
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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SEDEM JEZUSOVIH BESED NA KRIŽU 
»Razlaga Besed s križa« 

 

1. JEZUS: »Sicer je BOG dal vsakemu človeku Svobodno Voljo, da dela Dobro ali zlo in si pridobi Blaženost 

ali prekletstvo. Toda BOG je vseveden in vidi potek časov tako celih eonov let, kakor tudi posameznih 

sekund. Zato je videl BOG že v začetku ob padcu prvega človeškega para, kakšno zlo bo greh povzročil 

in kakšne bodo njegove posledice za njihove davne potomce: vojne, bolezni in mnogo drugega zla. 

 

2. Da bi človeške otroke rešila vsaj večne smrti, USMILJENI BOŽJI LJUBEZNI ni preostalo nič drugega kot 

to, da z učlovečenjem VEČNE BESEDE in s smrtjo učlovečenega JEZUSA razveže vezi večne smrti. Vendar 

pa časovno zlo s tem ni bilo odpravljeno. Kajti kazen za greh je neizbežna. O, v kakšno morje grehov in 

razvrata so se med tem ljudje pogreznili! 

 

3. Ko sem JAZ, ODREŠENIK, krvaveč in umirajoč za človeštvo visel na križu in vnaprej videl vso veličino 

njegove krivde in nje posledice, sem JAZ izgovoril tistih SEDEM POMEMBNIH BESED, ki jih bom sedaj 

ljudem razložil, da bi se zveličali. 

 

4. PRVA BESEDA, ki sem jo izgovoril: »OČE, ODPUSTI JIM, SAJ NE VEDO, KAJ DELAJO!« - ni zadevala toliko 

slepih Judov, kot tiste potomce, ki ste sprejeli MOJ NAUK, ki nosite MOJE IME in ki mi zidate templje. Vi 

ste se kljub MOJEMU NAUKU, da MOJE KRALJESTVO NI OD TEGA SVETA, tako vživeli v vse zemeljsko, da 

se na vas v polnosti nanaša tisti izrek, ki sem ga nekoč povedal bogatemu farizejevemu sinu: 

»RESNIČNO, POVEM TI, PREJ BO ŠLA KAMELA SKOZI ŠIVANKINO UHO, KAKOR BOGATIN V 

NEBEŠKO KRALJESTVO!« 

 

5. MOJ NAUK govori o PONIŽNOSTI, MILOSRČNOSTI in POTRPEŽLJIVOSTI do slabosti BLIŽNJEGA. Toda 

Gorje, kako malo se ta NAUK izpolnjuje!!! Prav vi, ki naj bi bili MOJI UČENCI, ki nosite MOJE IME, 

ste dandanes polni sovraštva do svojih BRATOV, ki so podlegli človeškim slabostim. 

 

6 Saj sem vendar MOLIL in UČIL, da bi si vsi ljudje med seboj pomagali kakor LJUBEČI BRATJE in SESTRE - 

toda kako malo se to upošteva! Zaradi neupoštevanja MOJIH NAUVKOV prihaja do umorov, ropanja, 

prepirov in pobojev, in samovoljna ter gospodovalna nepokorščina bo še celo boljšim več ali manj v 

pogubo. 



 

7. DRUGA BESEDA se je glasila: »ŽEJEN SEM!« - Oh da, tam me je žejalo in še vedno me žeja po tolikih 

dušah, ki v svoji zablodi gredo v pogubo, ker iščejo svojo rešitev le v svojih posvetnih poželenjih in se ne 

menijo ne za uboge, ne za VEČNOST. 

 

8 Toda gorje, gorje takšnim posvetnežem! Zadela jih bo strašna SODBA, ker je mera njihovih grehov 

prepolna in jim je odmerjeno le še malo časa! In če bo tudi ta minil brez sadov, bodo izbrisani iz KNJIGE 

ŽIVIH! 

 

9. V svojih mislih ME sprašuješ, kako to, da vedno grozim in vendar ne določim točnega časa SVOJEGA 

kaznovanja!? Zato povem tebi in vsem, ki imajo ušesa, da bi slišali: Prav zato, ker sem VAŠ OČE in VEČNI 

SODNIK, in hočem dati vsaki DUŠI dovolj časa in priložnosti, da si pridobi svoje VEČNO ZVELIČANJE ali 

ODREŠENJE; kajti nobena DUŠA naj bi se ne mogla na sodni dan opravičevati in izgovarjati, da je bila v 

čem prikrajšana. 

 

10. MOJA TRETJA BESEDA je bila: »MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?« Ta vzklik so celo MOJI 

Prijatelji imeli za človeško slabost. In celo oni so pri tem podvomili, kako to, da sem se prej izdajal za 

BOGA, sedaj pa v SVOJEM smrtnem strahu BOGA kličem v blodnji, da ME je zapustil. 

