
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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1 Vašim očem gotovo ni ušlo, in gotovo ste že večkrat opazili, kako muha s svojimi šestimi nogami na 

navpično postavljeni najfineje polirani površini prav tako urno drobenclja naprej kot na mizi, ki je 

popolnoma vodoravna. 

2 Kako pa ta živalca to zmore, ko pa so njene noge, čeprav ima vsaka na koncu dva zelo majhna 

koničasta krempeljca, vendarle izredno gladke? 

3 Vidite, to je že nekaj čudežnega, če pomislite, da na navpično postavljeni polirani površini brez 

lepljivega veziva ne obvisi niti najlažji puh, - kako torej lahko muha to stori brez pomoči lepilnega 

sredstva. 

4 Nekateri zelo prizadevni naravoslovci so s pomočjo drobnogledov, ki zelo močno povečajo, odkrili, da 

ima muha in vse živalice njene vrste na svojih nogah med krempljema nekakšne zelo prožne zvončke, 

in te kot nekakšen silno majhen recipient zraka lahko uporabljajo za redčenje zraka, in sicer takole: Ko 

muha postavi eno ali drugo nogo, npr. na navpično postavljeno steklo, takoj vsrka vase zrak, ki je v 

zvončku; zaradi tega ostane noga, opremljena z zvončkom, v katerem ni zraka, zaradi teže zraka, ki 

obdaja zvonček od zunaj, pritrjena na omenjeni površini. 

5 Samo za to pripravo bi morala imeti vsaka muha v sebi svojo zračno črpalko! In s kakšno hitrostjo bi 

jih moral upravljati neizrecno spretni mehanik, da bi popolnoma zadostile izredno gibkemu in najbolj 

nepredvidljivemu muhinemu veselemu drobencljanju?! 

6 Vidite, tega si ni lahko zamišljati, čeprav ima muha popolnoma pravilno takšne navidezne zračne 

zvončke! Če pa se muha s svojimi nogami na omenjeni površini ne drži tako, kot mislijo naravoslovci, 

kako se potem drži? ‐ Odgovor bo zelo lahko dobiti iz naslednje razlage. 

7 Če ste samo enkrat opazovali muho res pozorno, ste morali opaziti, da je povsod po svojem 

majhnem telesu poraščena z dlačicami in drugimi rogatimi bodičkami, celo par peruti je poraščen na 

zunanjih robovih z neštetimi žarkasto iztekajočimi se koničastimi peresci. 

8 Čemu muhi vse to? Vidite, zdaj bomo kmalu dobili zaželeni odgovor!  

9 Te dlačice in konice so sami dobro delujoči sesalniki elektrike, in ta elektrika, ki jo muha tako vsrka 

vase, teče za negativnim delom, ki je obenem tudi privlačen oziroma vleče skupaj neprenehoma skozi 

noge v že znane zvončke; zaradi tega postanejo ti delci zelo lačni pozitivne elektrike. Ker pa se ta zbira 

iz zraka predvsem na poliranih površinah, je seveda tudi čisto naravno, da se mora muha pri svoji hoji 

prijeti na vsako, kakor koli že postavljeno polirano površino, saj že od nekdaj vemo, da se nasprotne 

polaritete vedno privlačijo. 

10 Vidite, to je torej odgovor na prejšnje vprašanje. 

11 Toda rekli boste; To se torej dogaja čisto naravno, kakšen čudež pa je potem to? - Na to vam 

seveda ne morem odgovoriti drugače kot: Kolikor bolj se vam zdi neka stvar naravna, toliko bolj 



čudežna je tudi zaradi tega, ker za tistega, ki hoče čudež upoštevati v Mojem imenu,ta ni minljiv in 

zaradi tega tudi manj koristen, temveč je trajen in zato vedno in za vse čase zelo koristen. Kajti samo 

malo morate pomisliti, in takoj se vam bo posvetilo, kateri čudež je bolj pomemben: ali prehod 

Izraelcev skozi Rdeče morje ali pa trajnost sadnega drevesa, ki še danes rodi enake sadeže, kot jih je 

rodilo v Adamovem času; in naša muha, ki je danes še enaka kot je bila pred mnogimi milijoni let pred 

Adamom! - Presodite torej sami, kateri čudež je večji in pomembnejši! 

12 Če sem torej muho, tako zaradi njenega nastanka kot predvsem zaradi njenega obstoja in 

vsestransko koristne uporabe vseh njenih živih sestavnih delov, in prav posebno zaradi njene doslej še 

popolnoma nepoznane dvojne koristnosti, imenoval čudežni, ja, velečudežni pojav, potem lahko veliko 

bolj upravičeno imenujemo tudi hojo muhe po polirani površini - o tem se lahko človek vsak dan znova 

prepriča, če je v svojem srcu ta pojav vsaj kolikor toliko cenil - kot pa zrušenje jerihonskih zidov zaradi 

glasu trobent pod Jozuetovim vodstvom. 

13 Kajti prvo se še dogaja vsak dan, neštetokrat, pred vašimi očmi, o drugem pa, razen v Svetem 

pismu, ni na vsej Zemlji ostalo nobene sledi. Kdor hoče namreč od čudežnega rušenja Jerihe imeti 

kakšno korist, mora v to najprej stežka slepo verjeti; ob sončnem dnevu pa ga obišče več kot tisoč 

takšnih čudežev prve vrste, in vsi mu pogosto že nadležno kličejo: Glej, ti ponosni, ošabni človek, kako 

obilno je veliki sveti Stvarnik okrog tebe ustvaril žive čudeže, iz katerih moraš spoznati in v sebi živo 

priznati, kako blizu ti je Gospod življenja! 

14 Presodite spet sami, kateri čudež je za vas večji in pomembnejši! Mislim, da muha, ki brenči mimo 

vaših ušes, cvrčeči čriček, žvrgoleči vrabec in skromna spomladanska vijolica pojo ljubeče razumnemu 

srcu nič manj vzvišeno visoko pesem v Mojo čast, kot jo je pel Salomon v vsej svoji modrosti in 

kraljevskem sijaju. 

15 Salomonova modrost je res visoka modrost za tiste, ki so sami tako modri kot Salomon; toda v 

pesmi žive in neme narave je večja veličina in neskončno globlja globina kot v vsej modrosti 

Davidovega sina. 

16 In tako vam muha v svojem hitrem letu čudovito pripoveduje, kolikšna sveta moč giblje njena lahka 

krila - ta veselo nosijo čudežno živalco v vse mogoče smeri sem ter tja, gor in dol - in vam poleg tega še 

venomer govori: Če sveti Oče tako vzvišene čudeže dela že z menoj, drobceno, zaničevano živalco, kaj 

vse bo storil šele za vas, Svoje otroke! 

17 Ali ni to modrost nad modrostjo in čudež nad čudeži. 

18 Zadnji potek tega sporočila pa vam bo šele popolnoma razkril čudež; in tako naj bo za danes dovolj 

dobrega in resničnega. 
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