
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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GOSPODOVE PRIDIGE 
»Epilog« 

 
Sedaj je teh 53 pridig dokončanih in pred seboj imate zaklad, katerega ne morete v celoti razumeti, kajti 

Moje Besede nosijo neskončen pomen. Kot posamezniki se tudi vi neskončno razlikujete in kot posledica 

tega tudi duhovno dojemanje, čeprav je nekaj že poduhovljeno, vedno dovoljuje še višjo stopnjo. 

Beseda je kakor gorčično seme, ki v času rasti nenehno prinaša nekaj novega, ko iz enega čudeža razvije 

drugega. Tako ima tudi ta knjiga namen pokazati čudež nad čudežem, bolj ko napreprdujete v 

spoznanju. 

Zatorej redno berite vsako posamezno pridigo in slavite - vsaj vi med tisočimi ljudi – dan počitka na 

takšen način, ki bo vreden Mene in vas! 

Potem bosta mir in zadovoljstvo tekla skozi vaša Srca in v nekaterih primerih boste doživeli, kako ta ali 

ona pridiga iz Mojih ust ustreza določenim okoliščinam in je primerna, da v vas ponovno vzpostavi 

duhovno ravnovesje, ki ga drugače najbrž nebi mogli doseči. 

Človek mora imeti vir tolažbe! Svet s svojimi dogodki in z zapleti v družbenem in družinskem življenju 

človeka pogosto v trenutku oropa dolgo negovanih upanj in ga pusti razočaranega. Kje naj oseba, ki jo 

preganjajo raznovrstna trpljenja in nevšečnosti, najde boljšo tolažbo kot v besedah, ki pritekajo iz Mojih 

ust? 

Glejte, Moji otroci, vsak dan ima svoje nadloge, vsak teden pa prinaša – vsaj od zunaj – bolj grenke kot 

prijetne stvari. Le kje bi že napol polomljena majhna roža zaupanja in ljubezni do Mene našla boljšo 

podporo in močnejše hranilo kot v Moji besedi, ob besedah tolažbe vašega ljubečega Očeta, ki vam jih 

je namenil pred skoraj dva tisoč leti? 

Nahajajo se v Svetem Pismu pred vami, toda kratkovidni kot ste ne prepoznate, kaj se blešči iz teh besed. 

Zato Sem dopustil,  da vam pomagam dvigniti tančico. Ubogi otroci, zakaj tako pogosto strmite polni 

nesreče v daljavo, navzgor v neskončno modro nebo, ko so nebesa s svojim veličastjem in svetlobo tako 

blizu?! Posezite po teh pridigah, preberite najprej Evangelij Svetega Pisma, ki je tam naveden, 

razmišljajte o pomenu navedenega besedila in kmalu se boste začeli zavedati pomena Svetlobe in 

Toplote, ki teče proti vam iz teh besed Očetovske Ljubezni. Če si pogosto vzamete te besede k Srcu in se 

celo notranje prestrašite, ko spoznate, kako oddaljeni ste še od tega, za kar ste že dolgo časa verjeli, da 

ste dosegli, se tolažite z dejstvom, da vsako napako lahko popravite šele potem, ko se je zaveste. Če je 

pridiga pri vas odkrila napako, se zahvalite Meni, ker sem pritegnil vašo pozornost k temu, kar je v vas 

narobe. Potem je izključno vaša stvar, da se previdno izognete tej napaki, katero pred tem sploh niste 

imeli za takšno. 

Besede, ki so zapisane tukaj, vam bodo vedno prinašale mir in tolažbo, čeprav morda ne takoj. Pogosto 

vas bodo vzpodbudile in vam služile kot vodilo k temu, kako se pridobi mir. 



Te pridige so podobne stopnicam, ki vas bodo kmalu postopoma učile spoznati Mene, Moje Besede in 

same sebe celo bolje in povečati vaš pogled; kajti eoni časa ne bi zadoščali, da bi razložil vse, kar je 

zajeto v Mojih dveh edinih zapovedih ljubezni. 

In ti, Moj dragi pisec, ki si dokončal to delo z veliko vztrajnostjo in ne vedno pod najbolj ugodnimi pogoji, 

kajti veliko zunanjih in notranjih neviht je povzročilo tvoje padce – bodi potolažen! Razlog, zakaj sem ti 

poslal grenke stvari, je v tem, da se najboljše ozdravljenje lahko doseže z neprijetnimi sredstvi. 

Ti boš ozdravljen in s tem, kar si zapisal za druge, bodo tudi ti prišli bližje svojemu ozdravljenju in samo 

spoznanju. Dokončal si dve stvari v enem in istem delu. Resnično si pisal to delo v trpkih pogojih, toda 

od tukaj bo izšel za tebe Blagoslov, kajti dal si nekaj vzvišenega in Božanskega drugim, kar bo tudi njim 

prineslo Blagoslov, Spokoj in Mir v težkih trenutkih. Na ta način si dopolnil svojo nalogo. 

Sedaj živeče in prihodnje generacije bodo našle v teh knjigah ključ do boljšega razumevanja njihovega 

poslanstva in njihovega cilja in za to Bom dal Moj Očetovski blagoslov vsakomur, vsepovsod. Amen. 
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