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Predgovor

Zgodnje izdaje tega dela Jakoba Lorberja (1800-1864) in Gottfrieda
Mayerhoferja (1807-1877) so izhajale pod naslovom "Veliki Advent
(Prihod)". Vendar sedaj nismo več na začetku obdobja Velikega Prihoda, v
pričakovanju ogromnih sprememb človeštva od fizičnega k duhovnemu.
Sedaj smo že sredi svitajočega somraka, ki mora priti pred vzhodom
novega duhovnega sonca. Zmeda današnjega časa nas ne more prevarati,
ko vse temačne meglice začno silovito vreti. Na tem mestu bi bilo bolj
primerno govoriti o Kristusovem Ponovnem Prihodu, kot pa o Velikem
Prihodu.
Večja kot je razlika v kontrastu med svetlobo in temo, večje je

razločevanje duhov znotraj celotnega človeštva; in vsi znaki zelo jasno
kažejo na bližajočo, zadnjo in dokončno bitko, kjer se bosta odločilno
spopadla dobro in zlo. Samo veliko prebujenje človeštva bo zmožno prinesti
zmago Božjega Duha nad vsem, kar je peklensko in sovražnik življenja. In
zaradi svobodne volje, bo peklenskim silam dovoljeno, da se samo še
enkrat vzdignejo in posledica tega porasta bo izguba njihove celotne moči.
Velike Jezusove prerokbe so izražene z notranjo besedo, kot sta jo prejela

Jakob Lorber in Gottfried Mayerhofer in tvorijo vsebino te knjižice. V duhu
razsvetljenega bralca ne bo nobenega dvoma o dokončni zmagi duha nad



anti-duhom in samo to bo zagotovilo takšen notranji mir, ki bo osvobodil
današnje ljudi posvetnega strahu. Posledično bodo polni upanja zrli v
Dogodke Prihoda. Vsako posvetno zadnjo sodbo, kot posledico
neupoštevanja Božjih zakonov, bo Božja Ljubezen spremenila v Blaženost.
Ne propad sveta, temveč veliko očiščenje človeštva bo in mora priti pred

"Prihodom Kristusa v Človeškega Duha" in Beseda Janezovega Razodetja o
"novi zemlji" in o "novih nebesih" bo izpolnjena. Kdor bo v svojem srcu
zvesto sprejel tukaj na novo predstavljene preroške besede o koncu našega
časa, bo z njimi pridobil vstop v duhovno skrinjo, ki ga bo ponesla v novi
čas, nad in preko naraščajočih poplav prihajajočih dogodkov v naravi in
svetu. To bo pojav duhovnega Kristusovega Prihoda, vtisnjen v vso
čudovito, blaženo privrženost Njegovemu Nauku.
Naj ti zapisi podelijo luč, moč, in smisel prepoznavanja Velikih Dogodkov,

sredi katerih se trenutno nahajamo.

Veliko svitanje pred Gospodovim prihodom

(Prejel Jakob Lorber leta 1849)

Kdor ima svetilko, naj jo ne namesti pod pokrito mizo, kjer bi zaman
svetila. Toda kdor je opremljen le z nekaj svetlobe, naj namesti svojo malo
svetilko na mizo, kjer lahko gori in razsvetljuje mizo in sobo. Če na takšen
način veliko majhnih svetilk svetlo sveti z mize, postane tako svetlo, da bo
vsak gost, ki bo vstopil v sobo, rekel in se čudil: "Zakaj je tukaj tako svetlo!
Kako prijetno nam to godi po našem pešačenju skozi dolgo noč! Čisto
zares, zdi se nam kot škrlatna jutranja zarja!"
"Svetloba poživlja življenje in ga resnično vzbudi, tudi če se izdeluje

umetno, to je preko čistega uma ali očiščenega razuma (intelekta). Torej je
v teh časih potrebno, da naj vsak, ki posestvuje dobro in uporabno majhno
svetilko, le-to odkrije. Primerno naj jo očisti, do vrha napolni z oljem, prižge
in nato postavi na mizo čistejšega spoznanja, kjer lahko oddaja svetlobo
tistim okoli mize ali tistim prisotnim v sobi.
Dogodki sedanjega časa jasno kažejo, česa najbolj primanjkuje, namreč



