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JEZUSOV PONOVNI PRIHOD 
»Razlaga Janezovega Razodetja III« 

 

JEZUS: »Tako, kot se je pred MOJIM PRIHODOM vršila Duhovna borba med Duhovnim in materialnim v 

zmerni obliki, in kot je ta proces ločitve moral voditi h končnemu izidu po MOJEM VNEBOVHODU, tako 

sedaj prihaja zora časa MIRU, po tem več kot tisočletnem sporu. Ljudje bodo potem ponovno postali 

Človeška bitja, kot sem jih JAZ ustvaril in kot tudi želim, da takšni so, da se lahko imenujejo MOJI OTROCI. 

 

To boš čas povračila, čas ko bo Duhovno podvrglo materialno, ko se bo človek, kot prebivalec dveh 

svetov, počutil doma tako v enem, kot v drugem, tako da bodo po dolgem času MOJE BESEDE 

razumljene in MOJ pretekli prihod na vašo zemljo cenjen v CELOTNI SVETLOBI NJEGOVEGA 

BOŽANSKEGA POSLANSTVA in SPREMLJAN Z LJUBEZNIJO. To bo čas, ko bo zmaj pobit in ujet, ter bo 

DESET ZAPOVEDI MOJZESA in MOJI LASTNI DVE razumljeno v njihovem RESNIČNEM POMENU. V tem 

času MIRU in SPOKOJA, bo tudi Kraljestvo Duhov prevzelo dejavno vlogo, tako da bodo tisti, ki so ostali 

zadaj navdahnjeni z ZGLEDOM ŽIVIH ČLOVEŠKIH BITIJ, napredovali mnogo lažje, kot je bilo to doslej 

mogoče. 

 

Ta čas je v Razodetju predstavljen pod nazivom "Tisočletno Kraljestvo" ali "Novi Jeruzalem". Kajti 

Jeruzalem je bil nekoč kraj, kjer se je Sveta Skrinja Zaveze nahajala v templju, kjer je gorel večni ogenj, 

in kjer so samo psalmi in kadilo na žrtvenem oltarju oznanjali Najčistejše Bogoslužje I-E-O-U-A (pravilna 

izgovorjava JEHOVA). Ta Jeruzalem je bil oskrunjen in onečaščen z njegovimi lastnimi duhovniki in tudi 

z MOJO človeško smrtjo, namesto BLAGOSLOVA, je nakopičil prekletstvo sam nase; ta Jeruzalem, 

kateremu so Propad napovedali Preroki in sem ga JAZ potrdil, bo DUHOVNO ponovno prišel na vašo 

zemljo. Prišel bo v Veličastju njegovega zgodnjega časa, prinašajoč MIR in SPOKOJ vsem tistim, ki 

verujejo v TISTEGA, KI JE NEKOČ PRIDIGAL v tem mestu, TRPEL, BIL KRIŽAN in VSTAL OD MRTVIH. To 

mesto, kot simbol Prve cerkvene skupnosti STVARNIKA Z NJEGOVIMI USTVARJENIMI BITJI, bo prišlo s 

PALMOVO VEJICO MIRU za vse tiste, ki so po BORBI in TRPLJENJU, pridobili status SORODSTVA Z 

BOGOM. 

 

Kot so Judje nekoč poznali samo eden Jeruzalem, tako tudi bo – OBSTAJALA BO LE ENA CERKEV, EN 

PASTOR IN ENA ČREDA. Verske ločine bodo izginile, in BOG STVARNIK in LJUBI OČE, ki sem nekoč HODIL 



po NAŠI zemlji kot človeško bitje, bom PREPOZNAN KOT TAŠEN; KAJ SEM BIL, KAJ SEM in KAJ JAZ VEČNO 

BOM: VAŠ VODJA IN OČE V VSEM. 

 

Skupnost Duhovnega Sveta bo povišana z dejstvom, da bom OSEBNO JAZ SAM prišel vidno k MOJIM 

OTROKOM, DA JIH TOLAŽIM IN JIM DOKAŽEM, da bo vse, kar SEM nekoč govoril, kar so zapisali MOJI 

Apostoli in kar je Janez podal v Razodetju, IZPOLNJENO. Ko bodo prenehale vse Duhovne in materialne 

vojne, ME bo vsak zlahka razumel in bo voljno izpolnjeval MOJE ZAPOVEDI, ki se začnejo z LJUBEZNIJO 

DO BLIŽNJEGA in končajo z LJUBEZNIJO DO BOGA. 

 

Toda celo temu TISOČLETNEMU KRALJESTVU bo sledilo naslednje obdobje, ko bo človeška živalska 

narava naredila zadnji poizkus in bo Padli Veliki Duh zahteval svoje naslednike. Žal! Njegova 

prizadevanja bodo zaman in sam se bo soočil z vprašanjem: ali naj nadaljuje naprej ali nazaj, kar bo 

odločilo njegov prihodnji obstoj ali neobstoj! 

