
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. 
 

 

Onosmil Zlatobor 

 

154. OBJAVA 

9. december 2019 
 

 

JEZUSOV PONOVNI PRIHOD 
»Razlaga Izaijevih Prispodob« 

 

JEZUS: »Kakšna bi bila BOŽJA BESEDA, če ne bi imela nobenega Notranjega Pomena?! Ali si lahko 

zamislite človeško bitje brez notranjosti? Enkrat se, vsi vi, že naučite misliti Resnično Modro! Toda sedaj 

vam bom pokazal tako Očiten, Resničen pomen četrtega verza Izaija, torej bodite pozorni!« 

»Kdo so pogani, in kdo so narodi? Pogani so vsi tisti, ki ne poznajo Enega Resničnega BOGA, ampak 

namesto NJEGA molijo in častijo mrtve idole in bogastvo tega sveta. Judje (in današnji kristjani) so 

obkroženi z vseh strani s tem idolizmom, in kjerkoli na svetu ste - naj bo to na vzhodu, jugu, zahodu ali 

severu - boste naleteli samo na poganstvo vseh vrst in skupin. Toda vi veste, da pogani visokega ali 

nizkega stanu in od blizu in daleč prihajajo k MENI iz vseh smeri. Ko so slišali MOJO BESEDO in videli 

MOJA ZNAMENJA, so začeli verjeti, sprejeli so MOJE NAUKE in MOJA BESEDA je Sodnik in Usmerjevalec 

med njimi, s čimer so prenehali biti pogani, ter se spremenili v številne Božje maziljence in v Resnične 

Božje narode. 

Toda dolgo ne bodo ostali v sedanji veri; po MOJEM ODHODU se bodo med njimi vzdignili lažni cerkveni 

maziljenci (Rimokatoliška cerkev, Protestantska cerkev, Pravoslavna cerkev, itd.), ki bodo z znanjem, 

besedami in znamenji očarali kralje in prince, ki si bodo kmalu prilastili veliko posvetno moč in bodo z 

ognjem in mečem preganjali tiste, ki jim bodo nasprotovali; in na koncu se bodo razdelili v veliko sekt in 

strank. In točno ti so mnogi ljudje, katere bom JAZ, kot Gospod (kakor me bodo imenovali) Kaznoval 

zaradi pomanjkanja Ljubezni, njihovih laži, samoljubja, napuha, trme, sle po oblasti in zlega prepiranja, 

medsebojnega preganjanja in vojskovanja. Toda predno se bo to zgodilo, bo preteklo kar nekaj časa. 

Kot je bilo v Noetovem času, ko so ljudje, ob poroki in dogovarjanju o poroki, prirejali velika praznovanja 

in pojedine, ter dovoljevali da so jih na veliko častili in se vojskovali proti tistim, ki niso pokleknili pred 

njihovimi idoli, ko je kmalu prišel Veliki Potop in potopil vse hudobneže, tako bo tudi v tistem prihodnjem 

času. Toda ko BOM prišel kot GOSPOD Z OGNJEM SVOJE GOREČNOSTI in JEZE, BOM pometel VSE 

hudobneže z obličja zemlje. 

Takrat se bo zgodilo, da bodo tisti, ki jim je bilo prizanešeno in ki so Čistega in Dobrega SRCA, in Prijatelji 

RESNICE in SVETLOBE, spremenili orožje v pluge in bodo popolnoma ukinili umetnost bojevanja; in 

potemtakem se ne bo nobeden maziljen narod dvignil proti drugemu, razen nekaj poganov, razpršenih 

v puščavah sveta; toda tudi ti bodo Ošteti in nato pometeni z obličja zemlje. 

Na ta način bo zemlja ponovno postala BLAŽENA. Njena prst bo Obrodila tisočkratne najrazličnejše 

Sadeže, in Starejšim bo podeljena Moč nad vsemi elementi. 



Glej četrti verz v skladu z DUHOM, kakor ga je treba razumeti, vendar ga ima bitje te zemlje, kot si ti, za 

nerazumljivega. 