svetlobe. Potemtakem, le kaj koristi govorjenje o ljubezni ali izpolnjevanje
Božjih Zapovedi, če se tisti, katerim je pridiga namenjena, nahajajo v
skrajni temi! Ali ne bodo osamo rekli pridigarjem: 'Kaj brbljate, učenci
teme, ter me poskušate prepričati, da verjamem v stvari, katere sami niste
niti videli, niti doživeli? Če postavite svetilko na mizo in podrobno opišete,
kaj vidite in opažate, vam bom verjel, ker bo svetloba iz vaše svetilke
razsvetljevala tudi mojo kamrico! Odslej, predno nam začnete pridigati,
vžgite svojo lastno svetlobo; takrat bomo verjeli v to, kar nas sedaj skušate
prepričati v popolni temi noči.' "
"Torej se to ne nanaša samo na tiste, ki imajo dobro voljo in na tiste, ki
potrebujejo učenje o resničnem življenju, ampak se nanaša tudi na vse
učitelje: Ko so enkrat majhne svetilke dobro oskrbljene z oljem, naj se brez
odlašanja prižgejo in postavijo na gostoljubno mizo resničnega vpogleda in
spoznanja. Kajti približal se je dan, ko se bo izpolnila zadnja velika obljuba!
Zapisano je, kako tokrat to bo. In glejte, napovedani znaki so že vsi tukaj.
Le kdo jih ne more prepoznati?
Toda če bi se prerokovani dogodki že nedvoumno pojavili, kdo bo še

naprej dvomil v dejstvo, da bo Veliki Dan kmalu tukaj? Tisti Veliki Dan, ki
bo zaznamoval Gospodov ponovni prihod in s tem brezkončni Gospodov
Prihod! Ali nista angela iz nebes rekla tistim, ki so objokovali Gospodovo
izgubo na mestu, kjer se je On vzdignil v Njegovo Kraljestvo: 'Zakaj ste
tukaj ostali s toliko gorja, ozirajoč se za Edinim, ki se je povzdignil v
Njegovo Kraljestvo? Pojdite domov v miru, kajti ta Jezus, kot ste Ga sedaj
videli vzdigniti se v nebesa vseh nebes, bo še enkrat, kot se je sedaj
povzdignil, znova sestopil, da bo sodil zemeljske rodove. Blaženi tisti, katere
bo On našel pravične; tisti bodo postali Njegovi Otroci in On njihov Gospod
in Oče! Toda gorje tistim, ki bodo ostali nepravični; resnično, njihova
odgovornost bo zagotovo postala mlinski kamen okoli njihovega lastnega
vratu!'"
"Kar sta ta dva Božja angela in kar Sem Jaz, kot Sam Gospod in Bog

prerokoval glede prihodnjega Kristusovega Prihoda, je sedaj dozorelo in se
bo kmalu zgodilo. Skoraj vse potrebne priprave so že v teku. Človeška srca
sedaj zrcalijo te čase s svojimi strašnimi kazalci ali manifestacijami. Polastila



se jih je krutost, skopost, zavist, požrešnost, preštvo, prepir, neenotnost,
obrekovanje, rop, vojna, umor, in nadloge vseh vrst. Razprtija, neprijaznost
in neusmiljenje so se jih tudi polastili in s tem je prišla nad človeštvo beda,
kot je še nikoli ni bilo na zemlji. Torej, ta bedni čas se mora kmalu končati,
drugače bi sedaj celo Izvoljeni trpeli v izolaciji.
Sicer pa predno se Jaz, kot Gospod in Stvarnik vsega življenja lahko

vrnem, mora biti zemlja popolnoma očiščena vsega plevela; in to se sedaj
dogaja v vseh delih zemlje. Kdor se zaveda, da ima bolno dušo in si ne
prizadeva za njeno ozdravljenje, ne bo imel veliko časa predno bo propadel.
Najkrajša doba očiščenja bo trajala štiri tedne, kajti od sedaj naprej se bo

