
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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SKRIVNOST STVARSTVA 
 

1 Kdor ima ušesa, ki slišijo, naj posluša, in kdor ima oči, ki vidijo, naj gleda; kajti glej, razkril vam 

bom veliko skrivnost, da boste lahko videli, kako se vam vaš nadvse ljubeči, sveti Oče razodeva kot 

brat iz obličja v obličje. Kajti otrokom mora biti razodeto veliko gospodarjenje njihovega Očeta od 

vekomaj! 

2 Božanstvo je bilo od vekomaj sila, ki je prešinjala vse neskončnosti in je bila in je in bo večno 

Neskončnost sama. V središču Njene globine sem bil Jaz od vekomaj Ljubezen in Življenje samo; 

toda glej, bil sem slep kot zarodek v materinem telesu! Božanstvo pa Si je ugajalo v Ljubezni in Se je 

vse stisnilo k Svoji Ljubezni. In Ljubezni je postajalo čedalje bolj vroče v njenem središču, in gmote 

Božanstva so se prerivale tja, in vse moči so drvele Nanjo.  

3 In glej, tedaj je nastalo veliko hrumenje, bučanje in divjanje, in glej, Ljubezen je bila preplašene in 

stiskana od vseh strani, tako, da je najgloblje vztrepetala! In Ljubezen se je zavedla, in iz hrumenja 

je nastal zvok, zvok pa je v Ljubezni postal Beseda, in Beseda je spregovorila: "Bodi svetloba!" In 

tedaj je v Srcu zaplapolal plamen prižgane Ljubezni, in nastala je svetloba v vseh prostorih 

neskončnosti! 

4 In Bog je v Sebi videl veličastvo Svoje Ljubezni, in je z močjo Božanstva okrepil Ljubezen, in tako se 

je Božanstvo za večno združilo z Ljubeznijo, in iz toplote je izšla svetloba.  

5 In glej, zdaj je Ljubezen videla vsa veličastva, katerih število nima konca, v Božanstvu, in 

Božanstvo je videlo, kako je vse to iz Ljubezni prešlo Vanj, in Ljubezen je videla v Božanstvu Svoje 

misli in se jih je silno veselila. Tedaj se je Ljubezen znova vnela in moči Božanstva so hrumele okrog 

nje, in glej: misli Ljubezni so same bile Ljubezen in bile so brezštevilne.  

6 Tedaj je Božanstvo videlo Svoje veličastvo in Ljubezen je občutila svojo moč. In tedaj je Ljubezen v 

Božanstvu govorila: "Ohraniva misli veličastva in naj izstopijo, da bodo postale svobodne in Naju 

občutile in videle, kakor jih Midva občutiva in vidiva, in sva jih občutila in videla, še preden je 

svetloba osvetlila njihove oblike!"  

7 Tedaj je Beseda prešla v Božanstvo, in Božanstvo je vsepovsod postalo Ljubezen. In glej, zdaj je 

Božanstvo prvič spregovorilo: "Bodi!" In brezštevilna truma duhov se je sprostila iz Boga, in 

Ljubezen je zagledala Samo sebe poneskončeno in je videla vso Svojo neizmerno popolno lepoto. 8 

Toda vsa ta bitja še niso bila živa in še niso niti čutila niti videla; bila so še zunaj Ljubezni, v 

Božanstvu nameščene oblike.  



9 Ljubezni jih je bilo žal in zganila se je; in zmeraj bolj je Božanstvo čutilo, da jih je potrebno izročiti 

kot ujetnike Ljubezni, in Ljubezen je vse prežela. In glej, zdaj so oblike oživele, začudile so se druga 

drugi in se ogrele ob plamenih Božje ljubezni in s tem prejele samostojno gibanje in živahnost! 

Toda niso se še prepoznale.  

10 Tedaj je Ljubezen znova spregovorila: "Storiva, da se prepoznajo, da bodo tako lahko 

prepoznale Mene in po meni tudi Tebe!" 

