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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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O GOSPODOVIH PRIHODIH 
 

1 In glejte, šele ko je oče Adam dokončal ta govor, se je spoštljivo dvignil Henoh in začel govoriti očetom; 

toda še preden je začel govoriti, se je v tihoti svojega ljubečega srca obrnil Name in Me prosil za milost, 

da bi mu bilo dano govoriti o Moji ljubezni in svetosti Mojega imena, ki je večno neizgovorljivo 

slehernemu jeziku, ker je tako sveto. 

2 In Jaz sem mu tudi takoj storil, za kar Me je prosil, in njegov glas sem naredil blagoglasen kot plemenito 

kovino, in tako je imel govor, poln dostojanstva in miline, in pred njim in za njim ni noben človeški jezik 

podobno govoril do Mojzesa in vseh prerokov, ki so prav tako govorili s Henohovim jezikom in iz istega 

duha. Ta govor pa se je glasil tako: 

3 "O očetje! Velika milost Boga, našega najsvetejšega Očeta, je prišla med nas kot hladilni vetrič, ki 

prihaja iz daljnega jutra. Da, sveti, večni Oče je med nami! Ti, praoče Adam boš morda rekel: Henoh, 

poslušaj, to ni mogoče; kajti Gospod mi je rekel:´Videl Me ne boš več in Me tudi ne smeš, toda postavil 

bom angela, da te bo vodil, usmerjal in preskušal do časa, ki Mi bo všeč!´ Razen, oče Adam, če bi kdo 

izmed ljudi imel slabotno ženo, ki bi v vedrem jutru pomračila ljubečeveseli obraz svojega moža, ki jo 

nadvse ljubi, ker mu ne bi hotela slediti v sobano, da bi sprejela blagoslov od Boga, potem ko bi sonce 

vzšlo in blagoslovilo zemljo iz Boga s svetlimi žarki Božje usmiljene ljubezni! Ko bo mož opazil to 

neposlušnost v ljubezni, bo rekel: 'Žena, kaj naj počnem s teboj, ker zaničuješ Božjo milost in moč v meni 

in se upiraš Božjemu blagoslovu?! Glej, da bi zadostil Božji svetosti v svoji moči, te zapuščam, in naj se 

te blagoslov ne dotakne prej, dokler te sonce ne bo sedemtisočkrat pogledalo in te zmeraj našlo, kako 

se umivaš v solzah svojega kesanja! Potem bom poslal nekoga, da te bo blagoslovil v mojem imenu; in 

šele ko se boš prenovila, se bom vrnil in te od daleč pogledal, ali si postala vredna, da se te dotaknem s 

svojo blagoslavljajočo močjo. Spomin name te bo obdajal in na tvojem polju naj rasteta trnje in osat; 

toda seme, iz katerega bi lahko nastal potomec iz Boga, naj za zdaj ne doseže tvoje notranjosti!' 

4 Ko bi pa mož to povedal, bi zapustil ženo. In ko bi žena opazila takšno sveto resnobo, bi padla na 

zemljo in začela jokati in tožiti nad seboj in svojo neodpustljivo neposlušnostjo do moževe svete moči iz 

Boga in bi se od žalosti valjala v prahu zemlje. Ker pa bi soprog tedaj seveda videl veliko resnost ženinega 

kesanja, bi rekel sam pri sebi: "Žena silno obžaluje svoj greh in si ne zna niti svetovati niti pomagati 

zaradi moje trdosrčnosti, ki je varstvo svete moči iz Boga v meni, in njeno toženje je utišalo glas mojega 

odposlanca. Zato bom v svojem srcu prelomil besedo svoje trdosrčnosti in se dal voditi svoji nadvse 

prizanesljivi ljubezni in bom pred časom šel k njej in jo potolažil in se jo dotaknil in posušil njene solze in 

jo tako znova sprejel za ženo!"  

5 Žena pa, ko ji je skoraj izjokala oči šele postopno spozna veliko usmiljenje svojega moža, se končno 

dvigne z zemlje ter presrečna in presenečena gleda obličje svojega moža. Mož pa jo opomni:" Žena, 

strmiš, da sem prelomil besedo; glej, moja ljubezen me je pripravila do tega, da sem prelomil besedo, in 



moja trdosrčnost se te je usmilila, ker si jo tako silno omehčala s svojim kesanjem in tako sem pred 

zagroženim časom prišel k tebi, da bi te znova sprejel v svoje srce!" 