v nekaj urah zgodilo več, kot v preteklosti v celem stoletju. Daljše obdobje
štirih mesecev je določeno, kjer bodo dnevi, ki bodo bolj pomembni kot
celotno stoletje. Nadalje so določene še štiri četrtine leta, kjer se bo med
enim tednom zgodilo več, kot v celotnem stoletju. In najdaljše obdobje je
določeno za štiri leta in še nekaj več, kjer se bo sedaj v nekaj mesecih
zgodilo več, kot v preteklosti med sedmimi stoletji.
Ta čas je, kakorkoli, sedaj podoben škrlatni zarji, ki se pojavi pred

dnevom, ki bo prišel kot odrešitev pravičnim in vsem tistim z dobrim in
krotkim srcem, ki ljubijo brate in sestre v Mojem Imenu. Toda ta dan bo
prišel kot tat k tistim, ki Me zavračajo in imajo trdo, ter ponosno srce in
vidijo sebe kot boljše in se imajo za višje od svojih bratov.
Kdor se ima na kakršenkoli način za boljšega od svojega brata, bo na ta

dan uničen in od tega dne dalje, bodo vse zunanje razlike prenehale
obstajati. Tistim, katere sedaj zaradi Mojega Imena prezirajo ali pa jih iz
sočutja prenašajo kot poštene ljudi, bo izkazana velika čast. Na ta dan bodo
takšni ljudje stopili v ospredje kot veliki in veličastni, medtem ko bodo tisti,
ki so sedaj zelo častihlepni, postali čisto nepomembni. Toda Moji Izvoljeni
bodo sijali svetleje kot opoldansko sonce.
Naravna škrlatna zarja ne napoveduje samo lepega dne. Obstaja stari
pregovor, ki pravi: Jutranja rdečica napoveduje dan in povzroči smrt večera.
Vendar je z duhovno škrlatno zarjo ravno nasprotno. Medtem ko naravna,
rožnata zarja poživlja vsa srca, jih bo duhovna zarja napolnila z velikim
strahom in tesnobo, ker bo njena barva izhajala iz krvi in velikega ognja
sveta, kar je potrebno razumeti kot velike in majhne vojne.



Kot je naravna škrlatna zarja neugoden znak za svitanje, tako se lahko
ima neprijetna duhovna zarja za najbolj prijetnega znanilca za Prihajajoči
Veliki Dan Odrešitve. Na tak način Sem to uredil in bom dovolil, da bodo
vse stvari tekle v svoji smeri.
Kdo si bo drznil prekrižati Mojo Pot in Mi reči: 'Gospod, Ti si krut Bog; kri

zaklanih Te razveseljuje in Ti se obnašaš kot večni tiran!' Temu Jaz rečem:
Vzroka za Mojstrov obstoj naj ne sodijo Njegova dela in dejanja, ampak jih
bo On sodil na pravičen in pošten način. Torej tudi ne recite: 'Glej, ta narod
je pošten in tisti je nepravičen, ali ta ali oni general deluje na bolj poguben
način kot njegovi predhodniki.' Ne občutite veselja ali žalosti, če je ta ali
ona stran dosegla zmago ali je zavojevana. Skupno ne smete biti preveč
zaskrbljeni nad stvarmi, ki se sedaj dogajajo, najsi bodo pravilne ali
napačne. Kajti Jaz dovoljujem, da se vse to na ta način dogaja, in Jaz sem
Gospod, dovolj moder in dober! Če pa nekdo misli, da je pametnejši, naj on
gospoduje elementom, kaže zvezdam njihovo pot in ukazuje vetrovom,
morju, in mogočnemu ognju v notranji zemlji!
Rečem vam: Ne vmešavajte se v nič, ampak ostanite doma, da vas Bom, ko
Bom kmalu prišel, našel doma, vas okrepil in vas sprejel v Moje na novo
ustanovljeno Kraljestvo na zemlji in na vseh zvezdah! Vendar če vas ne
najdem doma, lahko krivite samo sami sebe, če ne boste čisto nič ali le na
zelo omejen način, sodelovali pri Mojemu Največjemu in Zadnjem Prihodu.
Pravzaprav v osnovi obstaja pred Menoj samo eden greh, ki je mati vseh
drugih in se imenuje: Ponos ali ošabnost ali napuh! Iz tega napuha izhaja
vse, kar je greh, kot je sebičnost, sla po oblasti, samoljubje, zavist, skopost,
oderuštvo, goljufija, kraja, ropanje, jeza, umor, lenoba in nagnjenost k
uživaškemu življenju; tudi bahanje, razuzdanost mesa, nečistost,
vlačugarstvo in nazadnje pozaba Boga. Iz tega izvira tudi popolna
brezbožnost in skupaj z njo popolna neposlušnost vsem zakonom
božanskega izvora. Če pogledate vsakega od teh nad-grehov, boste
ugotovili, da imajo korenine v napuhu. Torej, če nekdo želi odstraniti vse
svoje domnevne grehe z eno po tezo, naj se z vsem možnim naporom
osvobodi kakršnegakoli napuha. Grehi, ki so narejeni brez napuha niso
dejanski grehi, ker znotraj njih samih ne vsebujejo osnove za greh.
Naj vsakdo dopusti, da ta škrlatna zarja temeljito sije skozi njega in naj