 

11. O vi, kratkovidni smrtniki! Ali ne uvidite, da je bil le DUH v meni BOG, lupina ali meso pa iz slabotne 

snovi in prav kakor vaša telesa je moralo biti podvrženo bolečini in trpljenju. Kajti kakšna zasluga bi bila 

to, če ne bi v tej (človeško slabotni in nepopolni) lupini zadostil za krivdo ljudi s tem, da je bila snov v 

MENI pokorna vse do smrti na križu!? 

 

12. Tako kakor JAZ s SVOJO TRETJO BESEDO - bodo nekoč na veliki sodni dan klicali vsi tisti, ki so se v 

življenju malo ali nič brigali za MOJO BESEDO. Toda, ko bo čas MILOSTI mimo, ne bo več pomagal noben 

še tako glasen klic po Usmiljenju. 

 

13. Kajti poglej okrog sebe in videla boš, kako svet napreduje na področju posvetnih znanosti, umetnosti 

in novih odkritij; ljudje raziskujejo najskrivnostnejše sile narave in JAZ dopuščam, da so jim podrejene 

vse MOJE STVARITVE, ker sem vse to Čudovito USTVARIL v prid vseh SVOJIH otrok. Toda v kakšen namen 

se uporabljajo vse njihove znanosti? Samo za to, da bi sebe obogatili s posvetnimi zakladi, ali da bi 

stregli svojemu napuhu in prevzetnosti. Pri tem pa premožni povsem pozabljajo na svoje revne BRATE, 

ki se vse globlje pogrezajo v BEDO in POMANJKANJE in v svoji stiski kličejo k MENI, naj jim Pomagam in 

se jih Usmilim. 

 

14. Kako bi se naj ne USMILIL SVOJIH revnih otrok in jih odrešil njihovega težkega jarma Duhovnega in 

telesnega suženjstva!? - In kako naj bosta dana MILOST in USMILJENJE tistim, ki sami MILOSTI in 

USMILJENJA ne poznajo!? 

 

15. ČETRTA BESEDA: »MARIJA, GLEJ, TVOJ SIN! IN TI SIN, GLEJ, TVOJA MATI!« - sem rekel ne toliko zaradi 

SVOJE matere, kajti vedel sem, da MOJI učenci MOJE telesne matere ne bodo zapustili, ampak sem s 

tem hotel nakazati, kakšno LJUBEZEN do SVOJIH otrok imam v SRCU. Vse sem hotel priporočiti 

USMILJENI BOŽJI LJUBEZNI, ki se ustrezno kaže v MATERINSKI LJUBEZNI. In z Besedo »SIN« sem mislil na 



vse človeške otroke, ki bodo zaradi doslednega izpolnjevanja MOJEGA NAUKA postali VREDNI te 

LJUBEZNI. 

 

16. Toda, le kje med ljudmi najdemo sedaj dosledno izpolnjevanje MOJEGA tako PREPROSTEGA in 

DUŠI KORISTNEGA NAUKA? Malo jih je med vsemi MOJIMI otroki, ki kolikor toliko izpolnjujejo MOJO 

VOLJO. Ostali so ali preveč omreženi z domišljavostjo, ali pa obdani s preveč posvetnimi skrbmi, da bi se 

menili za MOJO BESEDO. Zato se je MOJ BOŽJI NAUK preoblikoval v nekakšen navidezni nauk ali v 

podedovan običaj, in tako je greh dobil premoč nad ljudmi. 

 

17. Zato je skrajni čas, da z vso Resnostjo zopet pripeljem SVOJE otroke na PRAVO POT. Toda žal to ne 

gre več z blagimi sredstvi, ampak samo z vso Strogostjo SODBE! Saj tudi pregovor pravi: »Kdor noče 

poslušati, mora občutiti!« In tako moram dopustiti, da se zgrnejo nad narode - prav zato, da se v svoji 

brezmejni zaslepljenosti ne bi pogreznili v večno smrt - Resne Kazni. 

 

18. Svaril SEM in še vedno svarim tako vsakega posameznika, kakor tudi cele narode s tem, da jim 

pošiljam bolezni, dopuščam neuspehe pri njihovih posvetnih špekulacijah, svarim jih z vojni, draginjo in 

podobnim. Dopustil SEM in dopuščam, da si ljudje s svojo svojeglavostjo pogosto sami sebi škodujejo. 

In vendar je vse to največkrat zaman! Ljudje vedno iščejo vzrok za vse te neprilike drugod in ne pri sebi. 