 

Vse to je RESNIČNO BISTVO Janezovega Razodetja. Podano v nazornih podobah, ter prebirano z 

Duhovnimi Očmi in v jeziku korespondenc (ali ustreznostih, ali prispodobah), vam bo jasno pokazalo, 

kako ta MAJHEN CVET LJUBEZNI, katerega sem JAZ vsadil v SRCA ljudi, ne more biti nikoli izkoreninjen. 

In kako to JEDRO BOŽANSKEGA IZVORA ne more biti nikoli iztrebljeno, tako v DUHOVNEM kot v 

materialnem smislu, navkljub vsemu načrtovanju na strani tistih, ki so na oblasti. LJUBEZEN kot 

OSNOVNA LASTNOST MOJEGA LASTNEGA »JAZA«, je vzrok, zakaj SEM ustvaril Celotno Vesolje! Kako se 

lahko ta iskra večno izgubi ali uniči? Zaman vsi tresejo to zgradbo, zaman se ljudje trudijo, da bi napačno 

tolmačili MOJE BESEDE. Vse nanje povratno deluje in morajo žeti, kar so sejali. Tako sedaj vidite, kako 

vsa znanstvena in dlakocepska tolmačenja BESEDE LJUBEZNI SVETEGA PISMA postopoma izginejo kot 

sneg pred SONCEM RESNICE. 

 

Večji kot je odpor na eni strani, hitreje se proces razvija na drugi. Torej, kot končni izid, bo vso to 

delovanje samo pripomoglo MOJIM NAUKOM, jih postavilo v POLJE PRIMERNE LUČI, in vedno bolj 

pripravljalo za prehod v TISOČLETNO KRALJESTVO. Takrat bo NOVI JERUZALEM, kot simbolični TEMPELJ 

MIRU, ponovno vzpostavil povezavo med MENOJ, človeštvom in Duhovnim svetom, kjer ne bodo niti 

zvoki trobente, niti izbruhi jeze prinesli opustošenja, ampak bodo celo bitja na vaši zemlji, tako iz 

živalskega kot rastlinskega kraljestva, prevzela enako vrsto LJUBEZNI, kot jo bodo imeli ljudje do njih. 

Celotni človeški rod, povezan z vezmi LJUBEZNI, si bo medsebojno pomagal, kjer ne bo med njimi ne 

gospodarjev, ne sužnjev, ampak bodo povezani v BRATSKI in SESTRSKI LJUBEZNI, ki bo združila celotne 

narode; kjer bodo ozemeljske meje izginile in kjer državni voditelji in papeži ne bodo več poskušali 

zasužnjiti – prvi fizične, drugi pa Duhovne sile. 

 

Vodeni tudi v notranjosti z razumno vero, bodo tudi bolj voljno prisluhnili prišepetavanju drugih Duhov 

in celo MOJEMU GLASU in mu zaupali. Na ta način bo celo občevanje z Duhovnim svetom postala 

POVEZOVALNA SILA, s katero bo smrt z njenimi grozodejstvi pregnana s te zemlje in drugi svet vam bo 

predstavljen natančno takšen, kot RESNIČNO je. 

 

Tako imate tukaj daleč segajočo DUHOVNO razlago Janezovega Razodetja. Vendar ne tako, kot to svet 

pričakuje od MENE, ampak na način, katerega svet razume, sem ga pravkar poučil, če se bere z 

DUHOVNIMI OČMI. Prispodobe ostanejo prispodobe, in vsaka prispodoba temelji na misli, ki se potem 

sama individualno izrazi v oblikah. Tako morate razumeti prispodobe Apokalipse, ne pa besedo za 



besedo, drugače ne boste nikoli našli RESNIČNEGA RAZUMEVANJA, ker bi prišlo do prevelikih 

nasprotovanj. 

 

Vrhu tega morate tudi sprejeti, da v Duhovnem svetu prevladujejo različne povezave idej in misli, kot so 

tiste, ki prevladujejo v tukaj živečih človeških bitjih in potemtakem morajo videnja, katera je videl Janez, 

biti drugačnega značaja od vašega sedanjega, urejenega govora. Poglejte, že od davnih časov dalje, se 

misli ne izrazijo v jeziku besed, ampak v slikovnem jeziku; celo stari Egipčani so zapisali takšne znake na 

svojih spomenikih. 

 

Na Vzhodu je slikovni jezik še vedno v uporabi. To je ostanek iz pradavnih časov, ko je bilo človeštvo 

bližje svojemu prvotnemu izvoru in je bil njegov način izražanja tudi bližji Duhovnemu svetu. 

 

Vsi navedeni primeri dokazujejo, da se bo po prehodu v Višje Življenje, glede na stopnjo Duhovnega 

napredka, govor in sporazumevanje med Duhovi razlikovalo od počasne besede, od katerih jih morate 

običajno uporabiti kar nekaj, da izrazite eno samo misel. Kot tudi MOJEMU Celotnemu Stvarstvu, le kaj 

pomeni slikovni jezik vsem vam? In tako bo tudi ostalo dokler ne boste zmožni prepoznati globljega 

Duhovnega "ZAKAJ", ki je neločljivo povezan z njim; Zakaj je vse tako in ne drugače, ustvarjeno. Kot 

imate vi svoj lastni jezik, kot tudi imam JAZ svojega v vidni naravi, tako imajo tudi Duhovi Višjih Področij 

svoj jezik sporazumevanja, ki se navidezno sliši drugače od tistega, kar je v njem skrito. Potemtakem so 

jalova prizadevanja vaših učenjakov, da Duhovno naravo oblečejo v posvetne predstave. Zaradi tega 

vzroka so MOJE TUKAJŠNJE BESEDE, ki so vrhu tega, da tolmačijo VELIKO RAZODETJE, mišljene da vas 

vodijo korak dalje v MOJO HIŠO. 