pazljivo preišče vse kotičke svojega življenja, da bi videl, če ni tam kaj



takšnega, kar bi bilo podobno napuhu. Če v svoji notranjosti naleti na kaj
takega, kar bi bilo podobno napuhu, se mora takoj z vsemi svojimi močmi
potruditi, da ta napuh iztrebi, tudi če bi izgledal nepomembno. Sicer bi
sčasoma postopoma naraščal in bi duhovno uničil drugače plemenito človeško
bitje tako, kot zajedavec drugače popolnoma zdravo drevo. Napuh predstavlja
za dušo in duha v kakršnikoli obliki zelo strupen dušljiv zrak iz pekla, kateri v
trenutku povzroči propad vsega življenja.
Potemtakem ponavljam: Nadvse se pazite napuha, če se želite upravičeno
pojaviti pred Menoj in uživati v Moji vidni prisotnosti na Prihajajoči Veliki Dan!
Toda tako dolgo, dokler v vas obstaja en sam atom napuha, ne Bom prišel k
vam, ker se niste odrekli osnovnemu zlu, čeprav veste to, kar milijoni samo
slepo ugibajo. Toda to vas niti najmanj ne naredi boljše, kot tiste, ki nimajo
spoznanja o stvareh, katere viže spoznavno doživljate, včasih celo resnično
gledate. Vendar bo globoko spoznanje čistega duhovnega področja za vas
neizmerljivo koristno samo, če je vaše spoznanje združeno skupaj z resnično
ponižnostjo.
Jaz vam pravim: Ne iščite časti sveta v kakršnikoli obliki! Za dušo in duha je

to strup, in prej ali slej bodo njegove uničujoče posledice postale očitne.
Poglejte vojne, kjer so zaradi časti pobiti milijoni. Če bi vladarji, glavni
poveljniki in njihovi narodi služili nebeški ponižnosti namesto napuhu, ali bi se
narodi vnemali s takšno besnostjo drug proti drugemu? Zares, pri ponižnih
narodih vojna ne bi bila mogoča. Vendar ker je pri vseh narodih narastel
napuh, ki povzroča, da se ima nek narod za boljšega, bolj uglednega,
starejšega in z večjimi pravicami kot drugi, so vse-opustušujoče vojne logična
posledica porajajočega napuha.
Popolnoma drugače bi bilo, če bi pohlepen ali zlobni sovražnik, z namenom

plenitve, vdrl v mirno deželo, katero naseljujejo ponižni in najmiroljubnejši
ljudje. Takrat bi, seveda, prebivalci takšne dežele imeli pravico, da bi sprejeli
in kaznovali takšnega hudobnega sovražnika z vso neprizanesljivostjo, in v
tem primeru bi Jaz, kot Gospod, takoj prevzel vodstvo. Zli sovražnik bi takrat
kmalu doživel, h kakšni nagradi so ga pripeljala njegova dejanja, in skoraj
nikoli ne bi zbral toliko poguma za ponovno preplavljanje takšne dežele. Na
žalost, ni tako. En narod želi biti večji kot drugi, eno kraljestvo mogočnejše



