
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 
»Nadnaravni boj se je že začel« 

 

JEZUS govori: »Nekega dne sem ti rekel, da so v tej današnji tragični uri Satanove sile že na pohodu. On 

je poslal svoje črne angele, da nahujskajo kraljestva zemlje drugo zoper drugo. Nadnaravna Bitka se je 

že začela. Odvija se za kulisami majhne človeške bitke, majhne ne po svojem obsegu, ampak po nagibu 

zanjo. Razlog zanjo ni neznaten človeški nagib. Nikakor ne. Pravi nagib, ki na veliko dela iz bratov 

morilske zveri, da druga drugo  grizejo in ubijajo, je drug. 

Bojujete se s svojimi telesi. V resnici pa se bijejo vaše duše. Bijete se na ukaz štirih ali petih mogotcev. 

Mislite, da je tako. Ne. Eden je izvajalec tega uničenja. Eden, ki je na zemlji, ker si ga vi želite, a ni od 

tega sveta. Vse niti tega klanja, v katerem umre več duš kot teles, vodi Satan. 

To je ena izmed začetnih bitk. Da bi se Antikristovo kraljestvo utrdilo, potrebujete cement iz krvi in 

sovraštva. 

In vi, ki ne znate več ljubiti, mu služite, kot zahteva, in koljete drug drugega. Preklinjate pa tistega, ki ni 

nič kriv tega vašega zla: Boga, ki se s svojimi angeli bojuje, da bi obvaroval, kar je njegovega: Vero v 

Srcih kristjanov, Dobroto v Srcih dobrih. 

Za sedaj ne izbiram Jaz. Vi se odločate sami od sebe. Tisti, ki kljub grozoti znajo razumeti, da je Bog 

zmeraj Bog, to se pravi: Dobrota in Pravica, in da je rešitev v tem, da si zvest Božji Postavi, se ločijo  od 

onih, ki to resnico zanikajo. Prvi se dvigajo k Luči, drugi strmoglavljajo proti Temi. 

V resnici si je Satan prizadeval za to, da bi s svojimi demoni drugič naskočil Nebesa. Toda, odbit po 

mojem nadangelu, je treščil na zamljo, da bi premagal Boga v Srcih njegovih otrok. Kajti vsaka 

izgubljena duša je poraz za Boga. In Satan zlahka uspeva, ker Srce ljudi nima več plamena Duha, nima 

več Življenja Duha. V njem je vozel greha, po katerem uspeva trikratna pohotnost, ki ubija Duha. 

Blagor njim, ki so zmagali v moči Jagnejtove krvi in so in bodo ostali vedno zvesti. Blagor njim, ki bodo 

odbili Satana in zavrnili njegovo prilizovanje in jim ne bo mar njegovih navideznih zmag, njegovih besnih 

navalov v uri, za katero on ve, da bo za njegovo kraljestvo prekletstva kratkotrajna. Blagor njim, ki bodo 

ostali zvesti Kristusu in njegovi Cerkvi, tej nepremagljivi mučenici, čeprav bo razskosana od 

protikrščanskega preganjanja; v tem je podobna Velikemu Mučencu, svojemu Ženinu, križanemu 

Kristusu. Po navidezni smrti bo spet vstala še lepša in bo vstopila v Nebesa poveličana; tam jo pričakuje 

pravi Duhovnik in Ženin, da bo obhajala Večno Svatbo.« 

 

»To je boj med Nebesi in peklom« 

 



JEZUS govori: »Pred nekaj dnevi je duhovnik pisal, da je zmeden, ni si namreč na jasnem, katero je pravo 

ozadje in kje je izvor sedanje šibe, "kajti kraljestvo, ki je v samem sebi razdeljeno, ni več kraljestvo". 

Dokazal mu bom, da je to mogoče, saj je ta razdeljennost samo navidezna. 

