
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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JEZUSOV PONOVNI PRIHOD 
»Gora OČETOVE Hiše« 

 

JEZUS: »BESEDA, katero je prejel Izaija, sin Amosa, ki se nanaša na Jude in Jeruzalem. In zgodilo se bo v 

zadnjih dneh, da bo GORA GOSPODOVE HIŠE Osnovana na NAJVIŠJIH VRHOVIH GORA in bo 

POVZDIGNJENA NAD HRIBE; in vsi pogani se bodo stekali vanjo.« 

»Glejte, JAZ SEM GORA VSEH GORA, na kateri stoji RESNIČNA BOŽJA HIŠA. Toda kaj je HIŠA? To je MOJA 

BESEDA, katero sem stoletja podajal Judom preko vseh Prerokov, in katero sedaj JAZ podajam skozi usta 

SINA ČLOVEKOVEGA. Torej, JAZ SEM GORA, in MOJA BESEDA je primerna Bivalna Hiša za prebivanje na 

Gori, in okoli MENE so zbrani vsi pogani iz vseh kotov zemlje, ki so prišli sem na ogled Gore in da bi se 

vselili v njeno prostorno Hišo. Toda za Jude, kakršni so sedaj, so to zares zadnji dnevi, ker so zapustili 

Goro in Njeno Hišo, in velikaši in močni celo grozijo, da jo bode uničili.« 

Toda Izaija nadaljuje: »In veliko narodov (v prihodnosti) bo prišlo in reklo: Pojdimo, splezajmo na 

Gospodovo goro, k hiši Jakobovega Boga, da nas poduči o Svojih Poteh in da mi lahko hodimo po 

Njegovih Poteh. Kajti postava bo prišla iz Ziona, in iz Jeruzalema prihaja Beseda Gospodova!« 

Sedaj ne more biti več dvoma, da je pod Zionom (Z'E ON = NJEGOVA VOLJA) potrebno tudi razumeti 

GORO, GOSPODA ali MENE, in pod Jeruzalemom – GOSPODOVO HIŠO NA GORI; torej MOJO BESEDO in 

MOJE NAUKE SEDAJ IN VEČNO.« 

Vendar kdo so narodi, ki pravijo: »Dajmo, splezajmo na Goro Gospodovo, to je k Sinu Človekovem ali 

Utelešenemu Bogu, in k hiši Jakobovega Boga, da nas pouči o Svojih Poteh in da mi lahko hodimo po 

Njegovih Poteh?!« 

»Poglejte, ti narodi so tista človeška bitja, ki se bodo v prihodnosti VEČNO vrnila k MENI, in bo MOJA 

BESEDA postala Njihova Lastna in bodo izpolnjevali MOJO VOLJO; kajti MOJA BESEDA kaže POT k 

ŽIVLJENJU, in preko te BESEDE, MOJA PROGLAŠENA VOLJA kaže POT ljudem. Vendar je strogo 

izpolnjevanje MOJE VOLJE veliko bolj naporno, kot samo poslušanje MOJE BESEDE, kot je zagotovo bolj 

udobno hoditi po široki in ravni cesti, namesto po ozki in pogosto zelo STRMI POTI. 

Toda kdor želi doseči Najvišjo VSEH GORA in tam vstopiti v MOJO ŽIVO BESEDO, ki je GOSPODOVA HIŠA 

NA GORI, ne sme samo hoditi po poti, ki vodi h Gori in se tam ustaviti, ampak se mora podati na Ozko 

in Pogosto ZELO STRMO POT; kajti samo po tej poti lahko končno doseže VRH GORE in s tem ŽIVO 

OČETOVO HIŠO. 

Razložil sem vam, kaj to pomeni, ter tudi kaj je Prerok menil z Z'e-Onom in z Jeruzalemom; zaradi tega 

pravi, da od Z'e On prihaja POSTAVA, in tudi MOJA VOLJA, iz Jeruzalema ali iz MOJIH UST, pa prihaja 

MOJA BESEDA. 



Kdor Sliši, Sprejme in ŽIVI po MOJI BESEDI, katero sem govoril v vseh časih ljudem preko Prerokov, pride 

s tem k MENI in tudi k ŽIVI BESEDI IN NJENI MOČI, IN VSE KAR V BREZMEJNEM PROSTORU OBSTAJA NI 

NIČ DRUGEGA KOT MOJA ŽIVA BESEDA IN NJENA VEČNA JAKOST IN MOČ.« 

 

Jakob Lorber: JEZUSOV PONOVNI PRIHOD (str. 29) 


