
SONČNA VRATA 
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 
»Po Miroljubnem Kraljestvu Satanovo obdobje« 

 

JEZUS: »Ko bo napočil čas za moje miroljubno Kraljestvo — in napočil bo, ker sem obljubil in JAZ svoje 

obljube tudi izpolnim — bodo vsi dobri na Zemlji prišli k MENI. To bo obdobje, o katerem sem ti že 

govoril, doba, v kateri se bo DUH tako razvil, da se boste neprisiljeno razdelili na dva dela. Tisti, ki bodo 

živeli brez DUHA, bodo ležali v svoji temi in čakali, da postanejo vojska Kneza Zla. Ti, ki bodo živeli v 

DUHU, pa bodo prišli k svetemu BOŽJEMU SINU, Gospodovemu Poganjku, ki ga bodo ljudje v Milosti 

LJUBILI in BLAGOSLAVLJALI. Takrat bodo razumeli, kar danes razumejo le redki izbranci, in bodo 

spoznali, kako velika je moja slava in kolikšna je njihova slava, slava Božjih otrok. 

Zbral bom svoje svete. Svet je, kdor me Ljubi in kdor v poslušnosti in zvestobi hodi za menoj. Zbral jih 

bom s štirih strani Zemlje. Zavoljo njihove Ljubezni bom ljudem odpustil njihovo nepostavnost. Dobrota 

svetih bo omilila strogost Pravičnosti in MOJA LJUBEZEN in Ljubezen svetih bosta s svojim ognjem očistili 

Zemljo. In Zemlja bo, spravljena sama s seboj in z Bogom, kakor veliki oltar in na tem oltarju bo UČENIK 

poučeval ljudi pravilnega spoznavanja RESNICE, da bi dobri ne omahovali, ko bo Satan besen planil v 

poslednji boj, ker bo videl, kako človeštvo časti Kristusa. 

To bo boj Duha z Duhom. Satan bo začel proti MOJEMU Duhovnemu Kraljestvu in mojemu nauku svojo 

satansko vojno, da bi zavedel kar največ duš, tiste najbolj slabotne; iz svojih rezerv, iz svojih trdnjav, kjer 

so ostali Zveri zvesti tudi po porazu Zveri in njenega služabnika, bo pripeljal agente zvodnike, da bi še 

poslednjič rušil BOŽJE DELO. To rušilno delo se je začelo ob drevesu DOBREGA in zlega. 

Satanovo obdobje bo trikrat bolj kruto kakor Antikristova doba. Toda to bo kratko, ker bodo za te, ki 

bodo živeli v tistih dneh, molile v Nebeškem Sijaju vse zmagoslavne Duše, med očiščujočimi plameni 

LJUBEZNI prečiščujoča se Cerkev in s krvjo poslednjih mučencev tudi vojskujoča se Cerkev. 

Rešeni bodo samo tisti, ki bodo takrat, ko bodo Satanove temine, strele, viharji in bliski pustošili svet, 

znali ostati v senci tabernaklja, od koder prihaja vsaka moč, kajti JAZ SEM MOČ za tiste, ki hočejo Živeti, 

in kdor se v Veri in Ljubezni hrani z Menoj, postane eno z Mojo Močjo. Teh, ki se bodo rešili, bo malo, 

kajti po stoletjih in stoletjih MOJE LJUBEZNI do človeka se človek še ni naučil Ljubiti. 

Toda nihče od izgubljenih me ne bo mogel obtoževati. In kaj bi lahko še napravil za vas, o Božji otroci, 

ki ste si raje izbrali drugo pot in blodili daleč od OČETOVE HIŠE in včasih tudi prodali svoje Božje otroštvo 

Sovražniku Boga? Nikar ne recite, da bi Jaz, Mogočni, lahko preprečil, da bi vas zlo ne zalezovalo in da 

bi vas lahko s svojo avtoriteto napravil dobre. Potem bi imeli manj zasluženja kot travnata bilka, ki jo 

noga pohodi, ne da bi to čutila; trava namreč zraste iz semena, poslušna Božjemu Ukazu. Požene in 

raste sama od sebe. Ni deležna niti sence tiste pozornosti NAJVIŠJEGA, ki ste je deležni vi. Trava prejema 



od Boga sonce in roso in krpico zemlje. Vi pa imate razum, da vas vodi, Milost, da vas Razsvetljuje, 

Postavo, da vas Uravnava, MENE za UČITELJA, MOJO KRI v Rešitev. Dal sem vam vse, vi pa meni tako 

malo, vedno manj! Z Božjo Potrpežljivostjo sem skrbel za vas, vi pa ste se ponovno in ponovno obračali 

proti Meni. Lenuhi so bili vedno še najmanj krivi. Zmeraj ste se bali, da bi naredili preveč za svojega 

Boga, ki je za vas napravil vse. 