11 Zdaj se je Beseda znova dvignila v Božanstvu in v Njem, je zazvenela Beseda in Beseda je postala 

postava, in postava je bila Ljubezen in je oblivala vse.  

12 In glej, zdaj so bili oblikovani trije, iz njih pa jih je izšlo sedem. In ti trije so bili enaki Ljubezni, 

Svetlobi in Božanstvu; in teh sedem je bilo enakih sedmerim Božjim duhovom, ki se imenujejo in se 

bodo večno imenovali:  

1. Ljubite Ljubezen. 

2. Bojte se Božanstva, ki ubija, - da ne boste ubiti. 

3. Ljubezen v vas je sveta; zato se med seboj spoštujte, kakor vas Ljubezen v Božanstvu 

spoštuje in se vas veseli. 

4. Vsak je svoja last in last Božje ljubezni; zato naj ne bo nihče plen drugemu. 

5. Nihče naj nikoli ne zakrije svojega obličja pred drugim, da drugi ne bi vedel, kakšna je 

Ljubezen, da boste kakor Ljubezen, ki vas je priklicala v bivanje. 

6. Vaša notranjost naj bo tudi vaša zunanjost, da v vas ne bi nastal napačen vzgib in bi bili 

pogubljeni. 

7. Vaša zunanjost naj bo zvesti odsev vašega notranjega ogledala, v katerem se ogleduje 

Ljubezen Božanstva; sicer se bo notranje ogledalo razbilo in vaša podoba bo postala strašna. 

 

13. Tedaj je Božanstvo v neskončnih prostorih zagrmelo prestopnikom strašansko kazen, in tako 

jim je bilo v največjem strahu ukazano čaščenje Božanstva, in ukazano jim je bilo ljubiti Ljubezen. In 

bili so izvrženi v največjo svobodo in so lahko delali, kar so hoteli in nič naj jih ne bi oviralo v njihovi 

svobodi, dokler se ne bi spoznali v svoji svobodi in svoji ponižnosti; da bi postava postala njihova in 

bi bili nato popolnoma svobodni. 

14 Toda zdaj so se spoznali v svoji veliki oblasti in nadvse bleščeči čudovitosti in veličastvu, in 

najvišji teh treh, enak Svetlobi Božanstva, se je vnel v svojem poželenju, da bi se povsem polastil 

Božanstva. Z njim se je vnel velik del duhov, ki so nastali po njem; in z njimi se je v srdu vnelo tudi 

Božanstvo tako kot ostala dva nižja duhova in je zalučalo hudobno krdelo v največjo globino Svoje 

jeze. 

15 In ta dva in vsi tisti, ki so izšli iz njiju, in teh sedem, katerih število je bilo pravično, so bili najdeni 

v zvestobi svoje ponižnosti in bili so sprejeti v kroge Božje oblasti; in Ljubezen je videla, da so bili 

čisti, in veselila se je njihove dovršenosti. In glej, moč Božanstva v Ljubezni se je dvignila, in 

Božanstvo Se je zganilo, in ustvarjeni so zaznali gibanje Božanstva, in Božanstvo Se je premaknilo k 

Svoji Ljubezni, in ustvarjenim so se odprle oči, in prvič so videli večno Ljubezen. 

16 Tedaj so ostrmele brezštevilne množice, in začeli so radostno vzklikati in se močno veseliti; kajti 

videli so Božjo oblast v Ljubezni in videli so Ljubezen v sebi in tudi moč, ki jih je ustvarila, in spoznali 

so sebe in spoznali Ljubezen in spoznali Boga. 



17 Zdaj Se je Božanstvo zganilo, in ustvarjeni so se Ga prestrašili, in Ljubezen je videla njihov strah 

in videla, da je bil njihov strah upravičen, in strah je postal pokorščina, in pokorščina je bila 

ponižnost, in ponižnost je bila njihova ljubezen, in Ljubezen jim je postala postava, in postava 

njihova večna svoboda, in svoboda je postala njihovo življenje, in življenje njihova blaženost na 

veke. 

