
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. 
 

 

Onosmil Zlatobor 

 

123. OBJAVA 

26. februar 2018 

 

ANTIKRIST IN NJEGOVI PREDHODNIKI 
»Pogled v poslednje čase« 

 
JEZUS govori: 

»Tudi v Janezovi Knjigi skrivnega razodetja se zdi, da se posamezna obdobja medsebojno prepletajo, 

vendar ni tako. Bolje je reči: vedno izraziteje odsevajo v časih, ki so pred nami.  

 Zadaj se nahajamo v obdobju, ki ga imenujem obdobje Antikristovih prednikov. Za tem bo prišlo 

obdobje Antikrista, ki je Satanov predhodnik. Antikristu bodo pomagala Satanova razodevanja: dve 

zveri, ki ju omenja Razodetje. To obdobje bo hujše od sedanjega. Zlo bo vedno bolj naraščalo. Ko bo 

Antikrist premagan, bo nastopila doba miru, da bi se od sedmerih šib in od padca Babilona pretreseni 

ljudje utegnili zbrati pod mojim znamenjem. Vrhunec svoje moči bo protikrščanska doba dosegla, ko se 

bo pojavila tretjič, to je ob zadnjem Satanovem prihodu. 

Ali ste razumeli? Verovati morate, ne se dlakocepsko izmikati. Ti si razumela prav, zato ker ne 

razčlenjuješ in se ne izmikaš. V narekih ni nikakršnega nasprotja. Potrebno jih je znati brati z vero in 

preprostim srcem. Kakor vsak, ki mu je do tega, da bi ga razumeli, tudi jaz pristopam naravnost k 

najpomembnejši stvari ‒ in to je moje kraljestvo. Kajti to kraljestvo opravičuje moje učlovečenje in smrt 

ter dokazuje mojo neizmerno moč, dobroto in modrost. V kraljestvu je dokaz za večno življenje, za 

vstajenje, ki bo tudi telesno za dejstvo, da imam tudi sodno oblast. Zaradi tega sem vedno, ko sem 

govoril z namenom, da bi razlagal Razodetje, skoraj vedno okronal posamično razložena mesta s sodbo, 

zmagoslavjem in kraljestvom, ki so v mojih rokah; Satana pa čaka poraz v njem samem, v stvareh, ki se 

jih je polastil, in v njegovih predhodnikih. 

Berite pazljivo in boste videli, da v povedanem ni nikakršnih nasprotij. Kar sem rekel, sem rekel.« 

 

 

»Odvzel bom z zemlje moje stvari« 
 

JEZUS Govori: 

»Ko po preroku Sofoniju napovedujem, da bom z Zemlje odtegnil sleherno stvar, in mu dajem, da v 

mojem imenu prerokuje o tem, kar se bo zgodilo na predvečer poslednjega obdobja, hočem povedati 

prav to, kar sem pozneje povedal govoreč v podobah z opisom razdejanja Templja in Jeruzalema in 

razdejanja sveta, in pa to, kar je prerokoval moj ljubljeni učenec v svojem Razodetju. 

 



Glasovi napovedi odmevajo drug za drugim. Lahko uporabim celó primerjavo kakor se v sveti Božji hiši, 

ki je postavljena za to, da spričuje Gospodovo slavo, dvigujejo glasovi od nadzidka do nadzidka vse do 

mesta, tako si pred Kristusom zapovrstjo sledijo preroki vse do najvišjega vrha, s katerega je 

spregovorila beseda v času, ko je kot človek živela na Zemlji. Potem pa se glasovi skozi stoletja kakor od 

nadzidka do nadzidka, od preroka do preroka, ki so nastopili po Kristusu, ponovno polegajo. 

