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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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JEZUSOV PONOVNI PRIHOD 
»Razkritje pomena Svetopisemskih besedil« 

 

JEZUS: »JAZ vas ne bom pustil brez Tolažbe; Prišel bom k vam.« 

 

"Kje se bo v času o katerem govorimo prepoznal vpliv SVETEGA DUHA? Mogoče v zemeljskih državnih 

in vojaških zakonih ali celo v mnogoterih kanoničnih disciplinskih zakonih? Absolutno ne! Zato, ker JAZ 

nisem vzrok vsega tega, ampak samo posvetno koristoljubje vladarjev. Čisto vsi hlepijo po oblasti; 

cesarji, kralji, politiki, gospodarstveniki in bolj ali manj tudi vsi tisti, ki so pod njimi. Vsekakor mora 

obstajati cesar, predsednik, vladar; vendar ne zaradi prevlade, ampak da bi narode pod njihovim 

vodstvom vodili k MENI. Vendar so se na ta način odvrnili od MENE in se usmerili k svetu; niso Postali 

močni, ampak so samo oslabeli, da bi jih bilo v njihovi šibkosti vse z lahkoto voditi. Ali je to učinkovitost 

SVETEGA DUHA, če vladar gleda na svoje podrejene kot na tlačane, katere lahko ob vsakem času s svojo 

besedo in zahrbtnim dejanjem uniči, če bi se mu to zahotelo? Vladar naj bi bil Vodnik in v Tolažbo svojim 

ljudem in naj bi jim dajal zakone, ki temeljijo na MOJIH SVETIH ZAKONIH! Takrat bi bil pravi vladar in 

SVETI DUH bi deloval z njim, kot je bil nekoč primer z njega dostojnimi vladarji. Toda SVETI DUH se nikoli 

ne nahaja v izumih vsakovrstnih strojev, ki izpodrinjajo delo človeških rok, v prekomernem napredku 

industrije, v uporabi velike vojaške moči! Vse to je bilo tudi običajno v času Noeta pred Vesoljnim 

Potopom, zaradi vpliva duha sveta, ki predstavlja Satana v vsej njegovi celovitosti. Podobno je bilo s 

Sodomo in Gomoro in Babilonu. 

Kdo sploh želi verjeti, da je bilo to delo SVETEGA DUHA? Vendar je, zaradi takšnega delovanja, ki 

nasprotuje SVETEMU DUHU, vedno sledila Mogočna Sodba. Takšna Sodba, katero JAZ sedaj držim v 

pripravljenosti, zato da prikažem, da MOJ SVETI DUH ni prisoten nikjer v dejanjih današnjega sveta - 

posledica tega je, da svet ostaja popolna sirota. 

Še kratek čas Bom dovoljeval, da se to nadaljuje, predno doseže največji vrh pred padcem. Potem se bo 

pojavil SVETLOBNI BLISK od jutra do mraka, v katerega SVETLOBI bo postalo očitno, koliko je takšnih na 

svetu! In če je temu tako, kje bodo tisti, katerih JAZ ne želim pustiti brez Tolažbe? Rečem vam: 'Nekaj jih 

je tukaj in nekaj tam, vendar so postali skoraj redkejši od kronskih draguljev. Kot je to mogoče, živijo 

preprosto življenje, odmaknjeni od sveta. Njihovo veselje in snov njihovega pogovora sem JAZ! Kajti iz 

obilja SRCA govorijo usta. Ti resnično niso sirote, ker sem JAZ med njimi in jih Osebno poučujem. Vseskozi 

slišijo MOJ GLAS, katerega prepoznajo kot GLAS PRAVEGA PASTIRJA in ne kot glas najemniškega 

plačanca, kateremu ne bodo sledili, ker prihaja od lažnega preroka. Oni so tudi tisti, katerim je dana 

MOJA BESEDA. Jaz ne potrebujem posvetnih učenjakov in zakonodajalcev, ampak samo PONIŽNO SRCE, 



ki me LJUBI. Kjer ga najdem, temu bom dodal vse ostalo in to zagotovo na boljši način, kot si svet lahko 

zamišlja. Takrat bo vse pod vplivom SVETEGA DUHA in na svetu ne bo več sirot. Resnično, sedaj jih je le 

malo, katerih ušesa so dovzetna za MOJ GLAS!" 

 

JEZUS: »in potem se bo na nebu pojavilo znamenje SINA ČLOVEKOVEGA« 

 

"Ali poznate razliko med Znamenjem in SINOM ČLOVEKOVIM? In ali veste kaj se razume pod "NEBESA"? 

