
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. 
 

 

Onosmil Zlatobor 

 

158. OBJAVA 

16. avgust 2020 
 

 

JEZUSOV PONOVNI PRIHOD 
»Razlaga Janezovega Razodetja I« 

 

JEZUS: »Janezovo Razodetje prikazuje navade in etike vsega časa, ki je prišel nad to zemljo, od datuma 

MOJEGA ODHODA v Duhovno Kraljestvo, do časa MOJE VRNITVE. To Razodetje so razlagali, preučevali 

in razlagali mnogi ljudje. Kljub temu ni nihče našel primernega ključa, s katerim bi odklenil knjige te 

SVETE BESEDE ali da bi bil zmožen pravilno oceniti dogodke in časovna razdobja, kateri morajo priti po 

MOJI VRNITVI DOMOV, dokler je bil človek, kot Svobodno bitje, gospodar lastnih dejanj. Sedaj, ko smo 

že skoraj pri koncu celotne prerokbe in ker se večina že izpolnjuje, vam bom JAZ razložil to Razodetje 

korak za korakom. Za tem boste sami lahko presodili, kako daleč od Resničnega pomena je bil vsak, ki 

je poskušal dognati iz črk besed tisto, kar se lahko pojasni le z analogijami. 

 

Dokler človek ne razume tolmačenje ali Duhovni pomen besed, ki se imenujejo korespondenca si bo 

zaman prizadeval, da bo dojel notranji pomen MOJIH BESED. Celo veliko število novih besed, katere ste 

si do sedaj priskrbeli, pričajo o tem. Večkrat kot jih prebirate, bolj Duhovne postanejo v primerjavi z 

mnogimi zgodnjimi različnimi tolmačenji, in vsebina vam postaja bolj jasna. Začeti morate iz izhodišča, 

da JAZ, kot NAJVIŠJI DUH lahko mislim in govorim samo DUHOVNO, enako pa tudi, da sem JAZ oblekel 

Duhovne Misli in Ideje v BESEDE, katere so vam razumljive v skladu z zmožnostjo človekovega razuma. 

Torej je to še daleč od zadnjega tolmačenja teh Besed kot jih vi razumete in berete. 

 

Tako sem nekoč pustil, da Janez zapiše to zgodbo, s tem, da sem prilagodil MOJE IDEJE njegovi moči 

razumevanja. Če bi mu drugače govoril, me gotovo ne bi razumel in bi s tem ali napačno tolmačil MOJE 

BESEDE ali pa se jih ne bi upal zapisati zaradi strahu, da ni postal žrtev iluzije. 

 

Torej najdete v tem Razodetju samo simbolne slike! Naleteli boste na "Božjo Jezo", na "Kugo" in veliko 

drugih izrazov, katere so v tistih časih preroki pogosto uporabljali, vendar niso bile mišljene, da se jih 

razume dobesedno. Jaz, BOG LJUBEZNI ne morem izvajati ne jeze ali sovraštva, ali maščevanja, ker je 

popolnoma nemogoče, čeprav JAZ kot BOG, lahko - s sredstvi nenadnega uničenja ali z moralnimi 

omejitvami takoj postavim vse nazaj v pravilen red. 

 

Naj bom JAZ OGENJ nad stvarmi, katere sem JAZ SAM ustvaril tako in ne drugače? Naj mogoče prikličem 

prekletstva na stvaritve, ki - samo zato, ker sem jih JAZ ustvaril kot svobodna bitja, morajo slabeti in 



pasti z namenom, da bi bila zmožna prepoznati velike božanske lastnosti in njihovo vrednost kot 

nasprotje. Ali lahko cenite SVETLOBO, če ne veste ničesar o senci in temi? Ali lahko cenite koristno moč 

TOPLOTE, če ne veste ničesar o mrazu? Ali lahko dojamete najvišje kreposti, etiko ali moralne občutke, 

če ne bi obstajala njihova nasprotja? Ali lahko razumete pojem Duhovnega napredka, če ne poznate 

poti navzdol? 

 

Glejte, iz tega sledi, da vso Sveto Pismo Stare in Nove Zaveze vsebuje mnogo stvari, ki niso mišljene tako, 

kar označujejo črke, ampak samo v skladu z močjo razumevanja, ki je prevladovala v tistem času; vendar 

kljub temu še večno vsebujejo Veliko JEDRO DUHOVNEGA. Zaradi tega Duhovi v najvišjem onostranstvu 

in celo Angelski Duhovi najdejo tam večno vzvišeno Resnico; višje kot so, večji bo njihov lastni vpogled. 

Torej so MOJE BESEDE večno bogat izvor Duhovnega Bogastva, ki ne bo nikoli izčrpano, ker JAZ, kot 

NESKONČNI DUH lahko mislim in govorim Neskončno in sem to tudi zapisal preko MOJIH služabnikov. 

