
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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GOSPODOVA SODBA 

1 In glej, tedaj je večna Ljubezen z oblastjo in močjo Svojega usmiljenja odmaknila roko oblasti in roko 

moči s Svojih oči vse razsvetljujoče milosti, in svetloba milosti je prodrla v votlino, kjer je jokal Adam, in 

za trnov grm, kjer je žalovala Eva. 

2 In Adamove solze so bile shranjene v naročju zemlje in so se imenovale in se imenujejo thummim ali 

kamni, iz katerih simbolično sije svetloba sedmerih Božjih duhov, in so se strdile v svetlobi milosti iz 

topline Ljubezni, enake njegovemu pravičnemu kesanju kot trajni spomenik razsvetljujoče modrosti. In 

raztresene so bile po vsej zemlji za tolažilno znamenje prihodnjega prerojenja, ki naj bi bilo kot te 

Adamove solze sposobno sprejemati in najlepše odsevati veliko svetlobo iz milostnega morja usmiljenja 

večne Ljubezni, in naj bi kljubovalo vsakršni trdoti posvetnih skušnjavo . 

3 In solze jokajoče Eve za trnovim grmom so bile shranjene v zemlji in so bile obarvane enako kot njena 

upravičena rdečica sramu zaradi zlorabe Adamove posvečene ljubezni v njej. 

4 In večna Ljubezen je videla, da je bila vsaka teh Evinih solz pravična pred Adamom, sinom usmiljene 

Ljubezni; in toplina večne Ljubezni je strdila te solze v kamenčke, imenovane urim, ki so postali 

simbolično znamenje Evinega pravičnega žalovanja. In glej, ena solza je padla na trnov grm, ki jo je 

zakrival, in glej, ta solza je bila solza izgubljene nedolžnosti in je obarvala dotlej beli cvet tega grma; in 

cvetovi so pordeli v znamenje Evine izgubljene nedolžnosti. In glej, ljudje zdaj sicer poznajo že vse 

rastline na zemlji, - njihovega resničnega duhovnega pomena pa ne poznajo in ga ne bodo poznali ne 

razumeli, dokler si ne bodo prisvojili prerojenja, ki je usmiljenje večne Ljubezni po milosti odrešenja v 

sebi. 

5 In zdaj glej še eno skrivnost, ki mora biti razkrita zaradi pregrešnega napuha posvetnih otrok! In glej, 

solza Evine pravične nedolžnosti je oplodila dva cvetova na grmu, ki sta skozi vse viharje časov med 

veliko vojno Jehove z ljudstvi zemlje zvesto ohranila svoj blagoslov večne Ljubezni, in sta v času prihoda 

milosti od zgoraj oživila Abrahamovo ženo za predpodobo velikega dela usmiljene Ljubezni, in oživila 

sta Zaharijevo ženo za resnično izvršitev največjega vseh dejanj usmiljene Ljubezni večnega Boga. 

6 In zdaj obrni svoje oči vnovič k Adamu in Evi, obišči ju z Menoj, in opazuj, kako sem ju našel Jaz, večna 

Ljubezen, naga, zapuščena, jokajoča in žalujoča v pravičnem kesanju in pravičnem sramu, in kako sem 

priklical Adama in ustvaril Evo.    

7 In glej, nista si upala pogledati obličja svojega Očeta; kajti bila sta prestrašena zaradi velikega groma 

smrtonosne sodbe iz globine srda Božanstva. 

8 In plameni jeze Boga, Neskončnega, so se strahovito valili skozi neskončno prostorje na zemljo, na 

kateri je zdaj bivala velika Ljubezen pri Svojima skesanima in žalujočima padlima otrokoma, ki ju je 

ustvarila Njena usmiljena milost. 



9 In glej, prišlo je do hudega boja med večno Ljubeznijo, ki Se je zaradi kesanja in žalovanja znova 

usmilila ustvarjenih, in med razsrjenim Božanstvom, ki je hotelo vse uničiti za spravo s Svojo 

nepodkupljivo svetostjo. 

10 Kajti glej, plameni jeze razsrjenega Božanstva so hitreje kot blisk planili na zemljo, prodrli do njenega 

središča in jo vžgali na vseh koncih in krajih, in požirajoči plameni so švigali vse do lune, vse do sonca, 

zajeli so celo vse zvezde! In glej, tedaj je bila vsa neizmerna neskončnost ognjeno morje, in strašansko 

grmenje je bobnelo skozi vse neskončne prostore, in zemlja je tulila, in Luna je jokala, in sonce je bridko 

tožilo, in vse zvezde so kričale glasneje od neizmernega grmenja, od prevelikega strahu in bolečine 

grozečega večnega uničenja, in njihovo silno vpitje je s strašnim bobnenjem odmevalo iz neskončnih 

globin srda Božanstva, in glasovi so klicali: 

11 "Mogočni, vzvišeni Bog, omili Svojo veliko jezo, in pogasi uničujoče plamene Svojega nadvse 

pravičnega srda, in v Svoji svetosti prizanesi nedolžnim; kajti ognjeni srd Tvoje jeze bo pokončal pravične 

in bo uničil večno Ljubezen v Tebi, Tebe samega pa bo ujel v Tvoji nadvse veliki oblasti in moči svetosti!" 