 

Vse to se skladno zliva kakor melodija ob glasbenem nastopu: slavljenje Boga, opevanje Božje volje in 

Gospodove Slave. To bo trajalo vse do trenutka, ko se bodo na poziv angelskih tromb zbrali mrtvi, ki leže 

v grobovih, tudi tisti, ki so mrtvi po duhu, še živeči na zemlji in ti, ki že žive v Nebesih, da bi se poklonili 

očitni slavi našega Gospoda in slišali besedo Božje Besede, tisto Besedo, ki jo je tako veliko število ljudi 

zavrglo ali preziralo, Besedo, kateri so bili neposlušni, jo prezirali in zasmehovali; tisto Besedo, ki je 

prišla, da bi bila na svetu Luč ljudem, pa je svet ni hotel sprejeti, ker je imel raje temo. 

 

Božja svatba dosega v meni svoj vrh. Bolj vzvišene in resnične Besede, kakor je moja, ni. Res pa je, da je 

moj Duh tudi v ustih manjših „besed“, kajti karkoli govori o tem, kar je Božjega, je to beseda, ki jo je 

navdihnil Bog. 

 

Eno izmed predhodnih znamenj mojega drugega prihoda bo pomanjkanje in umirjanje zaradi nalezljivih 

bolezni. Moč bolečin, ki bodo spremljale kazni, poslane za to, da bi vas spametovale in privedle nazaj k 

Bogu, bo izvedla eno izmed ločitev med Božjimi otroki in tistimi, ki so otroci Satana. 

 

Nastopila bo lakota, ki jo bodo povzročili vsakovrstni grabeži in preklete vojne, katerih ne bo moč 

opravičevati z bojem za narodno neodvisnost, ampak bo do njih prišlo iz čiste krutosti in bojaželjnosti 

tistih, ki jim gre za oblast in napuh. To so demoni v človeški podobi. Lakota bo nastala tudi zaradi tega, 

ker bodo po Božji volji nehali veljati kozmični zakoni. Nastopil bo oster in dolgotrajen mraz, drugič pa 

bo žgoča vročina, ki je ne bo blažilo pravočasno deževje. Red letnih časov bo postavljen na glavo: v 

deževnih obdobjih boste imeli sušo in v času zorenja in žetev nalive. Rastline, ki jih bo zmedla in zavedla 

nenadna toplota, potem pa neobičajna ohladitev, bodo cvetela ob nepravem času in drevesa se bodo, 

potem ko so že obrodila, ponovno obdala s cvetjem, ki po nepotrebnem izčrpava rastlino ‒ kajti vsak 

nered je škodljiv in pelje v smrt; ljudje, dobro si to zapomnite. Da, lakota bo trdo pestila ta predrzni rod, 

ki gleda na Boga kot na svojega sovražnika. 

 

Živalim bo primanjkovalo krme, sena ter zrnja in semen in bodo ginile od lakote ‒ tudi zaradi lakote, ki 

bo zadela človeka, ker jih bo uničeval, preden bodo utegnile roditi. Kajti potem, ko vam bo zemlja le še 

skopo rodila hrano, boste z vseh strani kot poblazneli lovili in napadali ptice pod nebom in ribe v vodah 

in črede krav in ovac iz vseh strani, da bi imeli hrano za svoje trebuhe. 

 

Zaradi vojn in kuge, potresov in trganja oblakov bodo ljudje na veliko umirali. Tako dobri kakor hudobni 

bodo nepričakovano odhajali na drugi svet. Z odhodom dobrih boste kaznovani vi, ki boste ostali, ker 

boste prikrajšani za najboljše ljudi in potem še bolj otrdeli in se zakrknili; odhod drugih pa bo kazen za 

njih same, ker bodo dobili, še preden so predvidevali, pekel za svoje bivališče. 

