
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 
»Sedem Apokaliptičnih šib« 

 

JEZUS govori: »Zadnjih sedem šib ustreza neopisanim sedmim gromom, ki so še zapečatenih. Kot vedno 

so opisi podani v podobah, v katerih pa stvarnost ni popolnoma izključena. Razložim ti, kar se mi zdi 

prav, da o njih veš. 

Že v Mojzesovih časih sem kaznoval z gnusnimi boleznimi tiste, ki so se nedopustljivo pregrešili proti 

Meni. Marija, Mojzesova sestra, je imela z gobami prekrito telo, ker je hudo govorila o mojem služabniku 

Mojzesu. Kako se ne bi moglo zgoditi enako in še huje tistim, ki govore hudo o svojem Bogu? Gobavost 

ali tvori, kar je že, se vedno bolj širijo, ker ste vi vedno bolj množili svoje grehe proti Bogu in proti čudovi-

temu Božjemu delu, vam samim. 

Ali mogoče mislite, da ne grešite proti Bogu, ko se valjate v pohoti? Seveda, nedvomno grešite, ker 

onečaščate svoje telo, kjer prebiva Duh, ustvarjen, da bi sprejel Mene, najvišjega DUHA. In do kod sega 

človekova sla, ki jo uveljavljata hladna zavest in volja? Bolje je ne poglabljati tega brezna odvratne 

degradacije in človekovega propadanja. Povem ti, da so nekatere živali imenovali nečiste, da pa jih je 

človek že prekosil in še bolj jih bo prekosil, in da, ko bi se moglo ustvariti novo žival, tako da bi križali 

opice s kačami in prašiči, bi bila ta manj nečista kot nekateri ljudje, ki imajo človeški obraz, notranjost 

pa bolj opolzko in odbijajočo kot najbolj umazana žival. 

Kot sem ti povedal, se človeštvo vedno bolj deli. Duhovni del, zelo neznaten, se dviga. Meseni del, nadvse 

številen, pada. Pada v strahotno brezno pregreh. Ko bo prišel čas jeze, bo človeštvo že doseglo višek 

pregreh. 

Ali je po vsem tem mogoče, da bi notranji smrad njihovih mrtvih duš ne pronical navzven in ne bi kvaril 

teles, ki jih ljudje bolj častijo kot Mene, Boga, in zlorabljajo za vse oblike prostitucije? In kot povzročate 

tvore, tako boste napolnili s krvjo morje in vode rek. Že jih napolnjujete s svojim klanjem in živa bitja v 

vodah vedno bolj upadajo, ker jih vi ubijate in s tem prispevate k svojemu gladu. Tako ste poteptali 

darove, ki vam jih je Bog dal za vaše gmotne potrebe, da zemlja, nebo in vode postajajo vaši sovražniki 

in vam odrekajo sadove zemlje in vedno bolj ginejo živali v vodah, rekah, gozdovih, zraku. 

Ubijajte, le ubijajte, teptajte postave ljubezni in odpuščanja, prelivajte Bratovsko kri in posebno kri 

dobrih, ki jih preganjate prav zato, ker so dobri. Pazite pa, da vas nekega dne BOG ne bo prisilil, da bi 

tešili svojo lakoto in žejo s krvjo, ki ste jo prelili in pri tem pohodili mojo zapoved Ljubezni in Miru. 

Vi se upirate postavam, ki sem vam jih dal, vam pa se upirajo ZVEZDE in PLANETI, ki vam so do sedaj 

dajali SVETLOBO in TOPLOTO, kakršno ste potrebovali, ker so se držali pravil, ki sem jim jih jaz dal iz 

Dobrote do vas. 



Ogabne bolezni bodo razodevale vaše pregrehe; kri v vodah v pričevanje vse krvi, ki ste jo hoteli preliti, 

vključno z mojo; ogenj sonca, da boste predčasno okušali nekaj večne žerjavice, ki čaka preklete; tema 

v opomin, da tistega, ki sovraži LUČ, čaka tema; vse to bi vas moralo privesti do premišljevanja in 

kesanja. 

Pa ne bo pomagalo. Nadaljevali boste s padanjem. Nadaljevali boste s sklepanjem svojih zavez s hudim, 

pripravljajoč pot "kraljem z Vzhoda", to se pravi pomagačem Sina Zla. 

Zdi se, kot da so prinašalci šib moji Angeli, v resnici jih prinašate vi sami. Vi jih hočete in jih boste imeli. 

Ko boste vi sami postali zmaji in zveri, ker ste se poročili z Zmajem in z Zverjo, boste iz svoje pokvarjene 

notranjosti rodili nečista bitja: absolutne demonske nauke, ki bodo z lažnimi čudeži zapeljali mogočne 

in jih potegnili v bitko proti BOGU. Tako boste izprijeni, da boste imeli za Nebeške Čudeže to, kar je 

peklenska stvaritev. « 

 

»Dve priči« 
 

»V dveh mojih pričah se skrivajo vsi učitelji v veri: Preprosti, Ponižni, Navdihnjeni, SRČNI Učitelji; Duše, 

ki sta jih prevzela SVETLOBA in GLAS. Oni so z Glasom, ki je bil prost vsake človeške sence, razglašali 

MENE in resničnost MOJEGA NAUKA in so s svojo Svetostjo, Bolečino in tudi KRVJO dali pečat v potrdilo 

tega, kar so s svojim glasom povedali. 

Osovraženi so bili kot JAZ, UČENIK učenikov, SVETNIK svetnikov. Vedno sta jih bolj ali manj mučila svet 

in oblast, kajti v njih sta gledala tiste, ki že s samim svojim vedenjem pravijo svetu in mogočnikom sveta: 

"Kar delate, ni dovoljeno."  Toda, ko bo prišla ura Satanovega sina, bo Pekel, ki se bo dvignil iz brezna, 

ki ga bo odprl Antikrist, zagnal proti njim neusmiljeno vojsko in jih bo, po človeško gledano, premagal 

in ubil. 

Toda to ne bo prava smrt. Bo celo življenje življenja, resnično in poveličano Življenje. 

Kajti, če bodo imeli Življenje tisti, ki se držijo moje Postave v zapovedih, kakšno Neskončno polnost 

Življenja bodo imeli šele tisti, ki se držijo tudi mojih SRČNIH svetov Popolnosti in privedejo svoje bitje z 

mojo pomočjo prav do Popolne Žrtve iz Ljubezni do svojega JEZUSA, Večnega  ŽRTVOVANCA, ki ga 

posnemajo do žrtvovanja svojega življenja? 

K najbolj bleščečemu vstajenju bodo poklicani tisti, ki se odpovedo človeku najdražji stvari: življenju, 

samo da bi lahko sledili MENI iz Ljubezni do MENE in Bratov. Nikoli se ne bom naveličal ponavljati tega: 

da ni ne na Zemlji ne v Nebesih večje stvari, kot je LJUBEZEN in da ni večje LJUBEZNI, kot jo ima tisti, ki 

da Življenje za svoje BRATE.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 100 – 105) 

 