18 Zdaj glej, večna Ljubezen jih je nagovorila, in razumeli so besedo! Njihovi jeziki so se razvezali, in 

prva beseda, ki so jo izgovorili s svojimi ustnicami, je bila ljubezen. In Božanstvu je bil všeč zven 

njihovega govora; in Ljubezen je ganila Božanstvo, in ganjenost se je oblikovala v ustvarjenih, in 

oblika je postala glas, in glas je bil druga beseda za Boga. 

19 In šele zdaj so bili ustvarjeni dovršeni. In Ljubezen je govorila ustvarjenim: "Prvi med vami 

(Lucifer) se je izgubil; zato ga bom Jaz nadomestila in bom večno med vami!" 

20 Tedaj so se znova razvezali njihovi jeziki, in njihova kolena so se upognila, in molili so Ljubezen. 

21 Zdaj glej dalje, kaj vse je storila Ljubezen, in Bog v Ljubezni, in Ljubezen v Bogu! - In Ljubezni je 

bilo žal izgubljenih; toda Božanstvo je vztrepetalo v srdu, in v vseh prostorih Božje neskončnosti se 

je zaslišal močan grom. In grom je prodrl do središča večne Ljubezni, in Ljubezen je edina razumela 

grom Božanstva, in grom je v Njej postal Beseda in spregovoril: "Vsa oblast naj Ti bo podložna; 

stori po Svoji volji in govori 'Bodi!', in bo!" 

22 In glej, Ljubezen je bila najgloblje ganjena, in pritekla je prva solza iz očesa večne Ljubezni, in ta 

solza je tekla iz srca Božanstva in se je imenovala in se imenuje in se bo večno imenovala 

usmiljenje. 

23 Ta solza je postala veliko vodovje, in vodovje se je razlilo v prostore neskončnosti in razlilo se je v 

največjo globino jeze Božanstva in ublažilo ogenj Božjega srda. 

24 In glej, Božji Duh je v Svoji moči lahno vel nad vodovjem usmiljenja, in vodovje se je razdelilo. In 

Bog je govoril iz Svoje Ljubezni, in Njegova Ljubezen je bila Beseda, in Beseda se je spustila v 

najgloblje globine in je plavala nad vodovjem, in vodovje se je razdelilo kot rosne kaplje in je bilo na 

veliko in malo razpršeno v vse prostore neskončnosti po številu izgubljenih, ki nima konca. 

25 In glej, zadnja kaplja, ki je preostala, je bila središče vodovja in je bila središče usmiljenja; in ta 

ni bila razdeljena, marveč je ostala tam, kjer je preostala, in je bila določena za središče in 

prizorišče največjih dejanj večne Ljubezni.          

26 In zdaj glej: iz te zadnje kaplje je bila ustvarjena zemlja, na kateri prebivate ti in tvoji bratje! Iz 

drugih kapelj pa so bila ustvarjena neštevilna sonca, zemlje in lune; in glej, tako sta nastala vidno 

nebo s svojimi zvezdami, soncem, luno in zemlja z morji in kopnim!    

27 Zdaj pa glej in povzdigni svoje oči, in razumel boš čudeže večne Ljubezni! Zmeraj vidiš sončni sij, 

lunino svetlobo ter lesketanje zvezd v vseh mogočih položajih, ki jih imenujete ozvezdja; vidiš tudi 

naj raznovrstnejše oblike v vseh treh kraljestvih zemlje. Toda do zdaj še nihče ni dognal in pravilno 

razumel, kaj in od kod je sončni sij; in kako mu je to bilo dano, in lunina svetloba, in sijaj zvezd in 

njih lesketanje in njihovi najrazličnejši položaji, in vse tvorbe na zemlji. 

28 KAJTI GLEJ, MOJI OTROCI MORAJO BITI POUČENI V VSEH LEPIH STVAREH, KI JIH NJIHOV SVETI, 

LJUBEČI OČE PODARJA SVOJIM OTROKOM, KI GA SPOZNAJO IN SAMO NJEGA NADVSE LJUBIJO, 

SVOJEGA BLIŽNJEGA PA ZARADI LJUBEZNI DO SVOJEGA OČETA. 
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