6 O glej, oče, kakor je ta mož iz velike ljubezni prelomil besedo in pozabil svojo trdosrčnost zaradi 

ženinega velikega kesanja, tako je tudi Bog, naš najsvetejši Oče že velikokrat prelomil Svojo besedo iz 

prevelike ljubezni in ni udejanjil Svoje pravične trdosrčnosti in za skesane je Njegova jeza, jeza goloba; 

toda Njegova ljubezen je podobna močnemu izviru, ki neprenehoma hrani svetovno morje! 

7 O očetje, in tudi ti, mati Eva, dvignite svoje oči kvišku in glejte velikega Svetega med nami, - glejte 

vendar najbolj ljubečega, besedolomnega Očeta med nami, Njegovimi otroki! 

8 O oče, svoj govor s tem končujem, zdaj pa naj govori Tisti, ki mi je dal ta govor; kajti pred Njim utihne 

moj jezik! 

9 O Ti sveti Oče, izreci v Svoji ljubezni Ti sam veliki Amen!" 

10 In glejte, kakor je Henoh govoril, tako je tudi bilo, in Jaz sem, vsem viden, izrekel veliki Amen. In ko 

so Me zagledali, so vsi padli na tla pred Menoj in v veliki skrušenosti svojega srca v prahu molili Mene, 

svojega svetega Očeta. In nihče si ni upal dvigniti svojih oči; Jaz pa sem poklical vsakega po imenu in jim 

ukazal naj zravnajo svoje glave, da bodo mogli spoznati svojega svetega Očeta. In pogledali so kvišku, 

in Adam Me je spoznal in hotel govoriti; toda njegov jezik ni ubogal njegove prevelike ljubezni, in Meni 

so se smilili ti slabotni otroci, in tako sem nekaj časa ostal sredi med njimi. 

11 In glej, zgodilo se je, da si nihče ni upal zaradi prevelikega strahu in ljubezni sploh ni mogel spraviti 

besede iz ust. In zasmilila se Mi je takšna revščina in brezmejna obupanost, da sem jim vdihnil poguma 

in moči, da so postali sposobni prenesti grmenje Mojega glasu, in razumeti visoki pomen tega govora iz 

ust večne Ljubezni, ki se je kot velika poplava izlil iz večnega pravira vsega nastajanja in bivanja. 

12 Ko so bili tako okrepljeni vsi njihovi čuti in s tem tudi njihova duša in njihov duh, se je dvignil Adam, 

ki so ga podpirali njegovi otroci, ter poln ljubezni in ponižnega zaupanja spregovoril:" O Ti sveti Oče, ki 

si večna Ljubezen sama, Ti si se milostno blago in poln ljubezni v Svojem velikem usmiljenju ozrl na nas, 

ki smo vsi polni greha; zato si Te drznem jaz, ubogi hlapec greha, v svoji neskončni ničnosti pred Teboj, 

s trepetajočim srcem prositi in vprašati: O najsvetejši Oče! Kje v nas je vsaj eno samo življenjsko vlakno, 

ki bi bilo še vsaj malo vredno veselo govoriti, da si zato prišel ali da si sploh lahko prišel k nam, ker je še 

nepokvarjeno?! 

13 Toda vsi naši lasje so se pokvarili in izpridilo se je vsako vlakno našega življenja! O ko bi nam hotel 

milostno razodeti, kaj je vendar nagnilo Tvojo Ljubezen, da Se je milostno podala v takšno nizkotnost! 

14 O najsvetejši Oče, sprejmi milostno to našo prošnjo in vprašanje; vendar tako kot zmeraj, naj se tudi 

tokrat zgodi Tvoja najsvetejša volja!" 

15 In glejte, ko je Adam pred Mojim obličjem govoril to iz globine svojega srca, so vsi znova padli na 

kolena in Me molili v svoji za človeka neizrečni ljubezni; Jaz pa sem se jim približal in jim, ko so dovolj 

pokazali svojo ljubezen, zapovedal, naj vstanejo ter odprejo svoje oči in svoja ušesa in prisluhnejo Moji 

besedi. 

