
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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1.OBJAVA                                                                                                                                  

7. februar 2015 
 

Vsemogočni Bog, OČE, STVARNIK Govori 

O SEKTAH IN REDIH 
 

1. Vse tako imenovane sekte in samostanski redi so pred Menoj, Gospodom, gnusoba. Kajti Jaz sem 

poklical vse ljudi k ljubezni in iz iste k večnemu življenju. Ljubezen pa pozna samo brate in sestre, 

toda nobenih sekt in samostanskih redov.  

2. Kdo pa je potem potegnil takšne meje med vami, po katerih so bratje in sestre na najbolj grob in 

osovražen način ločeni med seboj?! Ljubezen nima nobenih meja! 

3. Toda posvetni pohlep in vsemogoča samoljubja so postavila vsemogoče mejnike. One so edine 

ustanoviteljice vseh sekt in samostanskih redov, ki se razlikujejo v vseh neumnih pričah in bedastih 

običajih, ki so vsi držani samo na zunaj, notranje pa so polni trohnobe in gnusnega vonja, ker ni v 

njih nobene ljubezni, temveč samo nevoščljivost, zasledovanje, častihlepnost in pogosto čezmerna 

želja po dostojanstvu, tu in tam tudi velik napuh, ponos, sijaj, zloraba majhnih in tako tudi 

oblastiželjnih v vseh njihovih razsežnostih.  

4. Glej, to so sekte in redi v tem času, ki pa pred tem tudi niso bili veliko boljši in gonilne moči iz 

katerih so nastali.  

5. Zato ne pripadajte nobeni sekti in nobenemu redu, če hočete živeti, temveč edino Moji ljubezni v 

kateri ni nobenih meja večno! Amen. 

 

Jakob Lorber: Nebeški Darovi, str. 82 

 

PRAVA CERKEV 
 

4 Zato, če kdo svojo ljubezen naveže na ta materialni svet, bo moč smrti zadušila njegovo ljubezen, 

in posledica je potem usoda materije ali smrt. 

5 Kdor pa svojo ljubezen usmeri k Meni in jo naveže Name, poveže svojo ljubezen spet z ljubeznijo 

ali z življenjem vsega življenja; ta bo potem povsem oživel. 

6 Zdaj pa glej: Ljubezen sama po sebi je slepa in temna in prav zato svobodna in neodvisna, - toda 

ravno zaradi tega tudi v veliki nevarnosti, da se izgubi in propade.  

7 Zato dodajam ljubezni do Mene tudi primeren delež svetlobe, to pa je dar, ki se imenuje milost; z 

njo se naseljujem v vsakem človeku po meri njegove ljubezni.  



8 Zato bom nadenj, ki ljubi in s tem v sebi oživlja Mojo postavo, ki je najvišja ljubezen, izlil potoke 

svetlobe, in njegovo oko bo predrlo zemljo in bo gledalo globine nebes. 

9 Povej otrokom, in povej vsem, katere koli vere že so - katoliške, protestantske, judovske, 

muslimanske, brahmanske ali pa so mračni pogani -, skratka vsem naj bo povedano: Na zemlji je 

samo ena prava Cerkev, in to je ljubezen do Mene v Mojem Sinu, ki je sveti duh v vas in se vam 

razodeva po Moji živi Besedi, in ta Beseda je Sin, in Sin je Moja ljubezen, in je v Meni, in Jaz ga 

povsem prešinjam, in Midva sva eno, in tako sem Jaz v vas, in vaša duša, katere srce je Moje 

prebivališče, je edina prava Cerkev na zemlji. Edino v njej je večno življenje, in ona je edina 

zveličavna.  

10 Glej, Jaz sem Gospod nad vsem, kar je! Jaz sem Bog, večni in mogočni, in kot tak sem tudi vaš 

Oče, sveti in nadvse ljubeč. In vse to sem v Besedi; Beseda pa je v Sinu in Sin je v Ljubezni, in 

Ljubezen je v postavi, in postava vam je dana. Če jo sprejemate in se po njej ravnate, ste jo sprejeli 

vase; tedaj bo v vas oživela in vas bo dvignila in osvobodila, in potem ne boste več pod postavo, 

marveč nad njo v milosti in svetlobi - vse to je Moja modrost. 

11 In to je blaženost ali Božje kraljestvo v vas ali edina zveličavna Cerkev na zemlji, in v nobeni 

drugi ni večnega življenja kot edino v tej.  

12 Mar mislite, da stanujem v zidovih, ali v ceremoniji, ali v molitvi, ali v čaščenju? O ne, zelo se 

motite, kajti nikjer tam Me ni, - ampak edino tam, kjer je ljubezen, tam sem tudi Jaz; kajti Jaz sam 

sem ljubezen ali življenje. Jaz vam dajem ljubezen in življenje in Se povezujem samo z ljubeznijo in 

življenjem, nikoli pa z materijo ali s smrtjo. 

13 Zato sem premagal smrt in Si podredil Božanstvo, da imam vso oblast nad vsem, kar je, in Moja 

ljubezen naj vlada večno in oživlja vse, kar ji je podrejeno. 

14 Le kako lahko mislite, da vas pričakujem v smrti, ko sem vendar Življenje samo?! Zato pojdite 

najprej v pravo Cerkev, kjer je življenje, - šele potem v mrtvo, da bo po vas oživela! 

 

Jakob Lorber: Božje Gospodarjenje (str. 16,17) 


