEGA DUHA. Ne mislite, da je imeniten tisti, ki kakor pobesnela samoljubna narcistična 

zver puha in piha iz nosnic od premoči in ošabnosti. Velik je le, kdor ohranja svojega DUHA ŽIVEGA in je 



tako BOŽJI OTROK. Vsi ostali so siromaki, ki jim je namenjeno, da bo njihova prividna vzvišenost doživela 

velik polom in bo ves spomin nanje spomin na pohujšanje in grozote.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predhodniki (str. 136 - 144) 