Vidite, zakaj prihajajo nad vas kazni. Te so še vedno poziv Ljubezni, ki vas hoče prepričati, da Bog je in 

da je samo eden. Drugi bogovi, ki jim služite s tisto zvestobo, ki jo Meni odrekate, vam ne morejo dati 

ničesar drugega kakor lažnive obljube in gotovo zlo. Kazen za kaznijo; kajti naraščajo v tolikšni meri, 

kolikor se povečuje malikovalstvo in nečistovanje. Sami si ustvarjate še večje kazni in ta (2. svetovna 

vojna) je ena od teh. Tisti, ki mu vi služite in mu jaz dopuščam, da vas prepriča, kako so njegovi darovi 

smrt, je tokrat vdrl in napadel, opustošil in razdejal celoten vinograd, ne le ene njegove vrste. 

Zaradi tega vam pravim: "Pridite k Bogu, kličite mene NEBEŠKEGA OČETA z iskreno mislijo in SRCEM. 

Bog se bo pokazal na okrvavljenem obzorju in Satan rabelj bo pobegnil in vas pustil svobodne." 

Toda vi ne kličete Boga. Zadovoljni ste z razmišljanjem, kako boste iz skupnega zla napravili posamično 

dobro: povečali svoje bogastvo, se dokopali še do večje oblasti, uživali in uživali. Za tiste, ki trpijo — ti 

so najboljši — se ne zmenite. Za Boga še manj. Povrhu tega ga še celo izzivate, ko si ga drznete klicati, 

o bogokletniki, da bi potrdil vaša satanska dejanja in misli. Izzivate ga, naj se pokaže, ker govorite: 

,,Boga ni, Bog smo mi!" Na vašem prekletem jeziku in na vaši prodani duši Satan že zbira peklensko oglje 

in JAZ ga s svojim srdom prižigam. 

Od sedaj naprej vas preklinjam, kače v človeški podobi. Če imate izobčenja mojih svetih in zgražanje 

mojih dobrih za vrabčevo perje, ki pada na vas in ne povzroča nič hudega — ker imate granitno srce — 

bo moje prekletstvo prodrlo do vas in vam nakopalo muke, kajti Jaz odpiram doline, krušim hribe, delim 

morja, s hotenjem svojih misli pretresam Zemljo ter morem prodreti tudi v vaše kamnito srce in ga 

zdrobiti kot napihnjeno krhko stekleno kroglo. 

Skrunitelji, lažnivci, zakonolomci, prekleti zaradi vsega hudega, ki ga delate, zaradi vseh tistih duš, ki jih 

spravljate v obup, ko jih zavajate, da dvomijo o Božji Dobroti; ki jih zapeljujete s svojim slabim zgledom 

in mi jih kradete ter jih uničujete na vse načine. Toda ne bojte se. Kakor bom pravičen in usmiljen do 

slabotnih, ki ste jih vi s svojo močjo upognili k zlu, tako bom pravičen in neizprosen do vas že na tem 

svetu. Vaša oblastnost, nakradeno bogastvo, izžeto iz bolečin tisoče ljudi, vse vam bo izpuhtelo iz rok 

kakor dim slame, ki jo zažgejo, ker je preveč umazana, da bi jo hranili. Ničesar ni, kar bi vas lahko 

obranilo; vas, ki ste prekoračili vse meje. 

Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Krvava roka ne doseže sijoče beline Svetega, ki govori v imenu 

Svetega nad Svetimi in Svetišča, ki je bolj vzvišeno kakor tempelj v Jeruzalemu, kajti njegovi temelji so 

bili krščeni, še preden so bili položeni, s krvjo mojih junakov in njegovi kamni so se okopali v krvavi rosi 

neštevilnih mučencev. V njem je ležišče, kjer počiva pričakujoč, da bo vstal kot njegov UČITELJ, telo moje 

izvoljene Skale (Peter). Prisegam vam, da je ta kraj neprimerno bolj svet kakor Salomonov tempelj, in 

skrunilcem tega kraja, ki je že Raj — po vsem tem razumete zakaj — se bo zgodilo to, kar se je zgodilo 

vsem, ki so izzivali in preizkušali OČETOVO  POTRPEŽLJIVOST in LJUBEZEN.« 

 

» Tisti čas nastopi Mihael« 

 

»Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki se poteguje za sinove tvojega ljudstva. To bo čas stiske, kakršne 

ni bilo, odkar so narodi, do tistega časa. A v tistem času bo tvoje ljudstvo rešeno: vsi, ki jih najdejo 

zapisane v knjigi. Mnogi izmed teh, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili: nekateri za Večno Življenje, 



drugi za sramoto in večno gnusobo. PONIŽNI se bodo lesketali kakor Sijaj Neba in SRČNI, ki so mnoge 

poučili o LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA, bodo kakor ZVEZDE za vso VEČNOST. 

Ti pa, Danijel, zakleni ta razodetja in zapečati knjigo do časa konca. Mnogi jo bodo preiskovali in 

spoznanje se pomnoži. 

