
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 
»Veliki Babilon« 

 

JEZUS: »Marija, sedaj mi podaj roko, da te povedem do najbolj nejasnega mesta v Janezovi knjigi. 

Razlagalci te knjige so izčrpali svoje sposobnosti v mnogih sklepanjih, da bi sami sebi in ljudem razložili, 

kaj je "Veliki Babilon". Njihov človeški pogled so motili vtisi dogodkov, ki so si jih sami predstavljali ali 

jih doživeli in na ta način poimenovali Babilon marsikaj. 

Pa kako, da niso pomislili, da je veliki, Babilon vsa Zemlja? Zares majhen in omejen bi bil Bog Stvarnik, 

ko bi bil ustvaril kot naseljeni svet samo Zemljo. Z enim zamahom, hotenjem svoje volje sem obudil iz 

niča svetove in svetove in vrgel ta drobni svetli prah v neizmerni nebesni obok. 

Zemlja, na katero ste tako ponosni in do katere ste tako kruti, ni nič drugega kot eden izmed vrtečih se 

praškov v Neskončnosti, vse prej kot največji. Gotovo pa je najbolj pokvarjen. Na milijonih svetov, ki vam 

razveseljujejo pogled v jasnih nočeh, klije še in še življenja in Božja popolnost se vam bo pokazala, ko 

boste mogli videti z umskim pogledom Duha, spet združenega z Bogom, čudesa tistih svetov. Mar ni 

Zemlja velika prešuštnica, ki je nečistovala z vsemi silami sveta in pekla, in mar niso prebivalci Zemlje 

onečastili sami sebe: telesa in duše, da bi slavili zmago v zemeljskem dnevu? 

Seveda, tako je. Zločini Zemlje imajo vsa tista imena kletev, ki jih ima Zver, s katero so se Zemlja in njeni 

prebivalci povezali samo zato, da bi triumfirali. Sedem grehov stoji kot grozovit okras na glavi Zveri, ki 

prenaša Zemljo in Zemljane na pašnike Zla; in deset rogov, število je metaforično, predstavlja neskončne 

podlosti, izvršene samo zato, da bi za kakršnokoli ceno dosegla, kar hoče njena divja poželjivost. 

Mar se ni Zemlja, prepojena s krvjo mučencev, opijanila s to sveto tekočino, ki se je, ko so jo popila njena 

bogoskrunska usta, v njej spremenila v napoj preklete pijanosti? Zver, ki jo Zemlja nosi, je povzetek in 

združitev vsega zla, izvršenega od Adama dalje. Samo zato, da bi slavila zmago v svetu in v mesu, vleče 

za sabo vse tiste, ki bodo s tem, da jo molijo, postali enourni kralji prekletega kraljestva. Kot Božji otroci 

ste kralji kraljestva, ki je Večno. Ko molite Satana, ki vam more dati le minljivo zmagoslavje, postanete 

enourni kralji prekletega kraljestva za ceno večne grozote. 

Zver — pravi Janez — je bila in je ni več. Tako bo ob koncu sveta. Bila je, ker je zares obstajala; ni je več, 

ker jo bom jaz, Kristus, premagal in pokopal, ker tedaj ne bo več potrebna za posvetna zmagoslavja. 

Mar ne sloni Zemlja na vodah svojih morij in mar jih ni uporabila v svojo škodo? Česa vsega ni uporabila? 

Ljudstva, narodi, rase, meje, obresti, hrana, ekspanzije, vse ji je prišlo prav za nečistovanje, brezkončna 

ubijanja in judeževska izdajstva. Njeni otroci, ki jih je ona nahranila z grešno krvjo, bodo izpolnili na njej 

Božje maščevanje s tem, da bodo uničili njo in sebe in bodo tako povečali skupno število hudodelstev 

proti Bogu in proti človeku do polne mere, ki zahteva in bo terjala, da zagrmi MOJ: "DOVOLJ JE!" 



Ob tisti uri bo kri mojih mučencev in prerokov spet vzkipela in se kadila s prijetnim vonjem proti mojemu 

prestolu. Zemlja, ki je sprejela ječanje in poslednji drget ubitih iz sovraštva do Mene, bo zagnala veliko 

vpitje, nastalo iz vsega tistega svetega ječanja. Tresla se bo od krčev in stiske in pri tem se bodo rušila 

mesta in hiše ljudi, kjer je bilo veliko greha in ubijanja, in do nebesnega svoda bo segal glas, ki bo 

zahteval Pravico. 