V krivdo MENI, njihovemu DOBROTLJIVEMU in POTRPEŽLJIVEMU BOGU. 

 

19. O, ti zaslepljeni človeški rod! Kako dolgo naj še gledam tvoje neumno početje?! Ali si domišljaš, da 

lahko kljubuješ MENI, Svojemu OČETU in BOGU?!  Gorje ti, v trenutku stiske boš zaman vzdigoval svoje 

roke k MENI na pomoč! Ko bo minil ČAS MILOSTI, bom zaprl SVOJE uho tvojemu vpitju in bom gluh za 

tvoje prošnje! Saj veste, da ni dovolj, če kličete Gospod!, Gospod!, ampak je treba vselej pravično in z 

LJUBEZNIJO hoditi po MOJIH POTEH, ki sem vam jih začrtal, če želite biti deležni MOJE MILOSTI. 

 

20. Sedaj prihajamo k razlagi PETE BESEDE, ki sem jo JAZ izrekel na križu. Te TOLAŽILNE BESEDE: »ŠE 

DANES BOŠ Z MENOJ V RAJU.«, sem rekel Dizmi, ki je visel na MOJI desni strani na križu. Te BESEDE pa 

niso veljale samo njemu, temveč vsem ljudem, ki MOJ NAUK Sprejmejo in po njem živijo. Zakaj sem 

Dizmi obljubil samo Raj in ne NEBES, sem omenil že na začetku te knjižice. Kmalu bo prišel čas, ko si 

bodo redki pridobili samo Raj, ker bom JAZ dopustil, da bodo ljudje počeli vse po svoji Svobodni Volji in 

bo celo hudobnim duhovom dano, da se lahko - še preden pride VELIKI ČAS MOJE SODBE - spreobrnejo 

in vrnejo k PRALUČI (pri čemer pa bo seveda tudi MOJIM Dobrim Angelom naročeno, naj ščitijo MOJE 

otroke in jih varujejo pred Satanovimi zankami!). Tedaj se bo izpolnila BESEDA: »PRIŠEL BO ČAS, KO BI 

SE CELO POBOŽNI IZNEVERILI, ČE BI BILO DOPUŠČENO.« 

 

21. Kakšen čas bo to, boste spraševali!? In JAZ vam pravim, to je čas napuha, prevzetnosti, skoposti, 

nečistovanja in prešuštvovanja vseh vrst, ki se polašča vseh narodov in jih vlači vse globlje v njihovo 

močvirje pregreh, iz katerega BREZ MOJE POMOČI NI VEČNO NOBENEGA UPANJA NA VRNITEV. 

 

22. S SVOJO ŠESTO BESEDO, ki sem jo izgovoril na križu: »OČE, V TVOJE ROKE IZROČAM SVOJO DUŠO!«, 

sem hotel dati vsem človeškim otrokom lep zgled, da se mora Duša povrniti k svojemu PRAIZVIRU in da 

naj človek svoje življenje in delovanje tako uredi, da bo na koncu svoje zemeljske poti svojo Dušo z 

RADOSTJO in VESELJEM izročil NEBEŠKEMU OČETU. 

 



23. Potem pa sem izgovoril svojo ZADNJO BESEDO: »DOPOLNJENO JE!« - Da, DOPOLNJENO je bilo 

VELIKO DELO ODREŠENJA! Toda, kaj je koristilo tisočerim in še tisočerim dušam, ki so bile sicer z 

MOJO smrtjo in MOJIM posredništvom odrešene izvirnega greha (vendar v Duhu in v Dejanju niso hodila 

za MENOJ)!? NEBESA so se jim odprla, toda s svojo pregrešno in ravnodušno naravo in s svojim 

nespodobnim načinom življenja, so si spet nakopale večno prekletstvo. 

 

24. Človeški otroci! Kot SVOJO PRVO in ZADNJO BESEDO vam z vso RESNOSTJO SVOJE LJUBEZNI ŠE 

ENKRAT POVEM: 

 

25. SPOKORITE SE! - VRNITE se k svojemu BOGU in OČETU V BESEDI IN DEJANJU! Odpovejte se svojemu 

oderuštvu in spomnite se svojih REVNIH BRATOV, ki vas zaman Prosijo USMILJENJA! Mislite na VDOVE 

in SIROTE! In pomagajte do Pravice mladoletnim! 

 

26. Kajti pisano je: »S KAKŠNO MERO MERITE, S TAKŠNO SE VAM BO ODMERILO.« Naj vam bodo v 

Opomin pretekli rodovi! Dokler so ostali ZVESTI BOGU, so bili Veliki in Srečni; ko pa so se začeli zanašati 

samo nase, je BOG dopustil, da so se narodi pogreznili in cele države so bile zbrisane z zemlje! 