 

Zapečateno prerokovanje 

(Prerok Danijel) 

 

Tedaj pogledam jaz, Danijel, in glej, dva druga angela stojita, eden tostran reke, drugi onkraj reke. Eden 

vpraša moža, oblečenega v platno, ki je bil nad vodo reke: "Kdaj bo konec teh čudovitih reči?" Slišal sem 

moža, oblečenega v platno, ki je bil nad vodo reke, ko je povzdignil desnico in levico proti nebu in prisegel 

pri Večno Živečem: "Za en čas, dva časa in polovico časa, ko bo dokončano uničenje moči svetega 

ljudstva, se bo vse to izpolnilo." Slišal sem to, pa nisem razumel. Zato sem vprašal: "LJUBI OČE, kaj je na 

koncu tega?" Odgovoril je: "Pojdi, Danijel; kajti razodetja so zaklenjena in zapečatena do časa konca. 

Mnogi se bodo čistili in belili in precejali, a hudobni bodo hudobno delali. Noben hudobnež ne bo 

razumel, SRČNIM pa bo razodeto. Od časa, ko se postavi gnusoba razdejanja, je tisoč dvesto in 

devetdeset dni. Blagor mu, kdor čaka in dočaka tisoč tristo in petintrideset dni. Ti pa pojdi naproti 

svojemu koncu in počivaj. K svojemu deležu boš vstal ob koncu dni."« 

 

JEZUS: »Nadangel, ki je premagal Luciferja in bdi nad mojim Kraljestvom in njegovimi otroki, je Nebeško 

Znamenje, da so napočili poslednji časi. V tem času se bodo Judje združili s Kristjani in ne bo več dveh 

vej Božjega ljudstva: Blagoslovljenih in prekletih zavoljo tega, ker so umorili Boga, ampak eno samo 

deblo, ki se bo imenovalo Kristus, ker bo živelo v MENI.' 

Tedaj ko bo število odrešenih dopolnjeno, bo napočilo vstajenje teles. In kakor se zgodi, ko množica spi, 

pa jo trobenta zbudi in pokliče v zbor, tako bodo mrtvi, razpršeni po neštetih pokopališčih, pokopani po 

puščavah, v morjih in kjerkoli leži kdo, ki je bil 'človek, vstali, da pridejo k MENI, VRHOVNEMU SODNIKU. 

O SVETLOBA, ki pripadaš MENI, zaradi tebe se bodo kakor Zvezde Zasvetili tisti, ki so spoznali 

LJUBEZEN, delovali z MODROSTJO ter živeli v skladu z njo. Kako se boš ta dan radostno razlila na moje 

blažene! 

Poslednja doba, ki bo trajala tri leta in šest mesecev, bo tako strašna, da človek doslej še ni doživel 

takšne. Ta čas bo Satan po svojem sinu, ki bo gorel od nepopisnega sovraštva — ker bo razkol med 

dvema vejama Božjega ljudstva odpravljen in s tem tudi vzrok za tolikero materialno, moralno in 

duhovno zlo — uporabil svoje zadnje in izpopolnjene iznajdbe, da bi škodoval, uničeval in ubijal MENE v 

SRCIH in SRCA v MENI. 

Modri bodo sprevideli Satanovo zasedo, neštevilne Satanove pasti, kajti kdor je deležen prave Modrosti, 

je RAZSVETLJEN. KAMEN MODROSTI pa je zgrajen iz človeških solz. Zaradi svoje zvestobe Milosti se bodo 

zasvetili, preizkušeni kot v ognju, vredni, da bodo izvoljeni za NEBESA. Brezbožni pa se bodo držali zla in 

počenjali hudobijo in ne bodo mogli razumeti, kaj je Dobro, ker so v svojem srcu prostovoljno kopičili 

Zlo. 

Tedaj bo prišel čas, ko MOJ NAUK, poteptan kakor še nikoli dotlej, ne bo imel več svobode. V človeškem 

umu in SRCIH se bo bohotila grdobija opustošenja, prav kakor so napovedali preroki in sem ponovno 

povedal JAZ, ki se ne motim. 

Danijel pravi: "Tisoč dvesto devetdeset dni bo (tega teptanja). Blagor mu, kdor čaka in dočaka tisoč 

tristo in petintrideset dni." 



To pomeni, da bo v treh letih in šestih mesecih pred koncem nekoliko časa prihranjenega za verne, da 

se bodo zbrali in poslušali POSLEDNJO BESEDO; ta bo v njihovih Dušah odmevala kot povabilo za 

NEBESA, medtem pa bodo Mihael in njegovi angeli premagali Satana in njegove demone. 

"Blagor tistemu, ki čaka in dočaka tisoč tristo petintrideset dni" pomeni "Blagor tistemu, ki bo vztrajal 

do konca", ker bo Zveličan. 

Tebi pa pravim: "Pojdi naproti svojemu koncu (času, ki ti je odmerjen za življenje na zemlji) in počivaj! 

Pri svojem deležu boš ostal/a do konca dni.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predhodniki (str. 145 - 154) 


