
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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GOSPODOVA SPRAVA 

1 Glej in poslušaj, doumi in razumi, kaj je spregovorila in storila večna Ljubezen. - Ko je dobri, sveti Oče 

končal Svoj zelo resni govor, s katerim je naznanil milost za postavo in zagrozil s sodbo kršilcem postave 

prevelike milosti, ter obsodil greh na smrt, je bila večna Ljubezen ganjena do največje globine Svojega 

usmiljenega srca in je drugič točila solze sočutja in solze največjega veselja in preblaženega ugodja 

zaradi velike, prizanesljive milosti predobrega in presvetega Očeta in je v najgloblji ganjenosti vsega 

Svojega bitja rekla Adamu in Evi: 

2 "Ti, Adam, si zdaj videl najstrašnejše Božje sodbe, ki so potekalepred tvojimi očmi, in Eva jih je videla 

in občutila po tebi; zdaj pa bom tudi njej odprla oči in ušesa, in ona - kot tudi vsi, ki bodo izšli iz nje, in 

jih bo neskončno, kot je zvezd na nebu in trave na zemlji in peska v morju - naj v prihodnje z lastnimi 

očmi gleda in z odprtimi ušesi sliši, kako je Božanstvo sodilo v svojem srdu in kaj je nato storila večna 

Ljubezen v Svojem brezmejnem usmiljenju. 

3 In postavo sem ti vtisnila v srce, kakor jo moraš ti vtisniti v Evino srce; in v znamenje, ki naj opozarja 

vaju in vse, ki vama bodo sledili, na Božjo sodbo zaradi vajinega greha, bom tu in tam ustvarila 

ognjenike, ki bodo občasno bruhali ogenj do konca časov; in zapustila vama bom blisk, ki naj vaju 

opozarja na nekdanje razdejanje, in grom, ki mu bo zmeraj sledil, naj vama z vso močjo oznanja ime 

velikega in močnega Boga, če bi Ga kdaj mogla ali hotela pozabiti. 

4 In solze sočutja in velikega milostnega veselja svetega Očeta sem postavila za večno znamenje kot 

novo stvarstvo okrog širnega nebesnega prostorja, in te naj vama svetijo v vsaki zemeljski noči in naj 

vaju poživljajo ob somraku življenja in naj vama naznanjajo nov dan. 

5 In zdaj poglejta navzgor proti nebu; te solze svetijo v mnogoteri razvrstitvi in v mnogovrstnem sijaju. 

- Tiste z rdečkasto svetlobo so znamenja Mojega sočutja, bele pa so znamenja veselja zaradi velike 

milosti presvetega in predobrega Očeta. In tisti belkasto svetlikajoči se široki pas, ki se sredi širnega 

nebesnega prostorja vleče nad zvezdami sočutja in veselja, in je prav tako sestavljen iz zvezd davnine, 

nastalih iz solze usmiljene Ljubezni, ki se je že tedaj usmilila padlih duhov, naj vam služi kot znamenje 

večne, svete zaveze med večno Ljubeznijo, ki je ustvarila vas in vse kar obstaja, in med Božanstvom, ki 

sodi vse po Svoji večni svetosti. 

6 In zdaj poglej, ti Adam, in tudi ti, Eva, v Moje levo oko, ki nad Mojim srcem nežno in milostno sije k 

vajinemu desnemu očesu - vidita, še ena solza visi na njegovi trepalnici, in vidita, ta solza je večja kot 

vse, ki so se iz tega očesa že prelile za vaju! 