Resnično, ne morete si predstavljati ničesar bolj neumnega kot križ, ki bo postal viden na zvezdnatem 

nebu. Vprašajte se, kaj bi to dobrega prineslo svetu, če se na nebu ne bi vidno pojavil le eden, ampak 

cela množica križev? Ali bi to poboljšalo srca ljudi? O ne, resnično ne! Ali ne bi učenjaki kmalu oznanjali, 

da so vsi ti križi slepilo prevare in dokazovali, da imajo vsi ti križi na nebu izvor v statični elektriki v zraku! 

Glejte, takšen in podoben učinek, bi imel ta pojav v učenem svetu. Zares, matematiki bi se trudili, da bi 

pojasnili takšne pojave z optiko. In kaj bi rekel k temu človek z ulice? Zagotavljam vam, da bi obmolknil 

v silnem strahu. Zaradi napačnih doktrin, katere so mu vcepili, bi bil prepričan, da je pred njegovimi vrati 

Zadnji Sodni Dan. Torej, to bi bil učinek takšnega pojava. 

Če bi se dogodki pojavili na ta način, lahko sklepate kako bi bilo, če bi pozornost usmerili na tista časovna 

obdobja, ko so dvomljivi preroki že nekajkrat napovedovali konec sveta. Kako so ob takšnih priložnostih 

ljudje obupani, nekateri se smejejo, drugi pa se vdajo požrešnosti in vsem vrstam nezmernega in 

razuzdanega življenja! Toda če že prazna napovedovanja povzročijo takšne škodljive pojave, kaj bi šele 

bilo, če bi se na nebu pojavil velikanski križ? 

Vendar nebo ali "NEBESA" pomenijo popolnoma Pobožno Vero v BESEDI, ki je Dušna Cerkev v njeni 

pristni neomadeževanosti. Znamenje SINA ČLOVEKOVEGA je iz te Cerkve novo obujena LJUBEZEN z 

vsemi njenimi Nebeškimi Lastnostmi kot so: USMILJENJE, POTRPEŽLJIVOST, BLAGOST, PONIŽNOST, 

POKORNOST, UBOGLJIVOST in STRPNOST vseh bremen KRIŽA. Glejte, takšno Živo Znamenje SINA 

ČLOVEKOVEGA se bo pojavilo v NEBESIH Notranjega VEČNEGA ŽIVLJENJA, in ne bo uničevalo, ampak 

obilno Poživljalo. V tem primeru bodo posvetno usmerjeni ljudje na zemlji zares jokali, stokali in tožili, 

ker ne bo vsa njihova peklenska prevara nič več tekla v običajni smeri. To MOJE ZNAMENJE ne bo imelo 

nič opraviti z veletrgovci, špekulanti in sedanjimi bankirji, ker bodo usmerjali le njihove oči tja, kjer bodo 

videli SINA ČLOVEKOVEGA prihajati na OBLAKIH IZ NEBES z veliko Močjo in Slavo., namreč v ŽIVI BESEDI 

v SRCE človeštva ki je MOJA VEČNA LJUBEZEN v njeni Popolni bitnosti in s tem POLNA MOČI in SLAVE. 

"OBLAKI iz NEBES" so NESKONČNA MODROST sama v tej POŽIVLJAJOČI BESEDI. 

Glejte, to je na kratko pomen tega zapisanega besedila. Na Oni strani, vas bodo torej ti Oblaki sprejemali 

v MOJE KRALJESTVO in bodo vaše Večno Bivališče. Samo tam v Največji Blaženosti boste popolnoma 

videli in spoznali veliko Moč in Slavo SINA ČLOVEKOVEGA. 

 

JEZUS: »Glejte, Jaz sem vedno z vami.« 

 

"Ne boste imeli samo eno, ampak več Znamenj, ki vam bodo v vsakem času kazali, da sem JAZ vedno v 

DUHU z vami, med vami in prisoten znotraj vas! Ta neprenehna Znamenja bodo večno sledeča: 

Prvič, da ME LJUBITE bolj, kot vse na svetu. Kajti če kdo ljubi karkoli na svetu bolj kot MENE, ME ni 

vreden. Toda tisti, ki ME Resnično LJUBI NAD VSE, se preko takšne RESNIČNE LJUBEZNI, nahaja v MENI 

in JAZ v njem. 

