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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 
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JEZUSOV PONOVNI PRIHOD 
»Slikovit prikaz razvoja človeštva« 

 

 JEZUS: "Govor učencem o dogodkih pred MOJIM drugim Prihodom, 

medtem ko skupaj na vrhu Gore opazujemo Sončni Vzhod". 

 

"Z MOJIM ROJSTVOM se je sodba svetu že povsod začela. Sedaj se bo to nadaljevalo v večjem obsegu 

skoraj 2000 let, dokler se ne bo med ljudmi te zemlje razširila Popolna SVETLOBA! 

Na vzhodu, kot lahko sedaj vidite, se na obzorju kopičijo razne vrste oblakov - kot da bi hoteli ovirati 

Sončni Vzhod. Tako se bo tudi v prihajajočem času velika količina najrazličnejših ovirajočih oblakov 

začela visoko stolpičiti proti prihodu velikega vzhoda Duhovnega in VEČNEGA SONCA RESNICE in bo 

povzročila veliko škode med človeštvom. Vendar ne bo zmožna preprečiti velikega Vzhoda SONCA 

RESNICE. Pred tem boste vedno videli sijati še mnogo čudovitih Zvezd na nebesnem svodu, in na zahodu 

Zvezde, ki svetijo v globoki noči. Glejte, one so predhodnica že opaznih glasnikov jutra in so delovale 

ponoči. In to je vaša naloga! 

Vendar, ko se bodo na Duhovnem obzorju jutra, dvignili celo lažji znanilci jutra, bo to znamenje, da bo 

kmalu sledilo Veliko Splošno SONCE RESNICE in ŽIVLJENJA. Njegova bleščeča SVETLOBA 

bo nepopustljiva sodba vse laži in prevare, iz katerih je oblikovana Babilonska vlačuga, ki bo z vsemi 

njenimi učenci in občudovalci, kot tudi z njenim posvetnim pompom, vržena v brezno zaničevanja, 

pravične jeze in pozabe. Potem se Razsvetljena človeška bitja ne bodo več upogibala pod prevaro in 

dolgo trajajočo sodbo. 

Sedaj že lahko opazite, kako prejšnji grozeče črni zgodnji oblaki, dobivajo Zlato obrobo. V tistih časih 

boste opazili, kako so ljudje, ki so še nedaleč nazaj bili resnični sovražniki SVETLOBE RESNICE, sedaj 

vedno bolj Razsvetljeni z lahkimi Žarki Resnice in kot posledica tega postanejo samo-žareči in sovražniki 

starega hinavstva. In takšno žarčenje iz bližajočega se SONCA RESNICE iz NEBES proti polnemu vzhodu 

bo MOJE ZNAMENJE SINA ČLOVEKOVEGA vsem privržencem Resnice na zemlji, in začetek konca velike 

sodbe vlačuge novega Babilona. (Matej 24:30) 

Takrat se bodo ljubitelji Resnice veselili in ME hvalili, ker SEM jim, že vnaprej, poslal znamenje MOJEGA 

VNEBOVHODA v Nebesih Notranjega Dneva DUHA. Vendar bodo sovražniki Resnice začeli tuliti in 

škripati z zobmi. Kadarkoli bo le mogoče, se bodo skušali poskriti v temne kote z njihovim vedno 

manjšajočim številom zvestih, toda zaman. Kajti, ko se bo enkrat Polno SONCE RESNICE vzdignilo, bo 

njegova SVETLOBA osvetljevala celo najbolj oddaljena skrivališča, kote in votline, in sovražniki Resnice 

ne bodo nikjer na zemlji našli nobenega pribežališča. 

http://svetloba.bo/
http://svetloba.bo/


JAZ SAM bom v tem SONCU VEČNE RESNICE. Preko njene SVETLOBE bom JAZ bil VLADAR ČLOVEŠTVA in 

tudi VODNIK njihovih življenj in njihovih časovnih in Večnih usod. Tako SEM vam sedaj resnično in 

razumljivo pokazal veliko sodbo novega in starega sveta. To je bilo za vas; toda kasneje vam BOM dal 

še drugo sliko za ljudi, katero boste prenašali naprej, vendar ne brez prave obrazložitve. Toda sedaj 

nadaljujmo z opazovanjem jutranjega prizora. Dobro opazujte vse pojave, ki se bodo kmalu pojavili pred 

popolnim Sončnim Vzhodom! Kajti želim, da tudi vi vidite z vašimi očmi kako se bodo stvari obrnile v 

zadnjih dneh novega sveta." 

