
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 
»Sedemkratni OČETOV Prihod« 

 

JEZUS: »Prišel Bom Sedemkrat; toda sedmič Bom prišel v OGNJU MOJE SVETOSTI. Gorje tistim, katere 

bom našel krivične; ne bodo več obstajali, razen v Večnem Ognju Moje jeze! 

Glejte nekoč Sem bil tukaj v začetku sveta, da bi ustvaril vse stvari zaradi vas in vas zaradi MENE. Kmalu 

se Bom vrnil v velikih poplavah, da operem strup z zemlje; kajti globine zemlje so postale gnusoba pred 

Menoj, polne umazanega blata in strupa, kar je prišlo na dan zaradi vaše neposlušnosti. Tja bom prišel 

Sam zaradi vas, da ne bo pogubljena celotna zemlja in bo ostal en rod, kateremu bom Jaz Sam zadnji 

potomec. 

Tretjič Bom prišel k vam velikokrat, kot »JAZ« prihajam sedaj neštetokrat do vas - včasih vidno, včasih 

nevidno v BESEDI DUHA - da pripravim MOJO POT. Četrtič Bom prišel telesno, v veliki stiski, v velikem 

času časov. Kmalu zatem Bom prišel petič v DUHU LJUBEZNI in vsej SVETOSTI. In prišel bom v Notranjost 

vsakogar, ki bo v svojem SRCU Resnično in Iskreno hrepenel po MENI, in Bom VODIČ tistemu, kateri se 

Mi bo, poln LJUBEZNI in ZAUPANJA, pustil povleči v VEČNO ŽIVLJENJE. V tistem času se Bom odmaknil 

od sveta; vendar kdor bo Sprejet bo ŽIVEL, in MOJE KRALJESTVO bo z njim VEČNO. 

Nazadnje Bom še enkrat Prišel, kot je bilo že rečeno; toda ta Zadnji Prihod bo za vse Stalen Prihod - na 

tak ali drugačen način! Dobro Poslušajte in Razumite: Vztrajajte v LJUBEZNI, kajti ona bo vaš 

ODREŠENIK. LJUBITE ME NAD VSE; to bo vaše VEČNO ŽIVLJENJE. LJUBITE tudi Druge tako, da boste 

OSVOBOJENI SODBE.MOJE USMILJENJE in PRVA LJUBEZEN bodi z vami do Konca VSEH ČASOV! 

AMEN!!!« 
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