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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 
»Zmagovalcu bom dal jesti z drevesa življenja« 

 

JEZUS: »Še naprej ti bom razlagal odlomke, za katere mislim, da je to potrebno. Rečeno je: „Zmagovalcu 

bom dal jesti z drevesa življenja…" 

To misel je mogoče obrniti tudi Name. 

Da, drevo Večnega Življenja sem in kot sad se vam dajem v hrano v BESEDI. Gledati MENE bo hrana, ki 

jo bodo z veseljem uživali zmagovalci v drugem življenju. Vendar je tu še drug pomen, za katerega mnogi 

ne vedo, in sicer zato ne, ker mnogi, ki me razlagajo, niso „zmagovalci". 

Kdo je zmagovalec? Kaj je potrebno, da to postaneš? Dejanja junaškega značaja? Ne. V tem primeru bi 

jih bilo zelo malo, ki bi zmagovali. Zmagovalci so tisti, ki v sebi premagujejo Zver, ki se jih hoče polastiti. 

Zares, če postavimo krvavo, a malo časa trajajoče mučeništvo, ki ga spremljajo naravni in nadnaravni 

dejavniki na eno stran Božje tehtnice in na drugo notranje boje: skrite in neprestane, ima to drugo, 

čeprav drugačne narave, a dragoceno, večjo težo. 

Noben tiran ni hujši od tirana mesa in Hudobnega duha. Tisti, ki znajo premagati meso in Hudobnega 

duha in iz mesa napraviti Duha in iz Hudobnega duha premaganca, so „zmagovalci". 

Toda da bi to bili, se je potrebno popolnoma predati LJUBEZNI. Popolnoma: kdor Ljubi z vsemi svojimi 

silami, ne zadržuje ničesar zase in s tem, da ne zadržuje ničesar zase, ne hrani ničesar za meso in 

Hudobnega duha. Daje vse svojemu Bogu in Bog daje vse svojemu ljubitelju. 

Daje mu svojo Besedo. To je, kar daje zmagovalcu v jed že na tej zemlji; ničesar večjega mu ni mogel 

dati. Daje MENE, OČETOVO BESEDO, da sem Hrana DUHA Posvečenega za Nebesa. 

Moja BESEDA prihaja na zemljo, da bi hranila Duše, ki so se popolnoma izročile OČETU Bogu. Moja 

Beseda prihaja, da bi vam bila duhovnik in voditelj; vam, ki iščete pravega voditelja in gledate tolikere 

nebogljene voditelje, množice pa propadajo brez pravega voditelja. Vi, ki ste razumeli Resnico, veste, da 

je potrebno samo eno: živeti iz Moje Besede, verovati Moji Besedi, hoditi v skladu z Mojo Besedo. 

Kaj bi rekel o nekom, ki bi hotel živeti od slaščic, likerjev in cigaret? Rekla boš, da bo umrl, ker to ni 

hrana, ki je nujno potrebna za zdravo življenje. Tako je s tistim; ki se trudi za tisoč zunanjih stvari, ni mu 

pa mar za to, kar je Jedro vsega življenja Duše — za MOJO BESEDO. 

Zakaj vas maša, Evharistija, spoved ne posvečujejo tako, kakor bi se to moralo dogajati? Ker so to za 

vas samo neke zunanje oblike — proforma. Ko poslušate Mojo Besedo, ne poskrbite, da bi bila rodovitna. 

Še huje: Mojo Besedo, ki vam jo pošiljam z Nebeških višin, da bi vam bila poziv in Luč, zadušite z 

mlačnostjo, dvoličnostjo in drugimi bolj ali manj težkimi grehi. 



Ne Ljubite Me; to je vse. Ljubiti ne pomeni iti od časa do časa na površen vljudnostni obisk po svetni 

navadi. Ljubiti pomeni živeti z Dušo, ki je združena, stopljena, ki gori v enem in istem ognju, ki hrani 

drugo Dušo. Tedaj v tem zlitju prihaja tudi do razumevanja. 

Jaz govorim, toda ne več daleč, v Nebeških višinah, ampak sem si izbral bivališče — in z Menoj OČE in 

DUH, ker smo ENO — bivališče sem si izvolil v SRCU, ki me ljubi in Moja Beseda ni več šepetanje, marveč 

poln Glas, ni več nekaj redkega, ampak govorim neprestano. Tedaj sem pravi Učitelj. Sem tisti, ki že dva 

tisoč let neutrudljivo govori množicam in Moje veselje je zdaj v tem, da govorim svojim izvoljenim, ki me 

znajo poslušati in jih delam za svoje kanale milosti. 