12 Glej in poslušaj z odprtimi očmi in odprtimi ušesi, kaj je tedaj odgovorilo razsrjeno Božanstvo; vendar 

te govorice ni razumel nihče razen večne Ljubezni, ki je v času izbruha srda Božanstva na tuleči zemlji 

varovala skesani novoustvarjeni par, in z veliko oblastjo in močjo Svojega usmiljenja odvrnila mogočni 

plamen srda, da ni dosegel kraja Adamovega kesanja in Evinega žalovanja. 

13 In zdaj poslušaj in dobro razumi strašne besede jeze iz globine srda Božanstva, ki so se glasile: 

14 "Kaj Mi koristi tuljenje in besnenje zemlje, kaj lunin jok, kaj pretresljiva tožba sonc, in kaj žalostno 

tarnanje zvezd?! Kajti Jaz sem sam, zapuščen od Svoje Ljubezni, ki Mi je postala nezvesta in Se je podala 

na zemljo k dvojnemu izvržku hudobije! Kaj bom brez nje? Zato bom do temelja uničil vsa Njena dela, 

vse bom uničil, da ne bo ničesar, kar bi Mi lahko v prihodnjih večnostih odtegnilo Mojo Ljubezen in jo 

oddaljilo od Mene! In Jaz hočem ostati Bog, Edini, v vseh večnostih, kakor sem bil od vekomaj; in ti, trhla 

zgradba stvarstva Moje oslabele Ljubezni, sesuj se v ničeve ruševine, v nič, da bom spet našel Svojo 

Ljubezen in jo znova okrepil z oblastjo in močjo Svoje večne svetosti. Amen!" 

15 In glej, tedaj so se sprostile vezi stvarstva v vseh prostorih Božje neskončnosti, in ruševine so med 

velikim treskanjem, grmenjem, tuljenjem, besnenjem, hrumenjem in žvižganjem, skozi obširne prostore 

zgrmele proti največji globini svojega uničenja, in tako je bilo tudi z zemljo, ki je prav tako razdejana 

ležala v prostranem naročju usmiljene Ljubezni. 

16 In novoustvarjena sta trepetala od strahu ob strašnem pogledu na ta veliki grozljivi prizor uničenja, 

katerega razsežnosti ne bo v vsej njeni polnosti nikoli povsem dojel noben ustvarjen duh; kajti bila je 

neskončna. 

17 In zdaj glej in poslušaj dalje, kaj je tedaj spregovorila in storila usmiljena Ljubezen! Poslušaj besede 

Ljubezni v Njeni oblasti, in glej velika dejanja usmiljenja v njihovi moči, ter poslušaj in razumi te besede, 

ki so se glasile: 

18 "Veliki, vsemogočni Bog vse oblasti, vse moči in vse svetosti! Umakni Svojo silno togotno jezo, in 

pogasi ogenj Svojega vseuničujočega srda, in poslušaj v miru Svoje svetosti besede Svoje večne Ljubezni, 

ki je edino življenje v Tebi, večno kot Ti ter mogočno in močno kot Ti iz Nje in Ona iz Tebe, in ne uniči 

življenja v Njej in Sebe po Njej, marveč bodi milostljiv namesto pravičen, in pusti Ljubezni, da Ti bo 

zadoščevala, in zahtevaj spravo za Tvojo ranjeno in užaljeno svetost, in Tvoji Ljubezni ne bo prevelika 

nobena žrtev, ki bi jo mogel terjati od Nje za večno spravo Tvoje svetosti!" 

19 In zdaj glej, poslušaj in daj razumeti, kaj se je nato zgodilo in kaj je Božanstvo odgovorilo! Ogenj je 

ponehal. Iz vseh prostorov je zavel nekoliko manj močan veter, pomešan s še močno donečim grmenjem 

med letečimi razbitinami razdejanih svetov, ki so podobne velikim bliskom še goreče švigale od ene 

neizmernosti do druge. In Ljubezen je razumela grmenje Boga, ki je srdito govoril: 



20 "Vso krivdo bom naprtil Nate, tako kot razbitine svetov na zemljo, in Ti boš poravnala sramoto Moje 

svetosti, ki je večna vez med Menoj in Teboj! In glej, preklel bom zemljo, da ne bi noben madež onečistil 

Moje svetosti in bi Jaz tako kot ti postal nesveti Bog; in to prekletstvo naj bo prepuščeno Tvoji krivdi, ki 

jo moraš vzeti Nase in jo poravnati za Mojo svetost, in s Svojo krvjo oprati zemljo prekletstva sramote 

zaradi Adamovega greha!" 