Lucifer hoče v svojih nastopih zmeraj posnemati Boga. Tako, kot je Bog dal vsakemu narodu svojega 

angela varuha, mu je Lucifer dal svojega hudobnega duha. Kakor različni angeli varuhi narodov ubogajo 

enega samega Boga, tako zli duhovi narodov ubogajo enega samega Luciferja. 

Zapoved, ki jo je dal Lucifer v sedanjem dogajanju različnim hudobnim duhovom, se ne razlikuje glede 

na posamezne države. Ena sama zapoved je za vas. Torej je samo po sebi umevno, da Satanovo 

kraljestvo ni razdeljeno in zato traja. 

To zapoved bi mogli izraziti približno takole: "Sejte grozote, obup, zablode, da se bodo narodi, 

preklinjajoč Boga, odtrgali od njega." Zli duhovi ubogajo in sejejo grozote in obup, ugašajo vero, dušijo 

upanje, uničujejo ljubezen. Na ruševinah sejejo sovraštvo, pohoto, brezbožnost. Pekel sejejo. In uspeva 

jim, ker naletijo na ugodna tla. 

Na drugi strani se tudi moji angeli bojujejo za obrambo Zemlje, ki sem jim jo zaupal. Toda moji angeli 

ne najdejo ugodnih tal. Zato v primerjavi s peklenskimi sovražniki izgubljajo. Da bi moji angeli zmagali, 

bi jim morale pomagati duše, živeče v Dobrem in za Dobro. Duše, ki živijo v Meni. Tudi na nekaj takih 

naletijo. Toda v primerjavi s tistimi, ki ne verujejo, ne ljubijo, ne odpuščajo, ne znajo trpeti, jih je premalo. 

Še kako na mestu je, da ponovimo: "Satan je prosil, da bi vas prerešetal." In iz tega rešetanja je razvidno, 

da je pokvarjenost taka kot v času potopa, še večja, kajti vi imate Kristusa in njegovo Cerkev, ki je v 

Noetovih časih še ni bilo. 

Rekel sem že in ponavljam: "To je boj med Nebesi in Peklom." Vi niste nič drugega kot namišljeni 

vetrobrani. Za vašimi vrstami se bojujejo angeli in demoni. Pravi razlog je za vašimi pretvezami: boj 

Satana proti Kristusu. 

Prihaja do ene izmed prvih izbir človeštva. Človeštvo se bliža svoji poslednji uri, ko bo ob žetvi prišlo do 

ločitve izvoljenih od zavrženih. Na žalost pa je žetev izvoljenih v primerjavi z ono drugo skromna. 

Ko bo Kristus prišel, da bi premagal večnega nasprotnika v njegovem Preroku, bo našel malo takih, ki 

bodo v Duhu zazanamovani s Križem.« 

 

» Kaj si storil z mojim ljudstvom « 
 

JEZUS govori: »Knjigo moraš znati brati ne z očmi, ampak z Duhom. Tedaj te Nadnaravna Znanost, ki jo 

je navdihnila, razsvetli z Lučjo Resnice. Da pa to dosežeš, mora biti tvoj Duh združen z mojim Duhom. V 

tem primeru vas bo vodil moj Duh. 

Glej: vzemiva iz poglavij knjige preroka Izaija, ki sva jih skupaj prebrala, posamezne besede kakor 

kamenčke za mozaik. Razvrstiva jih, gledano nadnaravno. Postale ti bodo jasnejše. Začni s tistimi, ki 

sem ti jih pokazal in rekel, da so namenjene krivičnim. 

"Tudi, če boš imel usmiljenje z brezbožnežem, se ne bo naučil pravičnosti; krivične stvari bo počel na 

zemlji svetih in ne bo videl Gospodove slave. 

Zato poslušajte, zasmehovalci, Gospodovo besedo, vodniki mojega ljudstva, ki je v Jeruzalemu. Vi ste 

rekli: 'S smrtjo smo sklenili zavezo, s peklom smo naredili pogodbo: ko bodo hodile mimo šibe, ne bodo 

prišle na nas, ker smo zaupali v laž in laž nas varuje.' 