Koliko Življenja vam dajem! Pravega Življenja, Pvetega Življenja, Večnega Življenja, Radostnega Življenja 

z Mojo Besedo, ki je OČETOVA BESEDA in LJUBEZEN DUHA. Da, Jaz zares dajem „zmagovalcu" jesti sad 

drevesa Življenja. Dajem vam ga s te zemlje s svojim Duhovnim naukom, ki ga ponovno prinašam med 

ljudi, da ne bi vsi ljudje propadli. Dajem vam ga v drugem življenju, z Menoj med vami, v VEČNOSTI. JAZ 

sem ŽIVLJENJE. Ostanite v Meni, ljubljeni Moji, in ne boste spoznali Smrti.« 

 

 

»Zmagovalcu bom dal od skrite mane« 

 

JEZUS: »Če gledate z Mojimi očmi na besede Ljubljenega apostola Janeza, morete razumeti, da je tudi 

„skrita mana" Moja Beseda. Mana, ker je v njej združena vsa sladkost Ljubezni Moje Trojice, ki je OČE, 

LJUBI BRAT in Ženin vaše Duše in vas Ljubi s trojno, Najvišjo obliko LJUBEZNI. Skrita se imenuje zato, ker 

se daje v skriti kamrici SRCA čistim, ki so zaslužili, da jo okušajo. 

Seveda bi Jaz rad in bi dal, da bi padala na vse ljudi in da bi se vsi nahranili z njo. Toda rečeno je: Ne 

mečite biserov pred svinje in ne dajajte svetih stvari psom! Mnogi, ki so celo bili očiščeni z mojim Krstom 

in odrešeni z mojo Krvjo, so nizkotnejši od svinj in bolj psi od psov. 

Brala si, kako se je nekdanjim Izraelcem, ki mane niso zaslužili, ta v puščavi kvarila. Niso je zaslužili 

zaradi njihovega pomanjkanja vere in njihovih človeških skrbi. Ali lahko manj spoštujem Svojo BESEDO, 

kakor sem mano, katere namen je nahraniti trebuh, medtem ko je Beseda namenjena za hrano DUHA? 

Zato dajem mano tistim, ki premagujejo svoj nižji del z vsemi nagnjenji k neveri, čutnosti, malenkostim 

in sebičnim skrbem. Dajem mano svoje Besede, ki s Sladkostjo in SVETLOBO napolnjuje vašega DUHA. 

Dajem „Bel Kamenček, na katerem je napisano novo ime", to je, na katerem je razodeta Resnica, 

zamolčana tistim, ki je niso vredni. To je Resnica, ki vam odpira vrata Večnega Življenja, ki vam daje 

ključe do NJEGA in vas postavlja na Pot, ki vodi k Vratom MOJEGA NEBEŠKEGA MESTA. 

JAZ sem POT, RESNICA in ŽIVLJENJE. Zunaj Mene ni druge poti, resnice, življenja. Tisti, ki premaga vse 

ovire, da bi hodil za Menoj, bo postal steber v Mojem Templju. Po Besedi, ki jo je varoval in se po njej 

tudi ravnal, mu bo — potem ko bo rešen ob strašni uri preizkušnje iz skušnjave, ki ubija — dodeljeno 

mesto na istem Mojem Prestolu skupaj z OČETOM, SINOM in SVETIM DUHOM.« 

»Duhovni in materialni svet propada zato, ker ni ohranil Moje Besede, ker jo zanemarja in se ji 

posmehuje. Nobena človeška sila ne bo mogla zaustaviti teka sveta v prepad, ker svetu in njegovim 

silam manjka tisto, kar rešuje. MOJA POSTAVA. 

V mističnem gozdu, ki sem ga negoval za vas, da bi imeli bivališče v senci moje previdnostne Ljubezni, 

je nastala praznina. Povzročili so jo vaši grehi. In v to praznino se je vrinil gospodar, večna Kača, ki vas 

zastruplja s svojim dihom in ubija s svojim pikom ter ovira, da bi bila MOJA POSTAVA v vas počelo 

DOBREGA. 



Dim, strup, gorje, obup imate v sebi in okoli sebe. Lahko pa bi imeli SVETLOBO, MIR, UPANJE, VESELJE. 

To bi lahko imeli, ko bi se bili ravnali po MOJI BESEDI, kajti Jaz sem prenesel vso strahoto življenja, da bi 

pred njo obvaroval vas. Sprejel sem in za vas pretrpel agonijo v vsej njeni okrutnosti. 

Toda zavrgli ste Moj dar in ste za učitelja in kralja poklicali Satana. In Satan vas zdaj poučuje in vam 

kroji usodo, soli vam pamet in vas biča, da bi vas napravil primerne za svoj pekel.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predhodniki (str. 173 - 179) 