(Najprej je bili opaziti popolnoma črno meglo, ki se dviguje na obzorju. Ko je ta megla dosegla približno 

sedemkratno višino oddaljenega Gorovja na obzorju, je izgledala kot da žari, saj so jo prepredali 

brezštevilni SVETLOBNI bliski. Na zgornjem najvišjem vrhu meglene mase, ki je žarelo zaradi mnogih 

SVETLOBNIH bliskov, se je pojavilo veliko mesto.) 

In JAZ sem rekel: "Poglejte sliko novega Babilona! Ta označuje propad starega in istočasno začetek 

novega sektaškega poganstva. Čez okoli petsto do šesto let bo v resnici izgledalo tako. Vendar nadaljujte 

z opazovanjem tvorbe!" Znova so vsi osredotočili pozornost na tvorbo, katere prizori so se razvijali v 

hitrem zaporedju. Lahko so se videli veliki premiki narodov in grenke bitke in vojne. V sredini mesta je 

zrastlo nekaj velikega kot gora. in na njenem vrhu je bil velik prestol iz bleščečega zlata. Na prestolu je 

sedel vladar s trojno krono na glavi in na vrhu jo je na oporni palici krasil trojni križ. Brezštevilne strele 

so letele iz njegovih ust in bruhale iz njegovih oči in prsi kot mnogi svetlobni bliski jeze in skrajnega 

napuha. In kralji so se mu približevali, mnogi - izmed njih so se globoko priklanjali pred njim. Te je gledal 

prijazno, vendar so bili tisti, ki se niso pred njim poklonili, hudo preganjani in poškodovani z njegovimi 

strelami in bliski. 

Rečem JAZ: "To ne prikazuje nekega vladarja mnogih dežel in narodov, ampak samo vidno poosebljanje 

Antikrista! TROJNI KRIŽ seveda predstavlja MOJ NAUK, kateri bo vsiljen kraljem in njihovim narodom, 

ter trikratno izkrivljeno ponarejen: Lažen v besedi, lažen v resnici in lažen v živem delovanju. 

Kralji, ki se mu ne bodo poklonili in katere preklinja so tisti, kateri se bolj ali manj držijo starega nauka. 

Njegove strele in svetlobni bliski jih sicer dosežejo, vendar ne toliko, da bi povzročile večjo škodo. Sedaj 

nadaljujte z živim opazovanjem dogodkov in pri tem vam lahko pokažem najbolj pomembne trenutke!" 

Spet so se vsi skupaj posvetili opazovanju prizora s povečano pozornostjo. "In glejte, mnogi kralji, ki so 

se pred tem globoko klanjali pred tistim na prestolu, sedaj zbirajo svoje vojske in korakajo proti njemu. 

Poglejte, tam je silovita bitka in njegov visoki prestol je že potonil globoko v mesto. Sedaj lahko vidite 

samo nekaj kraljev, ki se še vedno klanjajo pred njim samo zaradi videza, vendar mu tisti, ki so ga 

zapustili, vračajo veliko strel in svetlobnih bliskov. In sedaj ni veliko ostalo od njega. Vse to se bo zgodilo 

v 1000 – 1500 – 1600 in 1700 letih. 

Glejte, sedaj se poskuša obkrožen s črnimi hordami, še enkrat dvigniti in nekaj kraljev izteguje roke, da 

bi mu pomagali. Todi tisti, ki tako delajo bodo kmalu postali popolnoma nezavestni in njihovi narodi jim 

trgajo krone z glave in jih dajejo močnim kraljem! In poglejte! - sedaj se prestol potaplja in močni kralji 

hitijo priti k njemu in ga razdeliti v več delov. S tem se je končala vsa njegova moč, vzvišenost in 

veličastvo. Čeprav še vedno izstreljuje puščice in so okoli njega še vedno oslabljeni svetlobni bliski, ne 

morejo več škoditi nikomur, ker večina njih vrača, zadajajoč rane njemu in njegovim zlobnim hordam." 

"Kaj označujejo "SVETLEČI OBLAKI"? To so skupnosti človeških bitij, ki so Razsvetljeni z BOŽJO RESNICO. 

Sedaj se vsi skupaj približujejo in tvorijo eno samo veliko skupnost, in to je Nova Zemlja nad katero se 

razprostira novo nebo, polno SVETLOBE in JASNOSTI! 