kot sosednje.
Ošabnost narodov je šla predaleč. Hlapi pekla se že dvigujejo do najvišjih
nebes! Sama Zemlja moli k Meni, da končno iztrebim zlobno Satanovo leglo!
In glejte, prišel Je čas, razkrit pred vašimi očmi: En narod se vojskuje proti
drugemu! Če sprašujete zakaj, vam pravim: samo zaradi napuha! Jaz vam
tudi rečem: Prešli so časi, ko je meč deloval kot razsodnik med častjo in
sramoto, med krepostjo in slabostjo. Kajti meč ni bil nikoli orožje ponižnosti,
ampak vedno orožje časti in samo-pomembnost in precej pogosto tiranije.
Temu ne bo več tako! V prihodnosti bo ponižnost vladala narodom z orožjem
ljubezni. To se seveda nanaša samo na tiste narode, ki bodo vredni tega
orožja iz nebes. V tistem času bodo nevredni prejeli njihove dolgo zaslužene
nagrade. Vedno bom naklonil zmago boljši in pravičnejši strani; toda, če bi
kdorkoli izmed njih postal ošaben, gorje tudi njemu!
Od sedaj naprej ne bo prizaneseno nikomur, katerega dejanja vsebujejo
samo iskro napuha kot vzpodbudo. Vsako dejanje, ki kaže najmanjšo
častihlepnost, bo od sedaj naprej ostalo brez blagoslova, medtem ko bo vsaka
dejanje, zaradi uporabnosti izvedena s ponižnim srcem, z Moje strani bogato
blagoslovljen. Sedaj se mora med ljudi uvesti drugačen red. Toda tistim, ki se
ne bodo z vsem srcem podredili temu redu, in če bodo še vedno dovoljevali
njihovim prejšnjim navadam, da se med njimi pojavljajo, predno bi pridobili
dovolj informacij, bo kmalu pokazana z najbolj grenkimi posledicami, ali
delujejo po ali proti Mojemu Redu."
"Takrat vam Jaz rečem: Karkoli bi zaradi sveta opustil ta ali ono dobro delo,

naj deluje zavoljo sveta na način, za katerega meni, da je dober. Toda ko bo
prišel k Meni z dobrim posvetnim pričevanjem, mu bom Jaz rekel: Pojdi k
tistemu, kateremu si dal ta dobro pričevanje in zahtevaj nagrada; kajti Moje
ime ni zapisana na tem pričevanju! Zaradi sveta si delal ta ali ono in nisi hotel
hoditi pa edini pati resnične ponižnosti, ki Mi je prijetna. Tvojemu častihlepju
je laskala, ko ti je svet govoril: 'Glejte, ta mož je poštenjak!' Potem ti more
tudi goditi, da boš v mojem Kraljestvu deležen le manjših časti. S tem ne
mislim reči, da naj nekdo. deluje na način, da bo svet nanj gledal z
zaničevanjem. O ne, tega Jaz nikoli nisem zahteval! Toda Jaz zahtevam, da
opravljate tisto, kar je resnična dobro - naj svet govori kar hoče - brez



kakršnekoli sramežljivosti. In ta zato, ker je to dobro in ker Jaz to hočem.
Ali ste pozabili, da sem Jaz kot vse-večni, vsemogočni Stvarnik vseh nebes in
svetov, angelov in ljudi, prišel na svet oblečen sama v največjo ponižnost?
Poučeval sem ljudi z živimi besedami in najčistejšimi deli, da tisti Meni
podobni -če želijo biti Maji Otroci - bežijo. pred svetom z njegova veličina in
veličastnostjo in ne hodijo pa poti z meljskega blišča, ki je vedno. minljiv,
ampak hodijo pa ozki poti- ponižnosti, ki vodi v Večno Življenje.

