
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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JEZUSOV PONOVNI PRIHOD 
»Tisočletno Kraljestvo (Milenij)« 

 

JEZUS: »Poskrbel sem, da bodo MENE, kot edinega resničnega OČETA, človeška bitja prepoznala kot 

RESNIČNO NOTRANJE ŽIVLJENJE. In to bo resnična SKALA, katere moči pekla ne morejo premagati: JAZ 

bom TEMELJNI KAMEN, katerega so mnogi zidarji premikali sem ter tja. Gorje tistemu, ki se bo spotaknil 

ob ta TEMELJNI KAMEN, razbil se bo v koščke, kot krhek kozarec. Na katerega bo TEMELJNI KAMEN 

padel bo zdrobljen v prah in pepel! In to je način na katerega bo MOJA do sedaj napačno razumljena 

TISOČLETNA VLADAVINA prišla. 

Kdor pozorno pogleda starodavne Arabske številke, bo po poti analogije, videl v njihovi razporeditvi 

nekaj drugega, kot tisoč enot številke »tisoč«. 

Številka »ena« v številu 1000 predstavlja MENE v MOJI Človeški osebi in tri ničle, ki sledijo »enici« 

predstavljajo MENE v Polnosti MOJE BOŽANSKE TROJNOSTI. Torej izraz »Tisoč let« pomeni, da ME 

številka 1000 ustrezno predstavlja v Polnosti MOJE BOŽANSKOSTI. 

Toda beseda »leto« pomeni čas, med katerim bom ostal PRVI VLADAR do konca, upravljajoč in vodeč 

narode te zemlje, deloma JAZ SAM, deloma pa preko MOJIH Novo-obujenih služabnikov. Tudi oni (ljudje 

tega blaženega obdobja) bodo morali skozi preizkušnjo Svobode njihovega Življenja tako, kot morajo 

sedaj biti težke bitke z materializmom. Toda ko bodo bitko Preživeli, bodo oblečeni v Oblačila 

Nesmrtnosti. Torej sedaj živite v VELIKEM PREHODNEM OBDOBJU. 

Srečen je tisti, ki Zaupljivo sprejema te stvari v svoje SRCE, brez da bi se jezil na mnoge hudobije, ki jih 

zakrivlja ta svet. Ne bodo dolgo trajale, ker jih bom skrajšal zavoljo MOJIH Izbranih, ki ME bodo potem 

Slavili in se Veselili. Ne bom vrgel pravičnih vladarjev z njihovih prestolov, ampak jih napolnil z MOJIM 

DUHOM tako, da bo obstajala ENA ČREDA in EN PASTIR, da bo Izpolnjeno, kar sem napovedal ljudem 

med MOJIM ZEMELJSKIM ŽIVLJENJEM.« 
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