Vendar ne smete misliti, da bo ta naravna zemlja prešla in da bo spremenjena v novo. Samo tista 

človeška bitja, ki bodo medsebojno, preko popolnega sprejetja BOŽANSKE RESNICE v njihovih SRCIH 

Resnični BRATJE in SESTRE, bodo v MOJEM IMENU ustvarili novo Duhovno Zemljo. 



Na tej Novi Zemlji bom JAZ SAM prisoten in bom vodil Moje Lastne, kateri se bodo družili z MANO in ME 

ne bodo nikoli več izgubili izpred oči. 

Glejte kako naraščajoča gostota Žarkov SVETLOBE potuje iz te Nove Zemlje navzdol proti stari zemlji, 

katero tako ožarja, da izgleda, kot da bi gorela! Vidite mnogo mrtvih, ki prihajajo iz svojih grobov proti 

SVETLOBI - kako kmalu so oblečeni z Oblačilom Resnice in se nato vzdignejo v Kraljestvo Nove Zemlje. 

Istočasno tudi opazite, kako si zelo veliko število hudobnih duš prizadeva nadeti oblačilo svetlobe preko 

njihovega temačnega cilja zato, da bi s tem znova ustvarili antikrščansko poganstvo sestavljeno iz 

ljubezni do sebe, koristoljubja in sle po oblasti ter biti nekaj več od ostalih. Toda JAZ SAM bom dopustil, 

da se bo nad njimi razprostrla MOJA JEZA, to je OGENJ MOJE RESNICE. In Moji Angeli se bodo spuščali 

nad njimi z gorečimi meči, s katerimi bodo pognali kakršnekoli nadaljnje hudobne namere v brezno, do 

popolnega uničenja. Takšna je potem dokončna in velika sodba po okoli dva tisočih letih. Ta čas se bo 

na zemlji imenoval MOJE TISOČLETNO KRALJESTVO, ki bo potem le enkrat prekinjeno za zelo kratek čas, 

zaradi te zadnje in dokončne sodbe. Toda kmalu bo prišlo do popolne zmage za vse prihodnje čase. 

Od takrat dalje bo, v Nebesih in na zemlji, le EDEN PASTIR in ENA ČREDA. Tako kot v vseh časih, BOM 

JAZ PASTIR in čredo bo sestavljalo človeštvo na zemlji, popolnoma združeno z Blagoslovljenimi v MOJIH 

NEBESIH. Zadnji se bodo ponovno vidno družili z ljudmi na zemlji, kot je to bil primer v začetku človeštva. 

Vendar bo pred tem tudi naravna zemlja podvržena mogočnim spremembam. Velika prostranstva in 

carstva, ki so sedaj še vedno prekrita z veliki oceani, se bodo dvignila z najbolj rodovitno zemljo. Mnoge 

sedaj še visoke gore se bodo zravnale, napolnjujoče globoka brezna in doline z njihovimi zdrobljenimi 

vrhovi in bodo oblikovale rodovitno zemljo. 

Ker v tistem času človeštvo ne bo več hrepenelo po zemeljskih, minljivih zakladih, bo ravno toliko ljudi 

kot sedaj živelo na zemlji, dobro preskrbljeni in srečni. Istočasno bodo tudi izginile vse hude bolezni, ki 

tako zelo mučijo meso. Ljudje bodo živeli srečno in dočakali visoko starost in bodo lahko naredili veliko 

DOBREGA. Nihče se ne bo bal smrti fizičnega telesa, ker bo imel pred seboj jasno predstavo o VEČNEM 

ŽIVLJENJU DUŠE. 

V tistih časih bo, glede POMOČI svojemu BLIŽNJEMU, glavni poudarek podan pri pravilni vzgoji otrok, in 

s krepko in zdravo podporo tistih, ki so fizično ostareli in oslabeli, z vso njihovo LJUBEZNIJO in MOČJO. 

Poroka na tej blaženi zemlji bo vnaprej urejena, kot je to v Nebesih v skladu z MOJIM REDOM. In spočeto 

bo veliko število otrok, vendar ne po poti skrajne pohote, ampak v RESNIČNI ISKRENI LJUBEZNI, in to do 

konca zemlje. 

Sedaj imate resnično sliko zadnje sodbe vseh poganov in celotne zemeljske oble, katero lahko z lahkoto 

in dobro razumete." 