In da je poleg tega vse, kar je pred svetom veliko, gnusoba pred Menoj?
Da se Jaz oziram le na majhne stvari, zaničevane od sveta in da večno
zavračam, kar ima samo sebe za veliko?
Ne boste videli Mojega Obličja, dokler ne bo zadnji atom napuha
odstranjen iz vašega srca. Resnično, to je, kakor bo! Vsakega grešnika bom
z Moje strani obravnaval z večjo prizanesljivostjo, kot tistega, ki ni z
resničnim kesanjem in -globokim prezirom izobčil očitni napuh iz svojega
srca za večno! Četudi imate toliko grehov, kot je trave na zemlji in peska na
obalah morja, vendar ne kažete nobene sledi kakršnegakoli napuha, bodo
vsi ti grehi kot nič pred Menoj!'
Kajti kjer ni nič napuha tam je ljubezen, ki vsebuje v sebi vso ponižnost.

Ljubezen in ponižnost izbrišeta vse grehe, naj si jih je še tako veliko.
Vendar, če stoji samo atom napuha za vsemi ostalimi grehi katere ljudje
zagrešijo med poskusnim časom, do njihove osvoboditve, bo ta atom
vzbudil vse grehe, tudi najmanjše. Takšni duhovi bodo v prihodnosti, kot
tudi v sedanjosti, podvrženi mogočnim bojem, da bi se znebili celo atoma
njihovega napuha.
Le atom napuha zadostuje, da Mi je nemogoče vstopiti v notranjost

drugače čisto vrednega človeškega bitja, dokler zadnji atom ne zapusti
njihova srca. To je vzrok zakaj Me, posebno v teh časih, vidi samo peščica
ljudi in jih Jaz osebno poučujem, ter so lahko vzgojeni kot Moji Otroci.
Ne govorite več: 'Ta hiša, ta zemlja in ta lastnina pripada meni. Jaz sem
gospodar v moji hiši in moram delati na svoji lastni zemlji!' Glejte, v takšni
opazki se skriva dokaj velika mera napuha! Resnično, Jaz nikoli ne bom
prišel k tistim, ki tako mislijo, govorijo in delajo, ker Me nimajo za Gospoda,



ki resnično poseduje vse, ampak se imajo sami za gospode nad stvarmi,
katere sem jim Jaz posodil, vendar le za kratek čas. V tem leži brezmejna
količina napuha - edinega pobudnika vseh vojn, bodisi v večjem ali
manjšem obsegu. V Mojem Prihodnjem Kraljestvu bo to urejeno na
popolnoma drugačen način. Ne bo več gospodarjev in zemeljskih baronov,
kajti Jaz bom Vse-v-Vsem. In tisti, pri katerem bom prebival, bo v
najboljšem položaju!
Toda zapomnite si: Pred Mojim Prihodom na to zemljo, bo veliko plevela in

mnogo suhe trave uničeno s sodbo velike neprizanesljivosti. Kjerkoli bosta
dva, bo eden sprejet in drugi zavrnjen; torej bo zaradi velikega sejanja
izločena več kot polovica! Še enkrat vas opozarjam v vsej resnosti, da se v
teh časih ne nagibate ne na desno ali na levo! Kdo bo zmagovalec, je samo
v Moji Moči. Naj noben izmed vas ne reče: Ta ima prav v svojem boju, tisti
pa nima prav, ampak je vaša dolžnost, da molite za prijatelja in za
sovražnika. Kar je več od tega, je greh, kajti če se odločite za eno stran,
boste v sebe privlekli napuh tiste strani, za katero želite, da zmaga, torej
želite popoln polom nasprotnika. Toda ali ste vprašali svoje srce ali niso tudi
tisti, ki so bili uničeni vaši bratje, tako kot tisti, katerim želite zmago?
Ali je takšna želja, polna skrivnega maščevanja in škodoželjnega veselja,

v skladu z Mojo Besedo? Ali nisem Jaz Sam učil vsa človeška bitja naj molijo
za tiste, ki jih sovražijo, da blagoslavljajo tiste, ki jih preklinjajo in da naj
delajo dobro tistim, ki jim želijo hudo? Potemtakem, pustite tiste, ki se
bojujejo, naj se bojujejo! Molite za vse in nikoli ne uživajte ob porazu
bližnjih; potem boste podobni Mojim angelom v nebesih, ki zakrijejo svoje
obličje, ko se njihovi bratje na zemlji medsebojno ubijajo.
Vzemite na znanje: Škrlatna jutranja zarja pred Mojim Prihodom bo