'Uničena bo vaša zveza s smrtjo, ne bo obstala vaša pogodba s peklom; ko bo privihrala šiba, vas bo 

povlekla za seboj. In samo muke vas bodo naučile dojeti nauk.' 

Ne zasmehujte torej, da ne bodo vaše verige še bolj zategnjene. 



Gorje vam, ki se skrivate globoko v svojem Srcu, da bi prikrili Gospodu svoje načrte! V temi opravljajo 

svoje delo in pravijo: 'Kdo nas vidi? Kdo nas prepozna?' Sprijena je ta vaša misel. 

Gorje vam, otroci odpadniki, ki delate svoje načrte, a brez Mene, in snujete platno, ki ni po mojem Duhu, 

in kopičite greh na greh. 

Zato, glej, kaj pravi Izraelov Sveti: 'Ker ste prezirali to besedo, ste zaupali v obrekovanje in upor in ste se 

na te stvari oprli, bo ta krivica za vas kot neopazna razpoka na visokem zidu, ki nenadoma, ko si nihče 

ne misli, povzroči, da razpade in se zdrobi.' 

Gorje tistim, ki se spuščajo v Egipt po pomoč in zaupajo v konje in se zanašajo na  bojne vozove, ki jih je 

veliko, in na konjenike, ki so izredno močni, in niso zaupali v Svetega. Niso iskali Gospoda. 

Egipt je človek in ne Bog, njegovi konji so meso in ne Duh, Gospod bo dvignil svojo roko in kdor pomaga, 

bo razdejan, in kdor pomoč sprejema, bo padel, in vsi skupaj bodo uničeni. 

Gorje tebi, ropar! Ali ne bodo oropali tudi tebe? Gorje tebi, zasmehovalec! Ali ne boš tudi ti zasmehovan? 

Ko boš nehal pleniti, bodo zaplenili tudi tebi; ko boš utrujen nehal zasmehovati, boš zasmehovan." 

Preden spregovorimo o Božjih stvareh in obljubah, razložimo ta odlomek. 

Človeško srce, o katerem pravi prerok, da je brezbožno, je prežeto z napuhom, nasiljem, upornostjo. 

Trojna pohotnost je v njem prestol, na katerem sedi Hudobec, da bi napolnil z demonskimi mislimi srce, 

ki je zavrglo Boga in njegovo pravičnost. Iz tega srca ne more izhajati nič drugega kot nepostavnost, 

kajti njegov Kralj je Duh Zla, ki dopušča kratkotrajne zmage, cena za le-te so kasneje neminljive ruševine. 

Brezbožnež, ki kraljuje pod znamenjem Zveri, drvi po zemlji svetih – in Rim je zemlja svetih – kakor 

hudournik bolečine in pokvarjenosti, spotoma pa vleče k zlu druge, manjše brezbožneže in muči 

Gospodove otroke. 

Pravično je, da Gospod zastira svojo slavo pred brezbožnežem v tem in onem bivališču. Dvakrat bo videl 

brezbožnež mojo slavo in hotel bo, da je ne vidi, kajti zanj bo strašna: ob svoji smrti in na poslednji dan. 

Tedaj ga bom vprašal: "Kaj si storil z mojim ljudstvom? Kaj z mojimi darovi?" In to vprašanje ga bo 

pognalo kot puščico iz loka na dno, s katerega ni izhoda. 

Moj drugi zemeljski Jeruzalem je Rim, posebno ljubljen kraj, kjer sem hotel imeti svojo Cerkev in z njo, 

ker je središče sveta, bi moral njen poglavar ravnati kot z bleščečo svetinjo. Kako pa so se vedli novi 

zasmehovalci Boga? Povezali so se z zločinom, ki prinaša smrt, poročili so dušo s Satanom in so mislili, 

da se bodo s tem bogoskrunskim hotništvom rešili tistih bičev, pod katere so spravljali druge. 