Vendar je Znotraj tega Naravno RESNIČNEGA pomena skrit še mnogo bolj Globok, ČISTI DUHOVNI IN 

BOŽANSKI POMEN, katerega ne moreš dojeti s svojim še vedno posvetnim razmišljanjem, in takšen se 

ne da opisati z besedami. Ne boš hodil v Resnični Duhovni BOŽJI SVETLOBI dokler ne boš Vstopil v 

OČETOVO HIŠO na OČETOVI GORI in potem zopet prišel iz te JAKOBOVE HIŠE, kot govori Prerok v 

kratkem petem verzu.« 

In prerok nadaljuje: »Ti si zapustil Tvoj narod - Jakobovo hišo; kajti med njimi je polno izdajalcev in 

barbarov, ki so podobni Filistejcem in z otroki tujcev vsepovsod. Njihova dežela je polna srebra in zlata, 

in ni konca njihovim zakladom; njihova dežela je polna konj, in ni konca njihovim vozovom; njihova 

dežela je polna idolov in priklanjajo se delom lastnih rok, temu, kar so izdelali njihovi prsti. Ljudstvo se 

priklanja in veliki človek se sam poniža; in Ti Gospod jim ne boš tega odpustil. Pojdite proč vi nezvesti 

narodi, vstopite v skalo, in skrijte se v prahu v strahu pred Gospodom in pred slavo Njegovega 

Veličastja!« 

»Teh pet verzov pripada eni skupini, ker prikazujejo bedno stanje cerkve ali MOJE HIŠE na zemlji, pri 

Judih od nekdaj, kakor danes povsod na celi zemlji. 

Razlog, zakaj dovoljujem MOJEMU narodu, da zapušča Jakobovo Hišo na MOJI GORI, je v njihovem 

brezbrižno nemarnem načinu izvajanja BOŽJIH ZAPOVEDI in zaradi istega razloga jim dopuščam, da 

verno posnemajo dejanja najbolj barbarskih in nemarnih narodov, ki žive na Vzhodu, kakor kakšne divje 

živali (Indija). 

In kar so takrat delali Farizeji in Judje njihove vrste, tako danes delajo vse religije na svetu: osnovale so 

številne dni, katerim bodo pripisali poseben pomen in učinek, in tisti, ki bodo proti temu, bodo 

preganjani. Istočasno obstajajo vedeževalci, ki ljudem napovedujejo srečo in nesrečo, pri čemer bodo 

dovoljevali, da se jih prekomerno časti in plačuje; konec koncev se jim takšno brezdelno prizadevanje 

bolj splača kot uporaba pluga. 

Da povečujejo lahko pridobljeni prihodek, pošiljajo (kot so to nekoč počeli Farizeji) svoje misijonarje 

poslance in apostole v svet, da pridobivajo tujce za svoje privržence in otroke. Oni so ničvredni kot 

zlovešči pogani; toda, ker so v celoti sprejeli posvetni Filistejizem, so postali stokrat slabši kot prej! Tako 

postajajo njihove pogubonosne dežele preplavljene z denarjem in religijo, in zatem ni več nobene meje 

njihove pohlepnosti po bogastvu tega sveta, kakor tudi njihove sle po oblasti in vojni - kar je Prerok 

izrazil z ogromnim številom konjev in vozov. Poleg tega je postal cel svet, kjer vlada denar in religija poln 

idolov, kipcev in templjev, kot je to začel Modri Salomon, ki je zaradi šepetanja tujih žena, navkljub 

MOJEMU OSEBNEMU OPOZORILU, zgradil templje okoli Jeruzalema, da bi se častili lažni bogovi. Slepi 

norci se klanjajo pred takšnimi idoli in molijo delo svojih rok in prstov, v smešnem verovanju, da s tem 

ugajajo MENI. In kdor ne bo tako delal, ga bodo preganjali v mesu na življenje in smrt. In to zaradi tega, 

ker se bodo mnogi kralji, zaradi večjega blišča prestolov, pridružili nesmislu Posvetnih Filistejcev in bodo 

nenehno zasledovali z ognjem in mečem peščico otrok SVETLOBE in ŽIVE RESNICE. 

In glej, kmalu pridem JAZ SAM in bom kaznoval tiste narode, ki so v MOJEM IMENU uročili mnogo ljudi! 