In Pravica bo vzpostavljena. Prišel bom, ker sem Zvest in Resničen. Prišel bom, da prinesem mir vernim 

in da bom sodil vse, ki so kdaj živeli. Prišel bom s svojim imenom, katerega smisel je znan samo Meni, in 

v katerega črkah so glavne lastnosti Boga, čigar Del in Celota sem. 

Piši: JEZUS: VELIČINA, VEČNOST, SVETOST, ENOST. Piši: KRISTUS: LJUBEZEN, ODREŠENJE, 

NEIZMERNOST, MODROST, TROJICA, VSEMOGOČNOST (Božja, zgoščena v imenu učlovečene Besede). 

In če se ti zdi, da kak pridevek manjka, pomisli, da je Pravičnost vsebovana v Svetosti, kajti kdor je Svet, 

je Pravičen, Kraljevskost v Veličini, Stvarjenje v Vsemogočnosti. Zato je v mojem imenu razglašena Božja 

Slava. 

Sveto ime, čigar zven vrže na tla demone. Ime ŽIVLJENJA, ki daje ŽIVLJENJE, LUČ, MOČ vsem tistim, ki 

me Ljubijo in Kličejo. 

Ime, ki je krona na Moji glavi, na glavi zmagovalca nad Zverjo in nad njenim prerokom. Oba bosta ujeta, 

potopljena, pokopana v tekoči in večni ogenj, katerega jedka krutost je za človeške čute nepojmljiva. 

Tedaj bo nastopil čas mojega Kraljestva na Zemlji. Nastalo bo premirje v satanskih hudodelstvih, da bi 

mogel človek spet slišati nebeške glasove. Ko bo odstranjena sila, ki sprošča grozoto, se bodo spustili 

veliki duhovni tokovi kot slapovi milosti, kot reke nebeških voda in vam govorili besede Luči. 

Skozi stoletja ljudje niso sprejeli posameznih Glasov, začenši pri Glasu Besed, ki govorijo o Dobrem, tako 

bodo gluhi zmeraj gluhi — razen tistih zaznamovanih z mojim znamenjem, mojih preljubih prijateljev, 

ki pozorno sledijo Meni — gluhi za glasove mnogih duhov, za glasove podobne šumenju velikih voda, ki 

bodo peli nov spev, da bi vodili ljudstva proti SVETLOBI in predvsem proti MENI: VEČNI BESEDI. Ko bo 

uresničen zadnji poskus, bo zadnjič prišel Satan in bo našel pristaše na vseh štirih straneh Zemlje, ki 

bodo številnejši kot pesek v morju. 

JAZ ki sem umrl, da bi rešil ljudi! Samo potrpežljivost Boga je mogla tako dolgo čakati, toliko storiti, pa 

je tako malo dosegla, a ljudem ni odvzela svojih darov in jih ni pogubila davno pred določeno uro. Samo 

moja POTRPEŽLJIVOST, ki je LJUBEZEN, vas je mogla čakati, ker ve, da bo kot pesek, ki se precedi skozi 

najgostejše rešeto, le kaka redka duša prišla v slavo, glede na množico, ki se ne zna in noče precediti 

skozi rešeto POSTAVE, LJUBEZNI, ŽRTVE, da bi prišla k MENI. 

Toda ob uri mojega prihoda, ko bom prišel kot Bog, Kralj in Sodnik, bom prišel, da bi izbral izvoljene in 

preklel hudobne ter jih vrgel tja, kjer bodo za večno Antikrist, Zver in Satan po najvišji zmagi MENE, 

Božjega Sina, Zmagovalca nad Smrtjo in nad Zlom. Izvoljenim, ki so v življenju znali ostati "Živi", Živi v 

DUHU, čakajoč mojo uro zmagoslavja, bom dal v last Nebeško Bivališče, dajal jim bom samega Sebe 

brez prestanka in brez mere. 

Pričakuj to uro, Marija. Kliči jo in kliči ME z vsemi močmi svojega DUHA. Glej, ko kaka Duša kliče, že 

prihajam. Skupaj z Ljubljenim, ki je videl z Zemlje slavo Jagnjeta, SINA BOŽJEGA, slavo svojega in tvojega 

JEZUSA, reci ob vsakem utripu svojega SRCA: "Pridi, LJUBI JEZUS!"« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 106 – 112) 

 