Ne. Laž ne rešuje. To vam pravi OČE Resnice. Gospodar laži vas zaplete vanjo in v ugodnem trenutku jo 

obrne proti vam, da bi vas pogubil. Jaz rešujem in nihče drug ni Rešitelj razen Mene. 

Ostali boste brez svoje namišljene bojne oprave prav v trenutku, ko vas bo zadela moja kazen, kajti 

Satan ravna tako. Saj tudi drugače ne mora ravnati, kajti on vam lahko da le minljive sadove. O, neumni 

otroci greha. Samo Jaz dajem varstvo brez konca in ko se prikažem, da bi rešil ali obsodil, Satan zbeži in 

vas pusti same. Šele takrat, ko boste v precepu trpljenja, boste razumeli, kdo je Bog in kdo Lucifer. 

Strašen pouk! In bolj kot grešite, bolj kruta bo muka, kajti tudi moja neizmerna, a razumna dobrota ima 

svojo mejo. Zapomnite si to. 

Nč ni prikrito Gospodu od tega, kar človek snuje v temi, četudi v skrivni temi srca. In če vaši ubogi bratje 

vidijo le zunanjo stran in jih lahko s svojo hinavščino prevarate, vidim Jaz vse in delam tako kot kdo 

zasluži s svojimi dejanji. Vaša zgradba, zidana na krivdi, se bo zrušila kot zid, kateremu je majhna 

razpoka dovolj, da se zruši, ko se ne bo nihče nadejal, ne vi, ki trdno računate na zavezo z Očetom laži, 

ne ljudstvo, ki se vas boji, ker misli, da ste nepremagljivi. 

Gorje, gorje, gorje vam, ki zavajate moje ljudstvo k veri, da Jaz branim vaše krivično početje. Gorje vam, 

ki zavajate moje otroke, da ne zaupajo v mojo Pravičnost. Tudi za to boste odgovarjali, kajti pohujšanje 



se vedno obrne proti tistemu, ki ga povzroča. In kaj naj bi bilo večje pohujšanje, kot zavajati male v vero, 

da Bog krivično podpira in ščiti velike, ki grešijo? 

Koliko duš ste mi iztrgali, o izvrševalci zla! Toda te bodo še postale hčere mojega Usmiljenja. Ne pa vi, 

ki sem vam dal vse, da bi vas privabil k Sebi, da bi iz vas naredil orodje Dobrega, pa ste pozabili na vse 

to in ste me postavili na drugo mesto, prvo ste dali Satanu. 

Gorje vam, ki snujete zavezo, od katere moje ljudstvo ne more imeti drugega kot hudo: hudo za telo in 

hudo za Duha. Čeprav veste, da je slabo, vseeno delate to, zlorabljate oblast za to, da bi vaša oseba 

zmagala na zemlji. Kaj pa ste vi? Pest ila, ki ohranja obliko, dokler jo Usmiljenje vlaži z roso od zgoraj, 

ko pa se posuši, se razsuje kot presejana glina in se porazgubi. 

Vaše zveze, prava združitev Antikristovih predhodnikov, so brez temeljev in brez moči za zmago. Kot vi 

sami se bodo razdrobile in od njih bo ostal samo spomin, poln groze na telesih, domovih in v dušah mojih 

ubogih otok. Kaj predstavljajo številni konji in močni konjeniki, ko zagrmi Bog? Pleve, ki jih veter raznese 

na vse strani. Jaz sem tisti, ki daje moč vojskam. Toda le, če pride do boja iz upravičenega razloga, ne 

pa zaradi krutosti in oholosti. Vsaka krivda bo kaznovana. Bog bo kaznoval vsako zasmehovanje, kajti 

Bog, govori Gospod, se ne pusti zasmehovati in malih ni dovoljeno zatirati. 

Pa še nekaj pazi, Marija. Tudi najnižji morajo spoštovati Postavo, da bi imeli zmeraj Boga na svoji 

strani.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 63 – 74) 

 