 

Prepustil vam bom, da sami razumete pomen Miroljubnih Prispodob Razodetja in bom samo razložil 

najbolj ostre v katerih navidezno ne prevladuje nič drugega, kot Božja jeza in nepopustljivo povračilo z 

namenom da boste tudi tukaj prepoznali BOGA, ki je ČISTA LJUBEZEN. Bliža se čas, ko bo Duhovni Veter, 

ki se že sam kaže, začel močneje pihljati; ko se ne boste, kot trsje, upogibali sem ter tja, ampak boste 

kmalu stopili na pot, katero sem vam začrtal. Takrat bodo, kot Biblija pravi v prispodobah, vstali lažni 

preroki. Človeštvo bo naredilo veliko škode NAJČISTEJŠIM NAUKOM, ter DUHOVNEMU 

SPORAZUMEVANJU, čisto zares vsemu, da bi zadovoljilo svoje živalske strasti. In dokler se ne bo dvignilo 

KRALJESTVO MIRU, se bo mnogo izbruhov jeze razlilo nad človeštvo s strani samih ljudi, ker si bodo 

združbe ljudi medsebojno Duhovno in materialno nasprotovale na najbolj sovražen način in to tem bolj, 

kot se bo čas bližal koncu. V tej bitki se bodo izpolnili zadnji izbruhi jeze, katerim bo sledilo upadanje 

(depresija), revščina in žalovanje, ko bo vsak odpor zaman. Nekateri bodo v obupu, drugi pa tolažeče 

čakali konec v vdanosti in z njo Zmago Dobrega. 

 

Večina tega, kar je opisano v Razodetju, kot stiska razvoja se je že zgodilo, vendar bo najhujše še prišlo. 

Toda bodite POTRPEŽLJIVI in MI ZAUPAJTE. ŽELITE POSTATI ALI BITI MOJI OTROCI? Pokažite se VREDNE 

TEGA IMENA in PALMOVA VEJICA ZMAGE, kot je napovedano v Razodetju, vas ne bo obšla. Bodite 

pripravljeni na VSE! Ne JAZ, ampak človeški živalski značaj, njegovo umetno ustvarjeno nezaupanje, 

njegovo trmasto hlepenje po oblasti in denarju, bo pripomogel k izpolnitvi teh prispodob izbruhov jeze 

in zvokov trobent. 

 

Seveda bo moralo nastopiti OČIŠČEVANJE predno bom JAZ SAM ponovno stopil na vašo zemljo. Kot po 

soparnem vremenu nevihte očistijo zrak, ko usmerijo vse škodljive pare k zemlji tako, da se lahko čisti 



zrak ponovno razcveti, bo podobno pri DUHOVNEM OČIŠČENJU in ker je odpor močan, mora izvabiti 

mogočne izbruhe, brez katerih ne bi bilo uravnoteženje mogoče. Na vaši zemlji bodo vse združbe končale 

njihove spore in prepoznale njihovo Nevednost in MOJO VSEMOGOČNOST, proti kateri je vsak odpor 

jalov. 

 

Potemtakem sprejmite to tolmačenje Razodetja kot prikaz, ki odslikava vse stopnje, skozi katere mora 

preiti BOŽANSKA MISEL predno doseže svojo DEJANSKO VREDNOST. Naj vam to videnje služi kot 

prispodoba, ki kaže, koliko je potrebno, da DOBRO ZMAGA in da zlo prizna poraz! Kot DUHOVNI MISLECI 

pojmujte ta videnja kot ustrezne namige. Kajti kot je Janez videl smer razvoja Krščanstva v DUHU, se to 

enako odraža v DUHOVNEM in materialnem razvoju življenja vsakega človeka. 

 

Takšna navzkrižja, takšni zvoki trobent in izbruhi jeze počivajo na Duševnih predstavah. BLAGOR 

tistemu, ki medtem, ko zaužije Najbridkejše Zdravilo, ve, kako izvleči njegove ZDRAVILNE LASTNOSTI! 

DUHOVNO OČIŠČENJE in razvojni proces ostaja povsod enaka bitka DUHOVNEGA proti živalski naravi. 

SAMOŽRTVOVANJE samega sebe, STRPNOST do drugih. Potemtakem naj vsakdo pregleda svoje življenje 

in bo v videnjih Razodetja našel bolj ali manj opisano zgodbo svojega lastnega življenja!« 

 

Gottfried Mayerhofer: JEZUSOV PONOVNI PRIHOD (str. 45 - 47) 


