
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 
»Propad lažnih religioznih okvirjev« 

 

JEZUS: »Vse bo uničeno in poklano. Kdor bo po krivici obtožen zaradi lastne neusmiljene sebičnosti, da 

je prispeval k splošni nesreči narodov, bo postal nesrečna žrtev maščevanja ljudskih množic. Toda kaj 

potem? Ljudje bodo ostali brez vodij, bodisi dobrih ali slabih. Prevladalo bo popolno brezvladje, kjer bo 

na koncu vsak lahko delal, kar mu ustreza; vendar ga bo lahko vsak, ki bo močnejši od njega, kaznoval 

v skladu z vsebino njegovega srca! 

Tedaj bodi tisti, ki premorejo več Modrosti, stopili skupaj, rekoč: 'To se ne more več nadaljevati ali 

obstati takšno, kot je! Mi, Modri in Mogočni, se strinjamo in nalagamo ljudem, da nam izvolijo Modrega 

voditelja. In to bo Velika Hiša, katero bosta naselila BRATA z različnimi spoznavnimi izkušnjami!' Kaj se 

bo zgodilo takrat in tam? Prerok nam bo Resnično to povedal! In kaj pravi Prerok Izaija? 

Poslušajte! On pravi: 'Ko bo človek zagrabil svojega BRATA iz HIŠE NJEGOVEGA OČETA, rekoč: Ti imaš 

obleko, znanje in izkušnje, bodi ti naš vladar in naj bodo te ruševine pod tvojo roko! In tega dne bo 

prisegel rekoč: Ne bom zdravilec, ker v tej hiši ni niti KRUHA ZAUPANJA in DOBROTE niti OBLAČIL 

RESNICE in VERE; ne postavi me za voditelja ljudi. Kajti Jeruzalem je uničen in Juda (kasnejši čas) je 

padel, ker njihovi jeziki in dejanja nasprotujejo BOGU, da bi izzvali OČI NJEGOVEGA SIJAJA (LUČ 

NJEGOVE MODROSTI). Pogled na njihovo obličje priča proti njim; in razglasili so svoj greh za Sodomo - 

ampak ga ne skrivajo. Gorje njihovim dušam! Kajti nagradile so zlo v sebi!' 

Toda izbrani vladar (JAZ SAM), nadaljuje: 'Recite Pravičnemu, da bo dobro z njim; ker bo užival sad svojih 

dejanj. Gorje krivičnemu! Z njim se mu bo slabo godilo; dana mu bo nagrada njegovih rok. Mojemu 

Ljudstvu so otroci tlačitelji in ženske jim vladajo. O Moje Ljudstvo, tisti, ki te vodijo (lažni tolažniki), so 

te zapeljali na kriva pota (glej Rim!), in uničili napredovanje tvojih poti.' 

NEBEŠKI OČE se vzdigne (v pripravljenosti), in ON bo potem prišel, da izravna krivice in sodi ljudstvom. 

Vstopil BO v SODBO s pradavnimi ljudmi (Sveto Pismo), in s princi in njihovimi voditelji (nedavno 

prebujenimi); kajti vi (verski vodje, politiki, gospodarstveniki in oblastniki) ste požrli vinograd; ukradeno 

blago revežev je v vaših hišah. 

'Kaj mislite, da ste razbili Moje Ljudstvo na koščke in drobite obraze revežev?' pravim JAZ, BOG, OČE 

nad Vojskami. 'Ker so hčere Ziona ohole (sekte, redovi - lažni nauki Babilonske vlačuge), in hodijo z 

naprej iztegnjenimi vratovi in pohotnimi očmi, hodijo (ošabno) in se premikajo v prisilnem vedenju (kot 

lačen pes), in zvončkljajo z nogami: Zaradi tega BOM z garjami udaril krono na glavi hčera Ziona, in 

Odkril njihove skrune dele (odvzel njihovo razumskost). 



Na ta dan jim BOM odvzel sijaj njihovega zvončkljavega okrasja okoli nog (tisti, ki slepo verujejo), in 

njihova peča (zvesti pristaši), in njihova kolesa, okrogla kot mesec (različne redove), verige, in zapestnice 

in mufe, pokrivala, in okrasje nog (vraževerno sektaštvo), in naglavne trakove, in ploščice, in uhane, 

prstane, in nosne dragulje, ogabne telesne poslikave, spremenljivo okrasje oblek, in plašče, in naprsne 

rute, in zaponke, ogledala, in nežen lan, in kapuce, in tančice (vse to so bleščeče ceremonije Babilonske 

vlačuge), in zgodilo se bo, da bo namesto sladkega vonja, smrdelo; in namesto pasu bo vrv, in namesto 

kodrov bo ostrižena glava, in namesto prazničnih oblek raševina in pečat sramote namesto lepote. 

Tvoji možje bodo padli pod mečem, in tvoji mogočni v vojni, in njena vrata bodo tožila in žalovala (ker 

ne bo nihče hodil skoznje), in bo zapuščena sedela na zemlji. In tistega dne (ker bo ostalo le nekaj ljudi 

zaradi mnogih vojn), se bo sedem žena oprijelo enega moža (tj. iz sedmih zakramentov bo ostal samo 

eden) rekoč: jedle bomo naš lasten kruh in nosile naše lastne obleke, samo pusti nas, da nosimo tvoje 

ime, da se znebimo sramote!'" 

Sedaj poglejte MOJI PRIJATELJI in BRATJE: "To, o čemer je govoril prerok, se bo zagotovo zgodilo tako, 

kot sem vam sedaj Jaz razložil. Ker ljudje ne morejo nositi Resnice dalj časa; Resnično se naveličajo in 

padejo nazaj v njihovo prejšnjo sodbo in smrtonosno Brezbrižnost in, resnično se na da narediti nič 

drugega, kot da se ljudje prebudijo z najbolj skrajnimi ukrepi in da se ponovno prestavijo iz njihove 

predhodne dejavnosti v smer in POTI LUČI in ŽIVLJENJA. 

Torej, še enkrat vam Povem: Nadvse opozarjajte ljudi na Duhovno Brezbrižnost; kajti iz nje izhajajo vsa 

zla, o katerih je govoril prerok, in JAZ jih, na žalost, moram dopustiti! Razmišljajte o tem!" 
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