 

Vi ljudje, ki vas bo na tisoče in deset tisoče pokosila ostra kosa Božje strele, boste žrtev, ki jo je pripravil 

Gospod, da bi očistil z GREHI MALIKOVALSTVA, NEČISTOSTI, SOVRAŠTVA IN NAPUHA ONEČAŠČENI 

OLTAR ZEMLJE. Padali boste drug na drugega kot rano pokošena trava na travniku: sveti cvetovi bodo 



ležali pomešani med strupenimi, nežne bilke med bodečo robido. Moji Angeli bodo s svojimi rokami 

izbirali in ločevali Blagoslovljene od prekletih. Prve bodo ponesli v Nebesa, druge pa prepustili 

trizobnikom demonov, da jih spravijo na peklenske pašnike. To, da je kdo kralj ali berač, moder ali 

neveden, mlad ali star, vojak ali duhovnik, ne bo pred dejstvom smrti predstavljalo nobene prednosti ali 

zavarovanosti. Kazen bo prišla in to strahotna. 

 

Božje oko bo izbralo določene: odvzelo bo „luči“, da ne bi več trpele v gosti temi, ki so jo ustvarili ljudje 

povezani s Satanom, odstranilo bo „sile teme“, ki porajajo vsakršno duhovno temo, ker so obsedene z 

očetom teme, s Satanom. 

 

Božje oko, ki vidi v palače in cerkve, vidi, kaj se dogaja v vesti vsakega človeka posebej ‒ nobena 

pregrada, nobena hinavščina ne more preprečiti njegovega pogleda ‒ bo preiskalo notranjost Cerkve, 

sedanjega Jeruzalema. Preiskalo bo notranjost duš in vsakemu posebej zapisalo ustrezno odločbo: 

lenuhom, brezbrižnim, mlačnim, upornim, izdajalcem, ubijalcem duha, morilcem Boga. 

 

Samo nikar ne mislite, da je Bogu vseeno, kaj delate, kakršna so vaša dela, in da zaradi njih (z njegove 

strani) ne bo nikakršnih posledic, ne dobrih ne zlih. Prisegam vam, prisegam pri samem sebi, prisegam 

pri svoji Pravičnosti, s trojno prisego prisegam, da vam bom povrnil dobro za dobro, ki ga boste naredili 

in zlo za zlo, ki ga boste storili. 

 

Če so zaradi tega vašega nečistega, mesenega, živalskega življenja nastale luskine na očeh vaše duše, 

da ni več sposobna videti Boga, vedite, da Bogu prav nič ne zastira pogleda vanjo. Tisti, ki uživajo v tem, 

da so v blatu, bodo občutili mojo roko, kajti v blatu vztrajajo kljub vsem povabilom in vsem sredstvom, 

ki jim jih dajem na voljo, da bi se iz njega izvlekli. Postali bodo blato v blatu, ker si iz blata greha 

pripravljajo hrano, ki je najljubša njihovi nečisti lakoti. 

 

Otroci, ki ste zatajili OČETA, dan se približuje. Tu na Zemlji teče čas polagoma, obenem pa tudi hitro. 

 

Mar niste še včeraj uživali zavidljivo visokega blagostanja, ki ga omogočata mir in miroljubno življenje, 

ko je dovolj dela in kruha za vse. O vi, ki živite v tem strašnem času, povejte mar niste še včeraj živeli 

srečno družinsko življenje v še neokrnjenih nerazdejanih družinah? Uživali ste srečo otrok ob očetovi 

družinski mizi, veselje zakonskega življenja: ženin se je veselil neveste, oče se je kot učitelj in prijatelj 

vesel sklanjal k otroškim glavicam. In sedaj? Kje je vse to? Naenkrat je izginil ta čas kakor ptica, ki je 

odletela obalam naproti. 

 

To je bilo včeraj… Ozirate se in štejte dni, ki vas ločujejo od srečnih časov. Grozote jih s svojo krvavo 

zgoščenostjo množijo. Zatekate se k spominom, toda kupi ruševin in grobovi s svojimi razsežnostmi in 

vso sedanjo resničnostjo vam lepe spomine hudo grenijo. 