postala še bolj rdeča, kot že je. In samo na koncu vsega uničevanja bo
postalo jasno, da nobena vojskujoča stran ne bo dejansko zmagala, kajti
pravi zmagovalec šele prihaja. Kjer se sedaj bojuje napuh, se bo pričela
bojevati ponižnost in neusmiljen tiran ne bo ubežal njenemu meču ali
sodnik, ki si je prizadeval vzpostaviti svojo oblast preko krvi nedolžnih
zapornikov.
Jaz, kot vaš večni Oče, ki vam je dal že tako veliko, vam sedaj dajem to



najbolj pomembno besedo za vaše bodoče blagostanje in odrešitev. Držite
se je zvesto in nedvoumno, takrat boste našli vso blaženost časovno in
večno. Vendar če na njo gledate kot na nekaj običajnega in nadaljujete s
svojimi starimi navadami in običaji, boste lahko krivili samo sami sebe, če
boste le delno ali pa sploh nič sodelovali pri Mojemu Prihodu.
Kar je tukaj zapisal Moj sluga, se bo nepreklicno izpolnilo. Blagoslovljen si

ti in vsak, ki bo upošteval ta opozorila; njegovo hišo Bom zagotovo obiskal
sedaj ali potem!
Toda kdor ne bo posvečal dovolj pozornosti temu svarilu in podobnemu

nasvetu, navedenemu v številnih primerih, ali mu ne bo naklonjen ali si ne
bo zapisal to za uho - njegova hiša bo opustošena, obžalovanja vredna in
zapuščena. Kajti ko Bom prišel, Bom prišel le k tistim, ki so resnični Moji
Lastni in jih Bom osebno večno blagoslavljal znova in znova!
Gorje tistemu, v katerega preddverje ne Bom položil nogo; njegov delež

bo in bo ostala žalostna in zlovešča škrlatna jutranja zarja in sveti žarki
Prihajajočega Velikega Dneva ne bo bodo padali nanj! To pravim Jaz, Ki
prihajamo Amen."

Osebni prihod Gospoda

Izvleček iz sporočila, katerega je prejel Jakob Lorber, o učenju in
delovanju Jezusa med Njegovim poslanstvom. Povzeto po Velikem
Janezovem Evangeliju, kjer Gospod govori Svojim učencem o tej temi:

1.
Prejeto po Jakobu Lorberju
"Jaz sem jim pokazal kako bo potuhnjen princ sveta kmalu soočen s svojo
sodbo in kmalu za tem, tudi njegove legije. Istočasno jim Bom pokazal
konec sveta (V tem primeru "konec sveta" ne pomeni, da bo zemlja
uničena. Namesto tega pomeni to konec prevlade materializma in njegove
oblasti, z egoizmom, ter s hlepenjem po oblasti in s tem začetek spoznavne
duhovnosti, to je pozitivne, duhovne življenjske filozofije, ki je idealno
podana v čistem Jezusovem Nauku, Njegovemu Življenju in delovanju Ed.)
in univerzalno sodbo podobno tisti, kot v času Noeta. Osupli so Me vprašali,



kdaj se bo to zgodilo. Toda Jaz sem jim rekel: Kot je bilo v Noetovem času,
tako bo tudi takrat: Ljubezen bo izginjala in se bo popolnoma ohladila. Vera
v nauke čistega življenja in v spoznanje Boga, kot je bila razkrita človeštvu
iz nebes, se bo spremenila v temno, mrtvo praznoverje, polno laži in
prevare. Vladajoča oblast bo ponovno uporabljala človeška bitja kot živali in
jih bo hladnokrvno brez usmiljenja pobijala, če se ne bodo uklonili njeni
volji brez ugovarjanja."
"Vladajoča oblast bo trpinčila reveže z vsemi vrstami nadlog in bo
preganjala in zatirala vsakega svobodnega duha z vsemi razpoložljivimi
sredstvi. Na ta način bo človeštvo podvrženo takšnim stiskam, katerih še
nikoli ni bilo na planetu zemlji. Toda takrat, zaradi mnogih Izbranih, ki se
bodo nahajali med reveži, se bodo dnevi skrajšali. Kajti če se to ne bi
zgodilo, bi lahko propadli tudi Izbrani! Do takrat pa bo kakorkoli minilo še
tisoč let in še ne čisto nadaljnjih tisoč let! - Potem Bom poslal iste angele,
katere sedaj tukaj vidite (angeli so bili vidno prisotni, to je v najbolj popolni
človeški obliki -materializirani najpopolnejši, najvišji duhovi; na primer
Gabriel, Rafael, Zuriel in drugi (Glej Janez 1:51): "Resnično rečem vam,
videli boste odprta nebesa in Gospodove angele, ki se vzdigujejo in spčajo
nad Sinom Človekovim." Ed.) z velikimi trobentami med reveže. Ti angeli
bodo obudili duhovno mrtva zemeljska človeška bitja iz grobov njihove noči.
In ti mnogi milijoni prebujenih bodo takrat, kot valeči ognjeni steber od
enega konca sveta do drugega, strmoglavili posvetne sile in nihče se jim ne
bo mogel upreti! "
"Od takrat dalje, bo zemlja zopet postala raj in Jaz bom večno vodil Moje