Sedaj pojdimo korak dalje in začnimo s prvimi poglavji Razodetja. 

 

Ta prva poglavja obravnavajo sedem cerkva obstajajočih po MOJEM Vnebohodu, ki so bile, kot prve in 

najboljše, namenjene kot osnova za ohranjanje MOJE VERE ali kot tolmačenje in pojasnjevanje 

Judovskega verskega čaščenja. Mišljene so bile kot prikaz, kako poteka postopna sprememba iz 

navideznega in ceremonialnega, k Duhovnemu spoznanju, da se ponovno vzpostavi dejanska resnična 

teža osnovnim resnicam v Judovski religiji. 

 

Te cerkve, katere je sestavljalo le nekaj izbranih, so bile kot spreobrnjene - ne glede na preganjanja 

tistih, ki so drugačne vere - tudi podvržene napakam, ki so izhajale zaradi napačnega tolmačenja MOJIH 

BESED. Torej je simbolični pomen, da naj se člani različnih cerkva držijo svojih vodij, ki jim bodo, kot 

zvezde ali luči, kazali pot po kateri naj gredo; tako da bodo tudi cerkve (in posamezniki) skupaj z 

njihovimi vodji postali "svetilniki" ali vodniki tistim, ki še vedno tavajo v temi. 

 

Naslednja poglavja vsebujejo svarila različnim cerkvam. Kot tudi povsod drugod, so se tudi v njih pojavili 

lažni preroki, fanatični razširjevalci in vsi mogoči odkloni človeškega srca, predvsem zato, ker so različni 

ljudje pomen MOJIH BESED različno razumeli. Razen tega so imele te cerkve mnogovrstne povezave, 

deloma med seboj, delom s tistimi, s katerimi so morale živeti, in so tako bile podvržene mnogim 

skušnjavam. 

 

V teh sedmih cerkvah boste našli vsa mogoča stanja, ki prevladujejo med svobodno mislečimi ljudmi: 

vneto privrženost nauku ali doktrini vere, kot tudi odcepitev od nje, vneto razumevanje kot tudi 

nerazumevanje in omahovanje med Duhovnimi in zemeljskimi smermi. Tako kot vi sami, ki tvorite 

cerkev, kot je bila, lahko izkusite, da za vas ni "niti hladno, niti vroče" uporabno, ko je nekoč to bilo pred 

več kot tisočimi leti. Poleg tega boste bolj, kot se držite MOJIH NAUKOV zašli v navzkrižje s svetom, ki 

vas obkroža in bodo potem vaša Dejanja in obnašanje nasprotovala tistim ostalega sveta. Tako je bilo 

z osnovanjem vsake nove verske ločine (sekte), ki je verjela, da je na boljši poti. Podobno je sedaj z vami, 

in se bo to dogajalo mnogim drugim, ki bodo MOJE BESEDE uporabljali za posvetno korist. 

 

Vendar nekaj drugega izstopa v teh prvih poglavjih, namreč število sedem, ki je omenjeno kot Duhovni 

simbol (sedem zvezd, sedem cerkva, itd.). 

 



Da se vam prikaže število sedem bolj jasno pred vašimi Duhovnimi očmi, vam moram obrniti pozornost 

na pomembnost podrobne proučitve vseh lihih števil tako, da boste bolje razumeli njihov pomen in še 

posebej ne sodih števil, kot sta tri ali sedem. 

 

Poglejte, če podrobno preučite število sedem ali tudi število tri - glede na simetričnost - morate opaziti, 

da je pri številu tri enica na vsaki strani, pri številu sedem pa so tri na vsaki strani: 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Skladnost (harmonija) je v Duhovnem smislu mogoča samo tam, kjer se nahaja osnovna ali osrednja 

točka okoli katere se vse giblje, vse zavisi in vse vzdržuje. Sedaj morate pri številu tri vedno opazovati 

srednjo enico, kot Osrednjo točko od katere sta drugi dve sorazmerno odvisni, iz nje izhajajo in preko 

nje dosežejo pomen. Podobno je pri številu sedem, kjer trojki na vsaki strani tvorita sestavna 

dopolnjujoča in povezujoča faktorja celote. 

 

Vzemite MOJIH SEDEM LASTNOSTI in na sredini boste naleteli na RED, kajti brez REDA ne more nič 

obstajati in je torej osnovni Steber vsega ustvarjenega, če naj se le-to obdrži. Vidite, čeprav RED izhaja 

iz LJUBEZNI, MODROSTI in VOLJE mora biti RED osnova omenjenim, kot tudi ostalim lastnostim, to je 

osnova RESNOSTI, POTRPEŽLJIVOSTI in USMILJENJU, kajti če sem JAZ ustvaril SVOBODNA bitja kot sem 

JAZ SAM, mora od vseh biti najprej prisotna POTRPEŽLJIVOST, da MI prepreči uničenje MOJIH LASTNIH 

DEL. 

