
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 
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14. februar 2015 
 

GOSPOD KOT OČE SVOJIH OTROK 
 

Tako mi je v meni govoril Gospod in za vsakogar, in to je resnično, zvesto in zanesljivo: 

1 Jaz sem dober gospodar; niti drobtinica se ne bo izgubila. Kdor naloži svoje bogasto pri Meni, 

temu bo prinašalo visoke obresti in ostal bo vknjižen v Mojem srcu, in obresti bodo rasle na vekov 

veke. Ozri se kvišku, ti norec, in poglej zvezdnato nebo! Kdo je že kdaj preštel sonca, katerih število 

je neskončno, in vse zemlje, ki sem jih ustvaril ob vsakem na tisoče?! In povem ti, Jaz, ki sem 

resničen in zvest v vsaki Svoji besedi: Za en novčič dam zemljo in za požirek sveže vode sonce. 

Resnično, povem ti: Najneznatnejše dejanje ljubezni do bližnjega bo neznansko, neizrekljivo 

poplačano! 

2 Vprašuješ Me, ali so povsod ljudje kot tu na zemlji, na kateri prebivaš, in povem ti: Da, povsod so 

ljudje, ki izhajajo iz Mojega drobovja in Me spoznavajo po njem; in takšni, ki izhajajo iz Mojih rok in 

Me spoznavajo po Mojih rokah; in takšni, ki izhajajo iz Mojih nog in Me spoznavajo po Mojih 

nogah; in takšni, ki izhajajo iz Moje glave in Me spoznavajo po Moji glavi; in takšni, ki izhajajo iz 

Mojih las in Me spoznavajo po mojihlaseh; in takšni, ki izhajajo iz Mojih ledij in Me spoznavajo po 

Mojih ledjih; in sploh vsi, ki izhajajo iz vsakega posameznega dela Mojega telesa in Me po njem 

spoznavajo. In njihovo življenje in njihova blaženost ustreza delu, iz katerega so izšli, in vsi so Moja 

bitja, ki so mi ljuba; kajti Jaz sem Ljubezen in sem vsepovsod ljubezen sama. 

3 Toda ljudi te zemlje sem priklical iz središča Svojega srca in jih ustvaril po Svoji podobi, da ne bi 

bili samo Moje stvari, marveč Moji ljubljeni otroci, ki naj me ne spoznavajo kot Boga in Stvarnika, 

marveč samo kot svojega dobrega Očeta, ki jih bo po kratki preskušnji spet vzel k sebi, da bodo 

imeli tam vse, kar ima On sam, in bodo večno prebivali pri Njem in z njim vladali in sodili vesolje. 

Toda glej, vsa Moja ustvarjena bitja Me kot svojega Stvarnika ljubijo v hvaležnem veselju svojega 

obstajanja; Moji otroci pa ne marajo svojega Očeta in zaničujejo Njegovo ljubezen! 

4 Glej, kako žalosten sem, ko vidim, kako vsako uro tisoči in tisočkrat tisoči venejo in umirajo! O, ko 

bi jim le lahko pomagal! Ali ni žalostno, ko Vsemogočni ne more pomagati?! 

5 Že spet Me sprašuješ, kako je to mogoče? O da, povem ti, da je zelo mogoče! Glej, vsa Moja bitja 

so odvisna od Moje oblasti, toda Moji otroci so vezani na Mojo ljubezen! – Moja oblast ukaže in se 

zgodi; toda Moja ljubezen samo želi in v vsej krotkosti ukazuje svobodnim otrokom, svobodni otroci 

pa si zamašijo svoja ušesa in nočejo gledati obličja svojega Očeta. Zato ker so svobodni kot sem 

svoboden Jaz, jim ne morem pomagati, če sami nočejo. Kajti Moja oblast presega vse; toda Moja 



volja je podložna Mojim otrokom. To pa naj si vsak zapiše za uho: Jaz sem vaš Oče, sem pa tudi vaš 

Bog, in razen Mene ni nikogar več. Me hočete kot Očeta – ali kot Boga? – Vaša dejanja Mi bodo 

dala odločilen odgovor. 

6 Zapomnite si torej: Ljubezen prebiva samo v Očetu in se imenuje Sin. Kdor jo zaničuje, bo zapadel 

mogočnemu Božanstvu in bo za večno oropan svoje svobode, in smrt bo njegov delež; kajti 

Božanstvo prebiva tudi v peklu, toda Oče prebiva samo v nebesih. Bog sodi vse po Svoji oblasti; 

toda milost in večno življenje je samo v Očetu in se imenuje Sin. Božanstvo ubija vse; toda Sin ali 

Ljubezen v Meni ima življenje, daje življenje in oživlja.  

7 Vse to govori dobri Gospodar in skrbni Oče vsem Svojim otrokom, da bi se poboljšali in nekoč 

prevzeli dediščino, ki sem jim jo od vekomaj tako skrbno pripravil in ohranil.  

8 Svojim prijateljem in bratom pa povej v vsej ljubezni: Jaz, njihov ljubeči Oče, sem že razprostrl obe 

Svoji roki, da bi jih vse skupaj zmeraj, zmeraj, pritisnil na Svoje srce. Nikar naj se ne odvrnejo več od 

Mene, marveč naj nepremično gledajo v Moje obličje, in Moje oko jim bo povedalo, celo glasno jim 

bo oznanilo, kako zelo jih ljubim, in kako iskreno jim hočem dobro. 

9 Povej jim: Njihove grehe sem izbrisal izpred Svojih oči in jih opral, da so beli kot sneg; zdaj ni 

nobene ovire več. Nočem jim več biti nevidni Oče; zmeraj naj Me gledajo in se z Menoj igrajo in 

šalijo ter se veselijo; vse svoje skrbi naj preložijo Name. 

10 O, s kakšnim veseljem bom vnaprej skrbel zanje! O, kaj so vse radosti in blaženosti Mojih nebes 

Zame, Očeta, v primerjavi s tem, da Me Moji ljubljeni otroci ljubijo kot edinega, resničnega Očeta! 

11 Glej vse blaženosti dam za to edino, ki sem jo namenil samo Zase, in zato naj Moji otroci tudi 

nikogar razen Mene, Mene Edinega, imenujejo za svojega očeta; kajti to tudi sem in sem z vso 

pravico, in nihče Mi je ne more vzeti, ker sem Jaz Edini in razen Mene ni nobenega več. 
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