"Na tem mestu Me učenci vprašajo: 'Gospod in Mojster, ali bomo tudi mi videli in doživeli vse to iz 

Kraljestva Duhov? In kako dolgo bo ta Blažena Zemlja obstajala do popolnega konce njenega časa?' 

Rečem JAZ: 'Kar se tiče vašega vprašanja, boste nedvomno iz Nebes ne samo jasno videli, slišali in čutili 

vse to, ampak boste tudi glavni vodje tam in v vseh časih; ne samo na Novi Zemlji, ampak tudi za 

Celotnega, VELIKEGA ČLOVEKA STVARSTVA (Makrokozmos), kot tudi vsem brezštevilnim skupnostim 

vseh Nebes, ki niso Večno nikjer omejene.' 

Zato vam JAZ to rečem: 'Nobeno človeško bitje ni nikoli videlo ali slišalo, niti ni še nikoli nobeno človeško 

bitje občutilo, kaj SEM JAZ pripravil tistim, ki ME RESNILNO LJUBIJO! Lahko bi vam še povedal in pokazal 

veliko stvari, vendar tega še ne bi mogli prenesti. Vendar ko bo nad vas prišel DUH vse RESNICE in 

ŽIVLJENJA, in boste postali Prerojeni v DUHU, vas bo vodil v vse globine MOJE LUČI in vas povišal. Sele 

takrat boste razumeli VELIKE BESEDE, katere vam JAZ sedaj podajam in preko vas Celotnemu Človeštvu! 



Glede vašega drugega vprašanja, je resnično še nespametno. Ker naše štetje ne vsebuje števila, s 

katerim bi lahko opisali Brezkončno število zemeljskih let, ki morajo še preteči do konca časa. In celo če 

bi bilo to mogoče, bi bilo tistim, ki živijo dalje v DUHU, vseeno. 

Če pazljivo izpolnjujete MOJE ZAPOVEDI RESNIČNE in ČISTE LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA, boste z lahkoto 

spoznali, da vsako Pristno in Resnično Človeško Bitje najbolj prizadane napuh njegovega bližnjega. Torej 

vsak naj bo poln BLAGOSTI in PONIŽNOSTI, in s tem si boste izkazali največje medsebojno SPOŠTOVANJE 

in boste skupaj živeli v MIRU in SPOKOJNOSTI. 

Vendar pa častihlepnost in napuh povzročata pomračitev, vznemirjenje, zaničevanje, zamero, jezo in 

nazadnje maščevanje in vojno z vsemi njunimi hudimi posledicami. Ošabni in častihlepni so tudi polni 

sebičnosti in pohlepa. In ker želijo dobiti vse, samo da bi povečali svojo zemeljsko pomembnost, je 

žalostna posledica tega, da bodo tisoči okoli njih živeli v še večji revščini in pomanjkanju, kot je obstajala 

v času Noeta in bo celo še bolj tako v zadnjih dnevih novega poganstva. 

To zlobno in peklensko stanje med ljudmi bo sodba, ki so si jo sami pripravili! Brezkončno število 

zatiranih in revežev se bo končno dvignilo proti ošabnim zatiralcem in jih odstranilo. Ogenj jeze na 

koncu  brezobzirno zatiranih revežev bo predstavljal drugi Vesoljni Potop. 

Tudi naravni ogenj bo v tistem času opustošil nekaj krajev. Kajti v tistih časih, bodo ljudje zaradi 

pretiranega pohlepa, kot črvi, rili po globinah zemlje, da bi tam poiskali in tudi našli, vse vrste zakladov. 

Vendar, ko bodo dosegli mogočne skladovnice pokopanih prvobitnih zemeljskih gozdov - katere bodo 

uporabljali za ogrevanje, poljedelstvo, taljenje kovin in mnoge druge stvari - bo njihova končna sodba, 

ki so si jo sami pripravili, pred njihovimi vrati. Tisti, ki bodo živeli v velikih mestih zemeljskih mogotcev 

bodo najbolj trpeli. Zato vi vsi vedno ostanite BLAGI in PONIŽNI, in s tem v RESNIČNI LJUBEZNI do svojega 

BLIŽNJEGA, da ne bo nobene sodbe med vami. Kajti kjer bodo v tistem času ljudje živeli po MOJEM REDU, 

se ne bo zgodila nobena Zadnja Sodba.« 

 

Jakob Lorber: JEZUSOV PONOVNI PRIHOD (str. 17 - 19) 