Drugo znamenje MOJE Prisotnosti v vas naj bo, da iz LJUBEZNI do MENE LJUBITE TUDI SVOJEGA 

BLIŽNJEGA, starega ali mladega, kot sami sebe. Kako bo nekdo, ki ne ljubi svojega Bližnjega katerega 

vidi, Ljubil Boga v MENI, katerega ne vidi? Čeprav ME sedaj vidite in slišite, ME od sedaj naprej ne boste 



več videli na tem svetu. In ko ME ne boste več videli, ali bo vaša Ljubezen ostala takšna, kot je sedaj, ko 

ME vidite? Ta Ljubezen bo ostala pri vas, toda potrudite se, da bo ostala tudi pri vaših naslednikih! Če 

ME bo nekdo Resnično LJUBIL Nadvse v svojem SRCU in po njej Živel in Deloval v skladu z MOJO 

RAZODETO VOLJO, bom prišel k njemu v DUHU osebno in mu razodel MOJO PRISOTNOST. 

Tretje znamenje MOJE PRISOTNOSTI znotraj vas in med vami naj bo, da vedno razdajate to, kar v vsej 

Iskrenosti prosite OČETA V MENI v MOJEM IMENU! Vendar, se pri tem razume, da ne prosite za 

brezvredne stvari sveta. Kajti če tako delate, samo razkrivate, da ljubite takšne stvari bolj kot MENE. To 

resnično ne bo znamenje MOJE PRISOTNOSTI med vami. 

Četrto znamenje MOJE MOGOČNE PRISOTNOSTI bo tudi takšno: če boste, iz Resnične Ljubezni do 

svojega Bližnjega v MOJEM IMENU, položili roke na fizično obolela človeška bitja, se jim bo stanje 

izboljšalo, če to služi Odrešitvi (zveličanju) njihovih Duš. Toda vedno recite v vašem SRCU: PRELJUBI OČE, 

ne moja, ampak TVOJA VOLJA naj se zgodi! Ker vi ne morete vedeti, ali in kdaj bo ozdravljenje telesa 

služilo Duši za pridobitev Odrešitve. Nihče ne bo večno živel na tej zemlji v fizičnem telesu, in polaganje 

rok ne bo vedno osvobodilo vsako človeško bitje njegove telesne bolezni. Toda ne boste grešili, če nudite 

vašo primerno Ljubezen vsaki trpeči osebi, kajti JAZ bom zagotovil to sposobnost, dokler služi Dušini 

Odrešitvi, kar pa vem samo JAZ. 

Če slišite, da je oddaljen prijatelj bolan, Molite zanj in v vaših mislih položite roke nanj in stanje se mu 

lahko izboljša. Molitev v vašem SRCU naj bo sestavljena iz sledečih nekaj besed: naj ti JEZUS naš 

PRELJUBI OČE pomaga! Naj te Okrepi ter naj te Pozdravi z NJEGOVO MILOSTJO, LJUBEZNIJO in 

USMILJENJEM! 

Če izgovorite te besede v POLNI VERI in ZAUPANJU VAME bolniku ne glede na to, koliko je oddaljen od 

vas, in v vaših mislih držite roke nad njim, se mu bo stanje v eni uri izboljšalo, če bo to vodilo k odrešitvi 

njegove Duše. 

Peto znamenje MOJE PRISOTNOSTI bo obstajalo v tem, da boste vedno izvrševali MOJO VOLJO in v njej 

dosegli PREROJENJE DUHA ZNOTRAJ VAS. Ko boste napolnjeni z MOJIM DUHOM in ste potemtakem 

Razsvetljeni v vsej MODROSTI, bo to za vas Resnični KRST ŽIVLJENJA. Naj vsak nadvse stremi k temu 

petemu Znamenju! 

Če se izkaže za Resničnega v njem, bo dosegel VEČNO ŽIVLJENJE že na tem svetu. Zmogel bo delati in 

ustvarjati, kar JAZ Delam in Ustvarjam, ker bo eno z MENOJ. Sedaj sem vam prikazal znamenja MOJE 

PRISOTNOSTI. Ravnajte se po tem in kmalu boste Resnično opazili MOJEGA DUHA znotraj vas in med 

vami. 

Ostal bom z Mojimi Lastnimi v DUHU, V BESEDI in v RESNICI! In tisti, ki me zelo LJUBIJO Me bodo občasno 

tudi Osebno videli za trenutek. S tistimi, ki živijo po MOJI BESEDI in iskreno iščejo MOTRANJO RESNICO, 

bom JAZ govoril preko razumevanja njihovega SRCA in postavil MOJO BESEDO v njihove misli. Dečki in 

deklice, ki so dobro vzgojeni v MOJEM IMENU, bodo imeli vizije v katerih jim bo MOJE BITJE, NEBESA in 

VEČNO ŽIVLJENJE, kot tudi veliko laži in zla, pojasnjeno. In na ta način bom ostal z MOJIMI LASTNIMI do 

konca te zemlje!« 

 

Jakob Lorber: JEZUSOV PONOVNI PRIHOD (str. 20 - 22) 