7 Tam, kjer je velik pas na daljnem nebu razdeljen, tja rada glej ta in bodita zmeraj hvaležna in globoko 

ganjena, ko bosta gledala tja; kajti to mesto naj služi vama in tudi vsemu stvarstvu za večno znamenje 

vajinega preloma zvestobe z Menoj in Mojega tedanjega preloma z Božjo svetostjo iz usmiljenja do 



vaju. Mesto pa, kjer je videti, kot da bi se pas znova združil, naj vaju spominja na veliko posredovanje 

večne Ljubezni, ki sem Jaz od vekomaj, med nedotakljivo Božjo svetost jo in med vama, ki sta zagrešila 

nezvestobo pred obličjem Njegove brezmejne svetosti. 

8 In zdaj vidita, od tam je ta solza, in tam je mesto vajinega nastanka! 

9 In ta solza bo vama in vajinim potomcem nekoč vzšla kot lepa zvezda 

jutranjica, ki bo razsvetlila vsa ljudstva zemlje, ki vama bodo v času časov sledili po vajinih stopinjah 

kesanja in žalovanja, še prej pa bo oprala zemljo smrdečega blata greha in bo vajine solze kesanja in 

žalovanja očistila kačje nesnage. 

10 In zdaj poglej ta še enkrat sem: To solza bom potočila na še en beli cvet tega grma, med dva že 

oplojena Evina cvetova, in iz nje bo nekoč zacvetela čista žena, ki bo kači strla glavo. Kača jo bo sicer 

ugriznila v peto, toda njen strup ji ne bo škodoval; in iz nje bo izšlo to, kar je zdaj pred vama, lepa zvezda 

jutranjica vsem ljudstvom na zemlji, ki so dobre volje, in večna obsodba vsem upornim kačjim otrokom! 

11 In duhovi iz naročja Očetove svetosti se bodo v telesu spustili na zemljo in bodo vajinim otrokom 

oznanili čas milosti in način prihoda Njega, ki stoji zdaj pred vama, in ki Ga zdaj še slišita in vidita, in Ga 

odslej ne bosta več slišala in videla do obljubljenega prihoda po zagotovilu svetega Očeta po Meni kot 

večni Ljubezni v Njem. 

12 In zdaj sta slišala vse, kar vama je potrebno vedeti za prejem Mojega blagoslova! '" 

13 In tako bodita blagoslovljena z roko oblasti in z roko moči večne Ljubezni svetega Očeta in moči Duha, 

ki je sveta iz Naju obeh, in se plodita in množita ter napolnita zemljo z živim sadom tega blagoslova! 

14 In kadar koli se bosta približala drug drugemu zaradi tega blagoslova, darujta prej Meni svoji srci! 

Če bosta to opustila, bo kača, ki še živi in bo večno živela v srdu Božanstva, v vama pokvarila sad, in ti, 

Eva, in vse tvojega spola boste namesto sadov blagoslova rodile sadove pogubljenja. In ti bodo uničili 

veliko število otrok blagoslova in svetlobe, in njihovega divjanja in besnenja ne bo konca; in tako bosta 

vidva vsem zapustila greh kot dediščino, in vajina krivda bo postala očitna do velikega časa časov in tudi 

še po njem. 

15 In ta dar Mojega milostnega blagoslova vajinim srcem naj vama bo dan kot sveta služba, ki sta mi jo 

dolžna opravljati zmeraj, ko se približata drug drugemu zaradi tega Mojega blagoslova. Ta nova in lahka 

zapoved, ki sta jo pravkar prejela iz Mojih ust, naj bo prva Cerkev, ki jo ustanavljam pred vama v Svoj 

spomin, in naj vaju hvaležno spominja na dejanja usmiljene Ljubezni in vaju vodi nazaj k svetemu strahu 

Božjemu! 

16 Brezgrešnega duha vama bom kot poslanca poslala od zgoraj s plamenečim mečem v roki, da vaju 

bo vodil in vama pokazal vso zemljo od enega njenega konca do drugega; in ta vama bo razsvetlil vse 

zablode sveta, vaju pa tudi kaznoval, če bosta skrenila z Mojih poti. 

17 Vse to vama govori večna Ljubezen v imenu svetega Očeta, amen. 
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