 

O ljudje, ljudje, ki žalite Boga z usti in srcem, misleč, da vse to lahko počnete! Ali ne slišite trgajoče se in 

v SRCE segajočega Božjega klica, ki se že razlega nad svetom, kateremu nič več ne zaleže govoriti po 

ustih njegovih služabnikov in prijateljev. Naznanja vam svoj srd, a vas, preden vas misli kaznovati, 

ponovno kliče, ter zaradi tega trpi tudi sam. 

 



Pridite k Zdravniku in k Luči, še preden bi popolnoma duhovno oslepeli. Pridite k izviru Življenja, preden 

bo krvi toliko, da bo iz nje nastalo jezero smrti. Zberite vse svoje neznatne sposobnosti ljubiti in jih 

usmeriti k Bogu. On, LJUBEZEN SAMA, vam bo vse odpustil zaradi teh neznatnih dobrotnic ljubezni ‒ to, 

česar še nista izropala meso in Satan ‒ ki jih boste poklonili Njemu. 

 

Spodobilo bi se, da bi Bogu darovali prvence in stvari brez hibe. Toda namesto tega, česar niste znali 

storitvi, vi otroci, ki ste me veljali življenje, izročite velikemu, usmiljenemu in mogočnemu Gospodu to, 

kar vam je še preostalo. V svojem uboštvu duha, ki ni evangeljsko, ampak človeško, poiščite v revščini 

svojega Srca še zadnje drobce. Odpovejte mesu ta ostanek in ga izročite Meni. Vem namreč, da vsakega 

mojega ljubljenca stane manj daritev lastnega življenja zame, ker ga razvnema ljubezen, kakor bi vas 

veljal iskren poljub, če bi mi ga podarili. Zaradi vašega truda, ki je nesorazmeren z darom, vas bom prav 

tako nesorazmerno z darom tudi nagradil. Nagradil vas bom, da le pridete. 

 

Tudi kdor je dobro delal le zadnjo uro, bo enako sprejet v Kraljestvo, kakor tisti, ki je držal za plug od 

zore do prezgodnjega večera, ko je omahnil nanj. Ne bo vas grenilo, da boste imeli v Nebesih različna 

bivališča. Tam ni ničevosti, človeške nevoščljivosti. Dajte, osvojite nebesa, saj sem jih ustvaril za vas in 

sem vam jih odprl s svojo smrtjo na Križu. Pridite h Gospodu, preden pride Gospod kot Sodnik v vsem 

svojem veličastju k vam. 

 

Kar pa zadeva vas, moji ljubljenci, ostanite na poti, ki ste jo izbrali. Vrtinci in viharji vas ne bodo mogli 

odvrniti od cilja. Vaš cilj sem JAZ, in moje SRCE je odprto in vas bo sprejelo s poljubom najbolj ŽIVE 

LJUBEZNI. Ne zapletajte se v stvari tega sveta; naj padajo kraljestva in ljudstva. Pustite, da to, kar si zdaj 

domišlja, da je mogočno, postane prah in pepel, in da tisti ki si zdaj domišljajo, da lahko drugim vsiljujejo 

svojo voljo in nauk, postanejo prah, ki ste ga namlela Božja volja in Božja Postava. 

 

V tem svojem kratkotrajnem kraljestvu na zemlji bom kraljeval Jaz in ostanek mojega ljudstva, to se 

pravi zares verniki, tisti, ki niso zatajili Kristusovega znamenja za Satanovo tiaro. Tedaj bodo padla s 

prestolov navidezna božanstva in z njimi njihovi lažni pomagači, tedaj bodo izginili nesramni nauki, ki 

tajijo Boga, vsemogočnega Gospoda. 

 

Še preden bo odbila zadnja ura sveta, bo moja Cerkev slavila sijajno zmago. S skrivnostnim Kristusovim 

Telesom ni prav nič drugače, kakor je bilo s Kristusom v njegovem življenju. Na večer pred trpljenjem se 

bo razlegala hozana, ko bodo narodi, ki jih bo prevzela mikavnost Božanstva, pokleknili pred Gospoda. 