 

Kar vam tukaj nazorno prikazujem o MOJIH LASTNOSTIH, se lahko naučite tudi iz Zakona o Sedmih 

Barvah in Sedmih Tonih Glasbe, ki so tudi materialne korespondence MOJIH DUHOVNIH LASTNOSTI. 

Sedaj bomo nadaljevali z naslednjimi poglavji. Tako kot Razodetje predstavlja veličasten slikovit opis 

vseh stopenj MOJIH VERSKIH NAUKOV, tako vam morajo tudi razlage pokazati, kako se je vse izvršilo, 

kako bo kmalu Tisočletno Kraljestvo ponovno vzpostavilo to Harmonijo, ki je nekoč obstajala med 

MENOJ in MOJIMI učenci in ki bo kasneje ponovno vzpostavljeno med MENOJ in vsem človeštvom, tako 

da bo le EDEN PASTIR in ena čreda. 

 

Naslednje poglavje opisuje Janezovo vizijo, ki mu prikazuje Gospoda in STVARNIKA kot NAJVIŠJEGA 

VLADARJA NEBES. Njegovi sodobniki so videli ta prikaz na način, kot so ga dojemali: sedečega na 

prestolu, obkroženega s starešinami in z najvišjimi, ki so okrašeni z zlatimi kronami. Tukaj ponovno 

vidite, da sem se JAZ, da bi bil razumljiv, moral poslužiti Janezovega razuma. Torej je število starešin, 

štiriindvajset, število najvišjih duhovnikov v Jeruzalemu, kjer jih petindvajset, skupaj z Velikim 

Duhovnikom, predstavlja celoten Svet. 

 

Kar se tiče štirih živali in steklenega morja, živali same predstavljajo utelešene lastnosti MOJEGA 

LASTNEGA BITJA: Lev kot Moč ali Vsemogočnost; Tele kot simbol Blagosti; Človeško bitje kot Duhovna 

Moč; in Orel kot Vladar Vesoljnega Etra. Dejstvo, da so te živali opremljene z mnogimi očmi in  imajo 

krila kot orli, pomeni vse splošno Najvišjo Oblast nad zemljo in Nebesi. Toda Stekleno morje  predstavlja 

vsevednost, kar pomeni: Pred Božjimi Očmi je vse prozorno, in NJEGOV pogled potuje čez celotno vesolje 

s hitrostjo Orla. Z močjo Leva ON vlada vsemu, z blagostjo teleta ON pozdravi vsako zlorabo, in z 

NJEGOVIM DUHOM, kot Človeško bitje v NJEGOVI PODOBI, Požlahtni in Poduhovi vse tako, da se celo 



tisto, kar je materialno lahko nekje v prihodnosti povrne nazaj k točki iz katere je nekoč izšlo. In ko se 

vse sile Stvarjenja - zavedno ali nezavedno - klanjajo pred NAJVIŠJIM OČETOM, tudi starešine, ki 

predstavljajo veliki Duhovni Onostranski svet, padejo na kolena, da primerno poveličujejo STVARNIKA. 

Torej je bil Janez prvi izmed vseh, kateremu je bilo v prispodobah pokazano, kakšno je BOŽJE 

VELIČASTVO, predno je lahko sploh razumel, KDO je bil TISTI, ki se je spustil na to majhno zemljo z 

namenom, da reši ljudi pred popolno izgubo njihovega Duhovnega Dostojanstva. To je začetek velikega 

procesa vrenja, ki je bil Duhovno začet na tej zemlji, za zasnovo dejansko NAJČISTEJŠEGA NAUKA, 

vrednega OČETA, kot človeškega SINA ZEMLJE, z NJEGOVIM največjim PONIŽANJEM, da na novo poda 

Najvišje ČLOVEŠKO DOSTOJANSTVO prebivalcem zemlje. 

 

To, kar je sčasoma povzročilo odpor proti vsemu temu in končni izid vsega tega, je opisano z ustreznimi 

prispodobami v naslednjih poglavjih. Kot se je v resnici zgodilo, ko so BOGA ljudje najprej povišali, nato 

ponižali, vendar je nazadnje - kot ZMAGA DUHA nad materijo - predstavljeno TRAJNO KRALJESTVO 

MIRU in SPOKOJA. 

 

Gottfried Mayerhofer: JEZUSOV PONOVNI PRIHOD (str. 40 - 42) 


