
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 
»Čakam vas, da bi vam lahko rekel: MIR« 

 

JEZUS svojemu judovskemu ljudstvu 

 

JEZUS: JAZ, Odrešenik narodov, ne morem, da ne bi bil tudi Odrešenik svojega ljudstva. Mojega po stari 

postavi, Mojega po novi postavi. 

Kot človek izviram iz tega rodu in če so me zasmehovali, tajili, izdali, ubili, če so storili, ker so imeli Dušo 

obteženo in okorelo, obdano s skorjo krivde, ki je Moja Kri ne opere, če je to ljudstvo poganjek, ki se ne 

pusti vcepiti na Božansko Trto, ni zato nič manj res, da sem šel v smrt tudi zanj in da imam nad njim vse 

pravice kot njegov Kralj in da ga Ljubim kot STVARNIK. 

Trdosrčno in okrutno so očetje sedanjih očetov zavrnili Dar VEČNEGA in zahtevali mojo KRI, da bi bilo 

zadoščeno njihovemu sovraštvu do RESNICE. Toda s svojo Najvišjo POTRPEŽLJIVOSTJO, MODROSTJO, 

LJUBEZNIJO in DOBROTO, jih bom pritegnil k Sebi. 

Človekova Dobra pa tudi zla dejanja vedno služijo nadnaravnemu cilju, kajti Bog zbira človeško hudobijo 

in ob dotiku njegovih rok se le-ta spremeni v orodje za Dobro. Bog v svojem daljnosežnem delovanju 

poskuša vse, da bi dosegel cilj, to je, da bi združil za poslednji dan vse ljudi v eno skupnost; prav tako so 

se nekoč iz ene skupnosti razšli po Zemlji kakor voda, ki se iz enega izvira razlije na vse strani. 

To delo se je že začelo in tisti zatiralci, ki kvarijo in žalijo to, kar je človeškega, ne vedo, da ravno s svojim 

nezakonitim ravnanjem pripravljajo velik Gospodov dan, ko bom ob vznožju Križa zbral razklopljene 

ovce v svojo veliko čredo in ponovno krstil z imenom “Jagnje“ podivjane sinove črede, ki je že bila Moja, 

ter izgnal vse, ki se skrivajo pod MOJIM ZNAMENJEM, pa so za človeško družbo strupene kače in volkovi. 

Ko boste sposobni, da me prepoznate in se izjočete s skrušenim SRCEM, vam bom spremenil vašo 

vekovito obsodbo, morilci Boga, v ODPUŠČANJE in BLAGOSLOV, ker ne morem pozabiti Dobrega, ki so 

ga naredili vaši očaki. Ti zdaj v MOJEM NESKONČNEM KRALJESTVU molijo za vas, ki blodite. Znebite se 

torej tudi vi, ki ste kot prvi prejeli v dar Postavo vsega, kar Bogu ni po volji. 

Prav iste zapovedi, ki jih dajem mojim, rojenim iz mističnega trpljenja na Križu, dajem tudi vam, ki ste iz 

križa napravili bogokletno mučilno orodje in vir obsodbe. 

Govorite o Resnici in o služenju RESNICI. Torej pridite k Njej v celoti in ne polovičarsko. Trkajte se na prsi 

namesto onih, ki so se ji rogali in so mislili, da jo bodo ubili. Ubili so sami sebe, ker je Resnica po svoji 

Božji Naravi Nesmrtna. NE pripenjajte si njenih znakov (simbolov), da bi dosegli človeške cilje. Potem, 

ko ste se ji enkrat približali, jo vzljubite kakor zaročenko, ki ste jo vzljubili na prvi pogled. Ta vam bo 

porodila VEČNO ŽIVLJENJE. Ni pa mogoče rojevati, če dva ne postaneta Eno, pa ne zaradi čutnega užitka, 



ampak zaradi SVETOSTI CILJA. Bodite pošteni in iskreni z vsemi, še posebno pa do Boga, čigar Oko 

prešinja SRCA in jih preiskuje, delček za delčkom, in vidi tako in še bolj, kakor znanstvenik in bakteriolog 

vidita bolezni, ki napadajo vaše telo, in bolezenske klice, ki se zajedajo vanj. 

V odnosih do Boga in do Bližnjega združujte Resnico z LJUBEZNIJO. Ne bodite izdajalci. Dvajset stoletij 

je tega, kar me je nekdo iz vašega rodu na pobudo in s podporo podlih in pokvarjenih ljudi izdal. Znebite 

se te sramote, ki vas že stoletja pritisk k tlom, znebite se je s svojim pravičnim in poštenim ravnanjem. 

Če hočete biti Ljubljeni, si morate prizadevati, da bi tudi sami Ljubili. Na to ste često, vse preveč 

pozabljali. Ljubite MIR. Mir je znamenje Kristusa, ki so ga vaši očetje umorili in vam naprtili vojno, ki ji 

ni konca; po kratkih premirjih se ponovno vname in razplamti kakor neozdravljiva bolezen v telesu 

Zemlje, ki vam jemlje varnost in počitek. Sedaj se morate naučiti Ljubiti ta MIR, da bi lahko bili Kristusovi 

in boste tako dokončali večni izhod vašega rodu. 