Potem se bo začelo trpljenje moje vojskujoče se Cerkve in končno bo prišla večna slava Vstajenja v 

Nebesih. 

 

O preblaženi dan, ko bo za vedno konec zalezovanja, maščevanj, tuzemskih bojev s Satanom, z mesom. 

Tedaj bodo mojo Cerkev sestavljali pravi kristjani. Tedaj, na predzadnji dan. Maloštevilni kot na začetku 

pa tudi sveti kot na začetku. Kot se je v svetosti začela, se bo v svetosti tudi končala. Lažnivci, izdajalci 

in MALIKOVALCI bodo ostali zunaj nje. To bodo tisti, ki bodo tudi še ta poslednji dan posnemali Juda, 

prodali Satanu svojo dušo in s tem škodovali Kristusovemu skrivnostnemu telesu. V svoji zadnji vojni jih 

bo Zver izbrala za svoje namestnike. 

 

Gorje tistemu, ki bo v Jeruzalemu v poslednjih časih zagrešil ta greh. Gorje tistim, ki bodo v njem zlorabili 

svoja oblačila za človeške koristi. Gorje tistim, ki bodo dopuščali, da se pogubljajo njihovi Bratje, in se 



zaradi nemarnosti ne bodo trudili, da bi iz Besede, ki sem jim jo zaupal, pripravili kruha za duše, ki so 

sestradane in lačne Boga. Gorje. Povem vam, da ne bom delal razločkov me tistimi, ki bodo odkrito 

zatajili Boga, in tistim, ki so ga zatajili z dejanji. Z bolečino plemenitega Ustanovitelja vam povem, da 

me bodo od tej zadnji uri zares zatajile tri četrtine moje Cerkve in moral jih bom odrezati od debla kot 

mravlje in od nečiste gobavosti uničene veje. 

 

Vi, ki boste ostali ob Meni, pa poslušajte Kristusovo obljubo. Zvesto in z ljubeznijo Me pričakujte, prišel 

bom k vam z vsemi svojimi darovi. Z darom nad vsemi darovi: to sem Jaz sam. Prišel bom reševati in 

zdravit. Prišel bom, razsvetlil temo, jo premagal in pretrgal. Prišel bom učit ljudi, kako naj ljubijo in 

častijo večnega Boga, najvišjega Gospoda in njegovega svetega Maziljenca: Očeta, Sina in Svetega 

Duha. Prišel bom, ne da vam prinesem mir tega sveta, ki večno ruši Mir, ampak Mir Kraljestva, ki nima 

konca. 

 

Radujte se, moji zvesti služabniki. Usta, ki vam to govore ne lažejo. Ne bo se vam več treba bati 

nikakršnega zla, ker bom napravil konec času zla. Iz usmiljenja do svojih Blagoslovljenih bom napravil 

ta konec predčasno. 

 

Radujte se, predvsem vi, moji sedanji ljubljenci. Za vas bo Kristusov prihod in njegov objem v slavi 

pospešen. Za vas se že odpirajo vrata Božjega mesta in skoznje že stopa vaš Odrešenik ter vam prihaja 

naproti, da bi vam podelil pravo Življenje. 

 

Še malo in za vas bom tu. Kakor sem poklical svojega prijatelja Lazarja, tako bom poklical tudi vas, 

vsakega posebej: „Pridi ven!“ Ven iz zemeljskega življenja, ki je za duha, ujetega v mesu, grob. Ven, v 

nebeško Življenje in svobodo. 

 

Kličite me s svojo zvesto ljubeznijo. Ta naj bo plamen, ki topi verige mesa in daje duhu svobodo, da more 

hitro k Meni. Ponavljajte najlepši vzklik, ki ga je kdaj zapisal človek: „Pridi, LJUBI OČE JEZUS!“« 

 

Maria Valtorta: Antikrist in njegovi predohodniki (str. 15 – 27) 

 


