
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 
» Čas DUHA mora priti« 

 

JEZUS: »Rekel sem, da bosta način, kako bom ponovno prišel, in mogočnost prihoda skladna z 

okoliščinami, in pojasnil sem ti, kakšni bodo tedaj ljudje. Čas DUHA mora priti. 

Potem ko je človek po svoji lastni volji izgubil BOŽJO LUČ, se je znašel v globoki temi in pod silno težo 

blata. To se je zgodilo, ker je nasedel sovražnikovi zvijači, katere pravo bistvo se je potuhnilo za sad 

spoznanja Dobrega in hudega; preko tega se je odkrilo človeku, kar je v njegovo dobro BOG prikril snovi, 

Razumu in SRCU. Kako Čisti, Miroljubni, Pošteni in Pobožni bi bili, ko ne bi bili okusili trojnega poželenja, 

ki je sladko ustom, a za DUHA grenko bolj kakor kis in žolč, ki so mi ju ponudili na Križu. 

Potem ko je človek strmoglavil iz Rajskega Bivališča na zemljo, presunjen od spoznanja, da je njegovo 

meso oskrunjeno z nečistostjo, prizadet zaradi očitkov vesti, da je sam sebi prizadejal zlo, poln tesnobe 

ob prepričanju, da si je nakopal srd in kazen BOGA STVARNIKA, ni bil nič drugega več kakor le ubogo 

živalsko bitje, v katerem se premetavajo in bojujejo vse nižje sile. Opozoril sem te že na razloček med 

postavo, ki je bila dana Mojzesu in mojimi zapovedmi. Z vso izzivajočo ostrino so Mojzesove zapovedi 

potrebne, zato da bi zavirale slaba nagnjenja človeka, kupa mesa, v katerem je komaj kaj Duhovne 

prožnosti, ker je Duša smrtno ranjena, omrtvena in v Duhovni komi. Spomin na izgubljeno LUČ, ki je 

ostal živ v globini Duše, je spodbujal človeka, naj usmerja korake k SVETLOBI. Zelo naporna pot, ker je 

snov močnejša kot DUH in pritiska navzdol. Od časa do časa je Dobrota VEČNEGA dajala človeštvu 

"SVETILNIKE", da bi se lahko prebilo skozi viharje v smeri prave LUČI. Očaki in Preroki — to so Svetilniki 

človeštvu, ki išče pristan Luči. 

Potem je prišel Tisti, ki ga Janez, Ljubljeni, imenuje "Prava LUČ, ki Razsvetljuje vsakega človeka". 

PRIŠEL SEM, Luč Sveta in OČETOVA BESEDA, in Nem vam znova prinesel MIR z OČETOM. Moje v objem 

iztegnjene roke omogočajo Sinovom Najvišjega vrnitev. 

JAZ sem ponovno prižgal ugašajoče Življenje vašega DUHA. 

JAZ sem vas učil, kako je potrebno, da se rodite v DUHU. 

JAZ sem v svoji Osebi zbral vso LUČ, MODROST in LJUBEZEN TROEDINEGA in vam jo posredoval. 

JAZ sem s svojo ŽRTVIJO ponovno združil dva dela, pretrgane naveze in vas ponovno pričvrstil k OČETU, k 

DUHU RESNICE. 

JAZ sem iz lastnega mučilnega orodja napravil vzvod in z njim dvignil vašega DUHA, ki je ležal v blatu, 

ter mu dal močan zagon, da bi nadaljeval pot k Božji Luči, k MENI samemu, ki vas pričakujem v NEBESIH. 



Toda le redki na svetu in tudi skozi zgodovino jih ni bilo veliko, ki so se s tem "okoristili", ker je svet vedno 

bolj ljubil temo kot LUČ. S svojo strahotno smrtjo sem dosegel, da je na vas prišel POPOLNI DUH, a 

človeštvo ga je skozi stoletja vse bolj zavračalo, kakor je zavrnilo MENE, kakor je zavrnilo OČETA. 

Kakor se dogaja s tekočino, kadar jo pustimo, da se prečiščuje: vse, kar je v njej nečisto, težko, pade na 

dno in se tako pri vrhu izčisti, tako se je skozi stoletja dogajalo s človeštvom. Kdor je hotel ostati le meso 

in kri, je tonil vedno globlje, medtem ko so tisti, ki so hoteli živeti v DUHU — izbranci moje črede — 

postajali vedno bolj Duhovni. V sredini so ostajali brezimni mlačni. Gre za dve nasprotni si smeri gibanja. 

Del ljudi, na 'žalost večji, se vse bolj prepaja s Satanom in ta del se pogreza pod raven živali. Drugi 

neznatni del pa se vse bolj navzema MENE s tem, da se hrani z Mojo BESEDO, ki že dvajset stoletij ne 

utihne, in ta del ljudi postaja vedno bolj sposoben razumevati DUHA. 