RESNIČNA, ŽIVA SVETLOBA se bo nenadoma pojavila iz vseh strani in prijatelji teme bodo za Večno 

premagani. Čeprav bodo (velikaši in mogočneži zemlje) zbežali v gore in se skrivali v njihovi neplodni 

zemlji iz strahu pred Resnico in Veličastvom OČETA, jim bo to le malo koristilo.« 

Sedaj prerok nadaljuje s poudarkom: »Človekove visoke oči (ošabni napuh vladarjev) bodo ponižane, 

človeška nadutost bo klonila, in le JAZ SAM bom v tistih časih povišan in nato NESKONČNO za VEČNO in 

VEČNO. Kot OČE ZEBAOTA DAN (SVETLOBA) bom prišel nad vse, kar je oholo in visoko in vse, kar je 

vzvišeno pred svetom, da bi bilo lahko ponižano, PRIŠEL BOM nad vse cedre Libanona (vse duhovnike), 



in nad vse hraste Bašana (glavne vzdrževalce idolskega duhovništva vseh časov); nad vse visoke gore 

(vladarje), nad vse nadute hribe (plemeniteži kraljevega spremstva); nad vse visoke stolpe (generale); 

nad vse močne zidove (vojske); tudi nad vse ladje na oceanih (tiste na krmilu vlad); nad vso zemeljsko 

izbrano delo (velike korporacijske industrije). In v teh časih se bo zgodilo, da bo moral vsak vzvišeni 

klečeplaziti, vsa visoka človeška bitja bodo zelo ponižana, in samo JAZ bom Povišan. Pometel BOM z 

idoli. Kmalu bo človek vstopal v jame gora in špranje zemlje (mamonova skrivališča) in ril pod zemljo 

zaradi strahu pred MANO in MOJIM ČUDOVITIM VELIČASTVOM (SVETLOBA BESEDE VEČNE RESNICE), 

ko se BOM Vzdignil, da navdihnem zemljo s strahom (kazen). Na ta dan, bo vsakdo zavrgel svoje idole 

katere je izdelal, da bi jih sam častil; odvrgel jih bo v krtine in netopirske jame, da bi se mu bilo lažje 

splaziti v špranje gora in pečin, iz strahu pred MANO in SVETLOBO MOJEGA VELIČASTJA, ko se BOM 

dvignil, da navdihnem zemljo s strahom! Toda to jim nebo nič koristilo! Torej ne imejte nič s takšnim 

človeškim bitjem, ki ima kakršnokoli sapo v svojih nosnicah (sapa v nosnicah označuje posvetni napuh)! 

»Torej, tukaj imate podano popolno in lahko razumljivo razlago celega in najbolj pozornost 

vzbujajočega drugega poglavja preroka Izaija! Nadaljnji verzi so samo-razlagajoči, če predpostavim, da 

ste dojeli značilnosti prvega. 

Vendar vam pravim, Resnično se bo to zgodilo že sedaj v tem času in ponovno v popolni meri v 2000 

letih; ker navkljub MOJIM NASVETOM, ni drugega sredstva, ker morajo biti človeška bitja prepuščena 

Svobodi njihove volje, razen tega in je edina stvar, s katero se lahko od časa do časa uspešno soočim s 

človeško brezbrižnostjo. Ta je korenina vse grešnosti in pokvarjenosti. Ali ste vse to dobro razumeli? 

Glede na to boste mogoče v vas občutili manj radosti, toda prihodnji rodovi bodo občutili veliko veselje, 

ko jim bodo te novice ponovno posredovane v časih njihovih velikih nadlog, ko se bo narod vzdignil proti 

drugemu zaradi pokvarjenosti. Vendar bo to pojasnjeno v naslednjem Izaijevem poglavju! Sedaj Mi 

povejte kako ste razumeli to tako skrajno pomembno snov? Pravim 'Skrajno Pomembno', ker želim, da 

jo kot MOJI BODOČI NASLEDNIKI, položite blizu vaših SRC, da zaščitite vas in vaše učence pred 

brezbrižnostjo.« 

 

Jakob Lorber: JEZUSOV PONOVNI PRIHOD (str. 30 - 33) 


