
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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SEDEM JEZUSOVIH BESED NA KRIŽU 
»Smrt in snemanje s križa« 

 

1. JEZUS: »Po tej zadnji besedi SEM izdihnil, ali bolje povedano MOJA DUŠA je stopila iz snovi in se 

združila z MOJIM PRADUHOM, ki je VEČNI BOŽJI DUH. 

 

2. In šel sem na kraj, kjer so čakale Duše očakov na uro odrešenja. Kajti nobeno bitje ni moglo doseči 

Nebeškega Miru, preden ni bilo zadoščeno Božji Pravičnosti z VELIKIM ODREŠENJSKIM DELOM 

LJUBEZNI. JAZ sem torej ponovno odprl pot, ki je bila prvotno dana vsakemu bitju, ki pa se je po odpadu 

angelov zaprla. 

 

3. Adam naj bi to pot vzpostavil in snov, ki je postala otrpla ter je zastrla vse Duhovno Življenje, zopet 

pripeljala nazaj k njenemu izvoru. In v ta namen mu je bila dana Svobodna Volja. Toda z grehom 

neposlušnosti do BOGA je izgubil svobodo in padel z vsemi svojimi potomci vedno globlje pod sodbo 

smrti, iz katere ni bilo več upanja rešitve. Tedaj je posredovala NESKONČNA BOŽJA LJUBEZEN in 

USMILJENJE VEČNEGA, da bi kot SIN ČLOVEKOV zavit v zemeljsko snov, Osvobodil ustvarjena bitja in jih 

pripeljal nazaj k njihovemu prvotnemu in VEČNEMU NAMENU. 

 

4. Potem, ko sem JAZ že visel na križu toliko časa, kolikor je predpisovala judovska postava, se je 

približala ura, da bi se telesa vseh treh zločincev, med katere sem bil prištet tudi JAZ, snela. Kajti bil je 

čas pripravljanja, ko ni smel nihče ostati na morišču. Tedaj so prišli MOJI PRIJATELJI, to so bili večinoma 

Rimljani in Grki - tudi nekaj Judov je bilo med njimi, ki so bili skrivni privrženci MOJEGA NAUKA - in so 

MI želeli izkazati poslednje delo LJUBEZNI na zemlji. 

 

5. Za MOJE truplo so plačali najvišjemu deželnemu upravitelju odkupnino, da bi ME mogli položiti v grob. 

In tako so ME MOJI maloštevilni ZVESTI PRIJATELJI med zasmehovanjem in zasramovanjem judovskega 

ljudstva sneli s Križa. MOJA na smrt žalostna mati Marija se je zgrudila k MENI na tla in ko je videla pred 

seboj svojega izmaličenega, krvavega in mrtvega otroka, je vzela MOJO GLAVO v svoje naročje in zelo 

hudo jokala. 

 

6. Vprašala si ME, kakšna je bila videti MOJA SRČNA RANA, ki sem jo morda pozabil, ker je nisem 

omenil!? Toda ne skrbi za to. Kajti ta rana Mi je bila zadana šele po zemeljski smrti in je bilo samovoljno 



dejanje Usmiljenega vojaka, ki je menil, da SEM samo v nezavesti. Hotel je, da bi se prej rešil strašnega 

trpljenja. In dana mu je bila Milost, da je prav v tistem trenutku, ko je njegova sulica prebodla MOJE 

SRCE, neizrekljiva bolečina presunila njegovo SRCE in spoznal je, ČIGAVO SRCE je bil prebodel. 

 

»Polaganje v grob in Vstajenje« 

 
1. Nato so ME, to je MOJO lupino, nesli h grobu, ki se je nahajal precej daleč zunaj mesta Jeruzalem in 

je bil last velikega duhovnika Nikodema. Medtem, ko so MOJE telo po običaju na Jutrovem mazilili in 

zavili v belo platno, ter položili v grobnico, so ME MOJI Prijatelji bridko objokovali. Kakšna bolečina je 

prešinjala ZVESTE DUŠE, ker so mislili, da ME na zemlji zadnjikrat vidijo in se žalostni poslavljali - o vsem 

tem je pisano v MOJI ŽIVLJENJSKI ZGODBI. 

 

2. Tu, v tej mali knjižici naj govorim samo o SVOJI smrti in o Prerokbah, nakazanih v teh - slepim 

množicam nerazumljivih - SEDMIH BESEDAH, ki se bodo kmalu URESNIČILE. Kajti prišel je čas, ko bodo 

te BESEDE POSTALE DEJANJA! 

 

3. Potem, ko SEM dva dni ležal v grobu, je - da se izpolni Sveto Pismo - prišel čas MOJEGA POVELIČANJA 

ali VSTAJENJA. Ko je napočilo jutro tretjega dne, sem se OSVOBODIL VEZI SMRTI in MOJA DUŠA se je 

združila s PODUHOVLJENIM TELESOM; DVIGNIL SEM SE K SVOJEMU OČETU ALI PRADUHU IN KOT 

ZMAGOVALEC NAD SMRTJO IN SATANOM ZMAGOSLAVNO VSTAL. 

 

4. Bilo je v prvih jutranjih urah, ko sem se JAZ na vrtu prikazal Mariji iz Magdale, ki ME je vsa žalostna 

hotela obiskati v grobu. Ko ME je zagledala, je bila vsa iz sebe od veselja in jokaje se je pomirila. - O, 

kako BLAGODEJNA je taka LJUBEZEN! 

 

5. Tistega dne SEM se prikazal tudi nekaterim učencem in SVOJI materi Mariji. Končno je prišel čas, ko 

SEM po IZPOLNITVI SVOJE ŽRTVE NA KRIŽU, ki MI jo je OČE naložil, mogel ponovno navezati stike z 

MOJIMI PRIJATELJI, da bi jim razložil VREDNOST in POMEN MOJEGA TAKO MUČNEGA TRPLJENJA IN 

SMRTI. Kaj sem govoril z MOJIMI učenci v času pred MOJIM vnebohodom, doslej še ni bilo zapisano 

nikjer na svetu, le v Pavlovih pismih Efežanom je navedeno nekaj skoraj enako pomembnega kot to, kar 

SEM UČIL V ČASU MOJEGA ZEMELJSKEGA (DUHOVNO-TELESNEGA) BIVANJA. 

 

6. Ko sem videl, da so ME MOJI učenci prepoznali in da so MI zopet privrženi, tako kakor poprej, sem jih 

zbral v nekem zatočišču in se z njimi pogovarjal o MOJI smrti, o MOJEM VSTAJENJU in tudi o MOJEM 

skorajšnjem odhodu k OČETU. MOJI PRIJATELJI so bili zelo žalostni, ko so slišali, da jih bom JAZ za vedno 

zapustil. Toda Potolažil sem jih in jim obljubil, da jim bom poslal TOLAŽNIKA, ki jim bo dal MOČ in jih 

uvedel v VSO RESNICO. S to Tolažbo so bili končno vsi zadovoljni. 

 

7. Nato sem seznanil še MOJEGA LJUBLJENCA Janeza z vsemi dogodki, ki bodo doleteli narode v 

prihodnjih časih. Rekel sem mu tudi, naj zapiše vse, kar mu bom JAZ v zvezi s prihodnostjo razkril. To se 

je tudi zgodilo. Toda zaradi kasnejših narodnostnih vojn in osvajanj, so se vsi ti zapiski izgubili. 

 

8. Zato poslušaj in zapiši še enkrat, kar JAZ menim, da je dobro oznaniti. 
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