16 In šele ko se je to zgodilo, sem njihovim srcem namenil naslednje besede, ki so se čutno ali naravno 

glasile tako:  

17 "Otroci, poslušajte! Tako govori Tisti, ki vam je dal neumrljivo dušo in živega duha iz Sebe, da bi 

spoznali mojo veliko ljubezen do vas, da vam hočem nekoč dati večno življenje iz vaše ljubezni do Mene 

in iz Moje ljubezni do vas, ko bo velik dolg ljubezni poplačal isti dolg svetosti v času, ki ga bom za to šele 

naredil iz Sebe. Kakor sem vse vas naredil iz Svojega usmiljenja, tako bom tudi ta čas pripravil iz Svoje 

ljubezni. 

18 Kakor pa sem zdaj duh milosti med vami, tako bom tedaj Človek poln najvišje ljubezni med ljudmi. 

Kakor pa vi tudi zdaj spoznavate, da sem Jaz, vaš Oče, prišel k vam kot visok, večni Duh vse moči in 



oblasti, in veste tudi, da sem Jaz, ki vam to zdaj govorim, tako Me pa tedaj vaši pozni otroci vendarle ne 

bodo takoj spoznali kot slabotnega, revnega brata med njimi, in Me bodo preganjali in okrutno mučili 

in Mi bodo storili, kar je Kajn storil Abelu. Toda težko bo ubiti Gospoda življenja; kajti Moja navidezna 

smrt bo v večno življenje vsem, ki bodo verovali, da sem Jaz tisti, ki je prišel mednje kot mogočni Rešitelj, 

obdan z vso oblastjo ljubezni, da bi poravnal krivdo, ki jo je vaša nepokorščina razprostrla nad vami, nad 

vso zemljo in nad vsemi zvezdami - kajti tudi tam so otroci, ki so prazačetno izšli iz tebe, Adam -, ki pa 

bo postala nevernim in trdovratnim v njihovi sebični hudobiji večna obsodba in tako tudi večna smrt. 

19 In tako bom prišel SEDEMKRAT; toda sedmič bom prišel v ognju Svoje svetosti. Tedaj gorje tistim, ki 

jih bom našel nečiste! Ti odtlej ne bodo več obstali, razen v večnem ognju Moje jeze! 

20 Glejte, ENKRAT sem že bil tu ob začetku sveta, da sem ustvaril vse stvari zaradi vas in vas zaradi Sebe. 

Kmalu bom znova prišel v velikem potopu, da bom opral zemljo kuge; kajti globine zemlje so Mi postale 

gnusba, polna umazanega blata in polna kuge, ki je nastala iz vaše neposlušnosti. Tedaj, DRUGIČ, bom 

prišel zaradi vas, da ne bo uničen ves svet in bo ostala ena linija, katere zadnji potomec bom sam.  

21 In TRETJIČ bom prišel večkrat, kot zdaj neštetokrat k vam, včasih vidno in včasih spet nevidno v besedi 

Duha, da bom pripravil Svoja pota. In ČETRTIČ bom prišel v veliki stiski telesno v velikem času časov. In 

takoj nato bom prišel PETIČ v Duhu ljubezni in vse svetosti. In ŠESTIČ bom prišel notranje k vsakemu, ki 

bo v svojem srcu nosil resnično, resno hrepenenje po Meni, in bom voditelj tistemu, ki se Mi bo poln 

ljubezni zvesto pustil vzgajati za večno življenje. Potem pa bom tudi daleč svetu; kdor pa bo tedaj sprejet, 

bo živel, in moje kraljestvo bo večno z njim. 

22 In končno bom prišel še SEDMIČ, kot že rečeno; vendar bo ta zadnji prihod trajni prihod za vse, ali 

tako ali tako! 

23 Poslušajte in skušajte razumeti: Ostanite v ljubezni; kajti ta bo vaša rešiteljica! Ljubite Me nad vse, - 

to bo vaše življenje na veke; ljubite pa se tudi med seboj, da vam bo odpuščena kazen! Moja milost in 

Moja prva ljubezen naj bo z vami do konca vseh časov! Amen." - In njihove oči so se zaprle. 
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