 

»Sklepna Beseda« 

 
1. Sedaj sem JAZ teh SEDEM BESED ponovno izgovoril in tudi njih pomen vam je znan, da bi se ljudje, ki 

jih slišijo, lahko po njih ravnali. 

 

2. Toda ti ME tu sprašuješ v svojem SRCU: »OČE koliko jih ne bo o tej BESEDI nič zvedelo! Ali naj se ti 

brez vsakega opominjanja in poznavanja TVOJIH BESED pogubijo?« 

 

3. Torej poslušaj kako ti bom JAZ na to odgovoril: »Noben človek, naj bo kakršnekoli vere, ne more reči, 

da ni bil nikoli opomnjen bodisi z besedami, z naukom ali z različnimi življenjskimi preizkušnjami. 

Slehernega sem opozoril, da ni bil ustvarjen le za ta svet, temveč da temu kratkemu zemeljskemu 

življenju sledi neko drugo, VEČNO ŽIVLJENJE in da je lahko edino BLAŽENA VEČNOST ZA DUŠO RESNIČNO 

KORISTNA!« 

 

4. Zato ob koncu poslušajte in sprejmite v SRCE ZADNJI OPOMIN - ki vam ga JAZ tu naznanjam. 

 

5. Pazite in Molite, da ne pridete v skušnjavo zakaj ne veste ne dneva, ne ure, kdaj pride BOG OČE. In 

Gorje vam, če vas najde nepripravljene! 

 

6. Ne bo več dolgo dan! Prišel bo večer in čas SODBE je pred vrati! Kdor se še v časnosti s KESANJEM, 

LJUBEZNIJO in PONIŽNOSTJO obrne k MENI, temu bom Prizanesel in ga izločil iz števila tistih, ki bodo 

zavrženi pred MOJIM OBLIČJEM. Vsakemu je dana SVOBODA, da se obrne k MENI ali pa se 

nepremišljeno vrže v večno pogubo. 

 

7. Zato 'hitite'! Čas beži! 'Figovo drevo že začenja brsteti - v znamenju, da je minila zima (ali čas 

duhovnega spanja), in da se je približala pomlad (ali čas prebujenja iz greha in čustvene omame), in da 

bodo ljudje in narodi poklicani k SODBI, da bi podali račun o svojem početju. 



 

8. JAZ, BOG OČE, VEČNI in NESKONČNI, naznanjam vam človeški otroci, da sem v SVOJEM VEČNEM 

SKLEPU ODLOČIL, da bom Kaznoval svet, to je hudobne človeške otroke, ki so odpadli od MENE in se 

MI izneverili, z raznimi nadlogami, zato da bi se zdramili iz svoj grešnega spanja! 

 

9. Če se hočejo Spreobrniti, je prav! Če pa hočejo vztrajati zoper MENE v pokvarjenosti in zakrknjenosti 

svojih src, ne bom več dalje čakal in jih bom sežgal kakor suho seno v vnemi SVOJE PRAVIČNOSTI! 

 

10. Kajti otroci MOJE LJUBEZNI glasno kličejo k MENI, naj jim pomagam in se jih USMILIM v njihovi stiski. 

In JAZ, VEČNO ZVESTI OČE vseh tistih, ki v MENE UPAJO in ZAUPAJO, jih ne morem in nočem več dalje 

pustiti, da ginejo zaradi sovražnikov TOPLOTE LUČI in VEČNE RESNICE IZ NEBES. 

 

11. Čeprav se ZNAMENJA MOJEGA PONOVNEGA PRIHODA na zemljo množijo, vendar končni trenutek 

še ni prišel. In dokler zemlja ne bo Očiščena vsega tega hudobnega plevela, se JAZ ne bom prikazal. 

 

12. Toda ne obupajte zaradi tega, otroci MOJI, in ne postanite malodušni! Čeprav ME še nimate osebno 

vidnega pri sebi, vam vseeno pravim: »RESNIČNO, DUHOVNO SEM JAZ VEDNO PRI VAS, IN VAS KREPIM 

IN TOLAŽIM V DUHU!« 

 

13. Zato v POPOLNEM ZAUPANJU počakajte na čas, ko se bo iz te noči razvila POLNA LUČ in boste videli 

vziti SONCE MOJEGA VELIČASTJA, ki bo za VEČNO RAZSVETLILO IN OGRELO VSA SRCA! 

 

14. TO RAZKRITJE NAJ VAM BO OPOMINJAJOČI KLIC VAŠEGA BOGA IN LJUBEČEGA OČETA JEZUSA, DA 

ZVESTO VSTRAJATE PRI SVOJEM DELU! AMEN!!! 
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