Ko uporabim posebna sredstva, storim to zato, da pospešim — čas je kratek — Polnost Poučevanja 

BESEDE in Polnost Duhovnega Oblikovanja Pravih Učencev, Resničnih Pripadnikov JEZUSA KRISTUSA 

KRALJA. Ne kralja Judov, kot je bil ironično rekel in dal zapisati slaboten človek, ki si je domišljal, da je 

mogočen, ker je bil na čelu neke uboge oblasti, ampak Kralj NESKONČNOSTI pred vesoljno sodbo. 

Človek, ki je na poti k svoji zadnji uri, mora doseči Duhovnost. Toda razumi ME, BOG je DUH in Satan je 

duh. Prvi je DUH POPOLNOSTI, drugi je duh greha. Množica je po svoji lastni volji, ki jo Bog spoštuje, 

razdeljena na dvoje in vsak od obeh delov hodi za deležem, ki si ga je izbral. Sinovi Najvišjega in MOJI 

BRATJE se odločajo za to, kar je BOŽJEGA, in iz LJUBEZNI do BOGA Poduhovljajo meso. Satanovi sužnji 

in sinovi Zveri si izvolijo Luciferjev delež. Z mesenostjo in v sužnosti, ki so jo hoteli sami, ubijajo DUHA in 

napravijo iz sebe le sprijeno in nagnusno meso in kri. 

Ko bom zakraljeval nad tistimi Duhovi in v Duhovih, ki bodo prišli do take zrelosti, kakršno do sedaj 

premorejo le redki in do kakršne bo tedaj prišla vsa množica tistih, ki bodo zares iskali Resnico, se bom 

obrnil samo k temu delu množice in ga Izpopolnjeval z Zadnjim Poučevanjem. Ta po svojem smislu ne 

bo drugačen, saj se njen smisel ne more spremeniti, ampak po svoji Moči; takrat bodo namreč 

doumevali, česar bi danes še ne mogli. Dokaz za to naj bo dejstvo, da moram za to izbrati posebna 

ustvarjena bitja, ki so tega vredna zaradi svojega lastnega prizadevanja, poleg tega pa so tudi postala 

vredna zaradi Čudeža Ljubezni. 

Pred dvema tisočletjema sem govoril vsem. Ko bo napočil čas, bom govoril edino tem, ker bo nekoristno 

govoriti drugim. Tako se bo začel izbor izvoljenih izmed zavrženih. 

Ti, uboga Marija, si izmed tistih Duš, ki so postale zato primerne po moji volji. Od tega, kar nekaj pomeni, 

nimaš drugega kakor le eno edino stvar: Dobro Voljo Ljubiti. Toda ta je zame dovolj. Na to lahko JAZ kot 

UČITELJ postavim svojo katedro, da iz majhne Duše naredim podnožje, da bi povedal, še enkrat povedal 

in še enkrat ponovno povedal BESEDE LJUBEZNI in Povabilo k Ljubezni, ki Vodi in Odrešuje. 

PRIŠEL BOM V SVOJEM POVELIČANEM TELESU. 

S tem, ko sem to povedal, sem vzbudil tvojo radovednost. Ko ne bi bila radovedna, bi ne bila ženska. 

Toda JAZ pripovedujem to, kar mislim, da je koristno povedati v vaše dobro, ne tistega, ob čemer bi 

lahko napasli svojo nekoristno radovednost. Kakor sem rad vaš UČITELJ, tako izbiram od Resnice tiste 

RESNICE, ki so vam v prid, če jih poznate, in to je dovolj. 

Bodi torej zadovoljna, ko veš, da je prav, da v Duhovnem Kraljestvu, katerega podaniki so Poduhovili 

telo, zavlada kot Kralj On, ki je odel svojega POPOLNEGA DUHA v telo, da bi odrešil in posvetil vse meso. 

Posvetil je svoje z Dvojno Svetostjo, kajti bilo je nedolžno, popolnoma nedolžno in Žrtvovano z Ljubeznijo. 

Prišel bom v svojem Poveličanem Telesu, da bi zbral stvari za poslednji boj s Sovražnikom. Z bleščečo 

obleko svojega Poveličanega Telesa bom sodil za, poslednjo sodbo obujena telesa. Potem, ko bom 

obsodil na večno smrt telesa, ki niso hotela postati Duhovi, se bom vrnil za vedno v NEBESA. Tja se bom 

povrnil kot Sijajen KRALJ Sijajnega ljudstva, v katerem bo poveličano delo OČETA, SINA in SVETEGA 



DUHA v Stvarjenju Popolnega Človeškega telesa, nepopisno lepega, kakršnega sem kot OČE USTVARIL 

v Adamu, kot SIN s svojim delom ODREŠIL in v SVETEM DUHU POSVETIL.« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predhodniki (str. 130 - 135) 