21 In glej, poslušaj in daj razumeti, kaj je na to odgovorila Ljubezen, in sicer naslednje: "Veliki, presveti 

Bog vse oblasti in moči! Zgodi se po Tvojih besedah!" 

22 In glej, tedaj je naenkrat ugasnil ves ogenj na zemlji in v vseh prostorih stvarstva! In razbitine 

razdejanih sonc, zemelj in lun je spet sestavila oblast in moč Ljubezni, ki jo je Božanstvo uslišalo, in jih je 

vnovič uredila, kot so bili urejeni ob svojem nastanku; za večno znamenje njihovega tedanjega 

popolnega razdejanja pa so jim ostali nepopravljivi sledovi, enaki ranam VEČNE LJUBEZNI, KI JE POZNEJE 

V VELIKEM ČASU ČASOV ZA VSE KRVAVELA NA KRIŽU.  

23 Tu in tam pa so na površini, v globinah in morjih zemlje še obležali ostanki drugih svetov, kot 

znamenja Božje oblasti in moči, obenem pa tudi kot zgovorne priče nadvse velikih del usmiljene Ljubezni. 

24 Glej in poslušaj dalje in razumi, kaj se je še dogajalo: Ko je tedaj večna Ljubezen sprejela zahteve in s 

tem že vnaprej zadostila veliki Božji svetosti, je dalo Božanstvo v rahlejšem šumljanju in pihljanju, znova 

razumljivo samo Ljubezni, slišati Svojo sveto voljo in je govorilo z nadvse blagim glasom naslednje: 

25 "Glej, Tvoje veliko usmiljenje se je dvignilo v Meni in je stopilo pred Moje vsevidne oči, in Jaz sem v 

miru Svoje svetosti spoznalo Tvojo veliko iskrenost in večno zvestobo in sem preštelo kaplje Adamovega 

kesanja in Evinega žalovanja in sem postalo zaradi Tvojega velikega usmiljenja popolnoma sočutno. 

26 In glej, zato bom v tem času umaknilo svoje sodbe in po tvoji želji izlilo obilje milosti namesto 

pravice  in bom spet popravilo škodo, ki so jo povzročile Moje sodbe. In razen Mene ne more nihče 

ničesar popraviti, ker ni nihče dober razen Mene, Svetega Očeta; kajti to bodi odslej Moje ime na veke. 

In Ti, Moja ljubezen, si Moj Sin; in svetost - vsemogočna vez med Nama in med vsem, kar je izšlo iz Naju 

- bodi Sveti Duh, ki naj napolni vsa vesolja in vse neskončnosti in vse večnosti, amen. In to govori zdaj 

dobri, sveti Oče. Amen. 

27 In zdaj povej Ti, Moj ljubljeni Sin, tudi skesanemu in žalujočemu paru - in vtisni jima povedano 

globoko v njuni srci -, da naj zapovedi ljubezni neomajno izpolnjujeta do konca svojega življenja, in Jaz 

jima bom potem poslal Srednika med Menoj in njima v času, ki sem ga določil, da bo poravnal veliko 

krivdo in olajšal veliko, težko breme njune neposlušnosti. 

28 Dotlej pa naj čakata v vsej potrpežljivosti in krotkosti, in kruh, ki jima ga bom le občasno dajal, naj 

hvaležno uživata v potu svojega obraza, in naj se ne nasitita do časa Srednika, ki ga bom obudil iz 

njune srede, popolnega in dobrega, kakor smo Mi popolni in dobri in sveti vekomaj. 

29 In povej jima še, da sem Svoje sodbe ustavil samo za tiste, ki bodo natančno izpolnjevali Moje stroge 

zapovedi; kršilcem pa naj bodo za večno zagrožene v vsej strogosti večno svete resnice, in se bodo 

natančno izpolnile ob najmanjšem prestopku! 

30 To govori sveti in edini dobri Oče po Svojem Sinu, ki je večna Ljubezen v Njem, in po Svetem Duhu kot 

delujoči milosti iz Naju dveh za prihodnje odpuščanje greha, ki zdaj povzroča veliko truda njunim tele-

som, in bo zmeraj časno usmrtil za dosego življenja po smrti - po času obljubljenega Srednika.  

31 To govori edini sveti in edini dobri Oče. Amen, amen, amen." 
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