Vsaka ped zemlje drhti pod vašimi nogami in se vas otresa. Tudi vaša nekdanja zemlja. Če pa JAZ, 

Gospodar sveta, iztegnem Svojo Roko in odprem Svoja Usta ter porečem: “Dovolj! Ti so ponovno Moji!“, 

vas Zemlja ne bo mogla več preganjati. Nebo vas bo pokrilo z nadnaravnim pokrivalom, da bi vas 

zavarovalo. 

Spomnite se, kako sem zaradi vas pregnal mogočne, odprl morje, dal, da so izvirali studenci v suhi 

puščavi in da je padala hrana z neba; kako sem poslal svoje angele, da vam naredijo prehod med 

sovražniki, da bi vas privedel v Deželo, ki sem jo obljubil prvim svetim na Zemlji. Vedno sem isti – 

mogočni in usmiljeni Bog. To sem še dvakrat bolj sedaj, ko nisem le OČE STVARNIK, ampak tudi SIN 

ODREŠENIK, sedaj, ko je po tretji Osebi prišlo do čudeža učlovečenja Boga, da bi tako postal spravna 

Žrtev za vse človeštvo. 

JAZ vas čakam, da bi lahko rekel Zemlji: “MIR!“ in NEBESOM: “Odprite se in sprejmite živeče. Čas je 

dopolnjen!“ Pridite! Sedaj, ko sem v Nebesih, nimam nič drugačnega SRCA kot takrat na Golgoti, ko sem 

molil za vaše očete in ko sem odpustil Dizmi.« 

 

 

»Ura, da se sodijo mrtvi« 

 

JEZUS: »To besnenje narodov je uvod v moj srd, kajti tako se mora zgoditi. Ubogi moji otroci, mučne 

razmere, ki jih prenašate, so neizbežne. Vse to se mora zgoditi na Zemlji, Dobro in zlo, preden bo 

napočila Moja ura. Tedaj bom rekel: "Dovolj!" in bom prišel kot Sodnik in Kralj, da prevzamem tudi 

kraljestvo na zemlji in sodim človeku za grehe in zasluge. 

Ko v Janezovi knjigi berete besede: "Ura, da se sodijo mrtvi", mislite, da se to nanaša na tiste, ki so 

morda že pred stoletji, že davno, prešli na drugo stran skrivnosti, ki jo je mogoče spoznati šele, ko kdo 

vstopi vanjo. Da. Smrt pomeni preselitev Duše v druga območja, ki so različna od zemlje. Toda Janezove 

besede imajo drugačen, obsežnejši smisel: mrtvi, o katerih govori knjiga, so lahko tudi živi po telesu, 

toda v resnici so v očeh Tistega, ki vidi vse, mrtvi. 

To so pravi mrliči, ker zanje ne bo nikakršnega vstajenja. Mrtvi so za Boga. Nikoli več, tudi v Večnosti ne 

bodo prišli do dobrine imeti Življenje, to je Boga, kajti Bog je VEČNO ŽIVLJENJE. 

Na enak način, v najširšem pomenu, ki ga lahko imajo preproste besede: preroki, služabniki, sveti, o 

katerih govori Janez; razumemo s temi tremi opredelitvami vsa ustvarjena bitja, ki so znala živeti v 

DUHU. 

Koliko skromnih stark, siromašnih otrok, preprostih in neukih ljudi, nepismenih žena, ki jih javnost prav 

nič ne pozna, je skritih in zajetih v besede: preroki, služabniki, sveti. Ko bi jih predstavil svetu, bi se jim 



posmehovali. A resnično, resnično vam povem, da je eden od teh ubogih po telesu veliko bolj moj prerok, 

služabnik in sveti kakor katerikoli ošaben učenjak, prevzeten nadutež, pa čeprav bi bil to moj služabnik. 

Manjka jim to, kar vas dela svete v Mojih Očeh: da znate živeti po MOJI BESEDI in znate v stanovitni 

Veri, Ljubezni in Upanju izpolnjevati MOJO VOLJO. 

Tisto uro, ko bom prišel kot Kralj in Sodnik, bo MOJ nasmeh Mojim Blagoslovljenim žarel sedemkrat 

močneje, kakor sije Sonce, in Moje Nebo se bo Svetilo od Njega, medtem ko bodo angelski zbori 

prepevali Moje hvalnice in hvalnice Mojih služabnikov. Takrat bom razglasil njihove kreposti, po katerih 

se moji otroci ločijo od neumnega in slepega sveta. 

Za tiste pa, ki niso takšni, in posebej za tiste, ki so s svojim delovanjem prinašali pogubo zemlji in 

slabotnim na zemlji, bo moj pogled blisk, ki strmoglavlja v brezno. Neizbežno je namreč, da zlo obstaja, 

toda na veke prekleti tisti, ki udejanjajo služenje zlu.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predhodniki (str. 155 - 162) 


