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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 
»Sedanji Duhovni potop« 

 

JEZUS: "JAZ, ki sem vas Ustvaril, Odrešil in Posvetil s SVOJO BESEDO in s SVOJIM DUHOM, vam povem: 

"Duhovni potop se sedaj vali po celi zemlji tako, kot poplava pred šest tisoč zemeljskimi leti za časa 

Noeta. Prva je ubila meso toda zadnja ubija Dušo in DUHA. Ta poplava ubija Dušo z duhom poželenja 

po oblasti, ki sedaj naglo bruha iz notranjosti zemlje in iz zraka tako kot nekoč valovanje vode. To 

pomeni, da zlobni duhovi prihajajo iz teh elementov in poplavljajo Dušo ter jo kvarijo s slo po oblasti. 

Ta poplava je kot ogenj in to je tisti ogenj, o katerem beremo, da bo svet v celoti s tem že drugič sojen. 

Bodite ob MOJI strani, če ne želite, da se vas polasti ta strašna ognjena poplava. Ne sodite enega dneva 

na eden način in drugega na drugi način ali govorite: Ta ali oni, ta ali ona stran, ali visoki ali nizki imajo 

prav. Kajti JAZ vam rečem: Nihče sedaj nima prav, razen tisti, ki se ne uklanja sem ter tja, ampak ostaja 

z MENOJ - Vzravnano in Trdno kot Skala – prepuščajoč VSE MENI. Kar je več kot to se sprevrže v Greh! 

Vse to se mora zgoditi zaradi BOŽJE BESEDE, ki je MOJA. BESEDA, katero sem izrekel Jeruzalemu o 

Jeruzalemu in kot takšni, Celemu svetu. Pojavili se bodo veliki dogodki: Slišali in videli boste veliko zla. 

En narod bo obsojal drugega in ena stran bo zgradila vislice za drugo. Tisti, ki so se še pred kratkim 

pozdravljali kot prijatelji, bodo izdajali drug drugega: sin očeta in oče sina! Vendar ne sodite nikogar in 

prepustite vse MENI in znašli se boste v MOJI SKRINJI MIRU, kjer se vas ne bo dotaknilo nobeno zlo tega 

časa. 

Kdo izmed vas ima moč, ki ima resnične posledice v svetu? Če sodi stran, ki na koncu zmaga, ali ga ne 

bo ta zajela in zahtevala pravico? Če se po drugi strani spogleduje z drugo in prva stran zmaga, ali ne 

bo ta stran tudi naredila tisto, kar je druga naredila tistim, ki so ji nasprotovali? Do sedaj nisem vnaprej 

določil zmago nobeni strani, razen tisti, ki MI je bila vdana, torej enako se izogibajte hvale, kot graje! 

Samo JAZ vem, koga naj bi vi hvalili ali kritizirali in vsakemu bom povrnil v njegovih dejanjih! 

Če bi kakorkoli ena oblast zmagala, samo ubogajte oblast, ki je zmagala, ker ne more biti oblast, če jo 

nisem JAZ podelil! Če sem JAZ sprejel Pilatovo obsodbo in se nisem upiral, čeprav se je nanašala na MOJE 

LASTNO TELO, ne skrbite in ne godrnjajte nad tem, kar se bo zgodilo. Nobeden vrabec ne pade s strehe 

brez MOJE VOLJE in celo vsi lasje na vaši glavi so prešteti. Kako naj se potem vsi ti dogodki zgodijo brez 

MOJE VOLJE? Če je MOJA VOLJA, ker je svet tako hotel in še vedno tako hoče, je tudi v MOJI SKRBI, da 

zaščitim tiste, ki so MI vdani in MI Vse prepuščajo. Ali ne veste, da je MOJ NAČRT nerazložljiv in MOJE 

POTI nedoumljive? 

Ni potrebno, da vam ponavljam, da se bo vse to zgodilo. Kajti veliko tega se lahko zgodi ali pa le malo, 

odvisno od tega ali se bodo ljudje obrnili k MENI ali proti MENI. Meč je že stresel svojo jezo v 



opustošenju, in bo nadaljeval s priganjanjem človeških bitij v poplavo njihovega hlepenja po oblasti. 

Takrat jim bom poslal še drugega Angela, namreč Angela Lakote in istočasno Angela Kužne Bolezni. Te 

lekcije bodo naučile ljudi pojmov, ki so čisto drugačni od teh, kateri se sedaj držijo. 

Vaše geslo naj bo: "Dajte Cezarju, kar je njegovo, vendar pa predvsem VSE MENI, kar je MOJE!" Na ta 

način boste v Miru živeli v svetu in v MENI, ter boste v Vsem Resnični MOJI OTROCI. AMEN." 
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