Otroke po pravi poti. Vendar bo takrat, po tisočih letih, princ teme še
enkrat, za kratek čas sedmih let in nekaj mesecev in dni, osvobojen njemu
na ljubo, bodisi za njegov popoln padec ali za možno vrnitev. V prvem
primeru se bo notranji del zemlje preoblikoval v večno ječo, medtem ko bo
zunanja zemlja ostala raj.
V drugem primeru se bo zemlja spremenila v nebesa in smrt mesa in

duše bo za vedno izginila! - Kako se bo to zgodilo in kdaj? Niti prvemu
angelu v nebesih ni dopuščeno da ve, kdaj se bo to zgodilo. Edino Oče Sam
to ve!..."



"Prišli bodo časi, ko bodo mnoga človeška bitja iskala le zadovoljstva sveta;
Bog bo takrat kmalu dopustil, da bo človeštvo doletela splošna svetovna
sodba. Potem bomo videli, če bodo še obstoj ali ljudje, ki si bodo z merilnim
trakom v roki, upali reči sočloveku: 'Poglej, izmeril sem ta velik kos zemlje,
postavil mejne kamne in jo razglasil za mojo neizpodbitno lastnino.' In če bi
si kdo upal to izpodbijati in reči: 'Prijatelj, vsak ima enako pravico, če ima
moč in sredstva, da izvije tvojo zamišljeno pravico iz tvojih rok.'; takšno
človeško bitje bom Jaz obsodil na smrt! -Rečem vam: Takšna osebo ne bo
več obstajala! Kajti, ko bom Jaz znova prišel na to zemljo, da sodim takšne
'epikurejce', pa tudi da vročim nagrado življenja vsakomur, ki je iz ljubezni
do Boga in svojega bližnjega pretrpel veliko bedo in nadlogo, - potem se
zemlja ne bo merila po posameznikovi samo-koristnosti. Kjerkoli takšen bo,
bo lahko žel in zadovoljeval svoje potrebe. In ljudje si bodo medsebojno
pomagali, ter nihče ne bo rekel: 'Poglej, to je moja posest, kateri sem jaz
gospodar!'
Takrat bo človeštvo spoznalo, da sem samo Jaz Gospod, vsi ostali pa so

bratje in sestre. Vendar bo v tem vmesnem razvojnem časovnem razdobju
človeštva tistim, ki niso prečiščeni z velikim ognjem življenja, dopuščeno, da
ostanejo takšni kot so, vendar od sedaj naprej ne za polnih dvatisoč let.
Sledeč temu, bo duh človeštva pridobil veliko prevlado in na planetu zemlji
ne bo več obstajalo nobeno izmerjeno "moje" in "tvoje". Iz Božjega vidika
celotna zemlja pripada vsem ljudem enako, kot je bil primer na začetku.
Modreci so jo razdeljevali v skladu s potrebami ljudi in jih podučili o
obdelovanju zemlje. Pridelek so potem modri možje delno razdelili in
presežek je bil shranjen v posebno zgrajena skladišča tako, da nihče v
skupnosti ni trpel pomanjkanja.."
"Ogenj, ki bo predhodnica Mojemu Prihodu se bo imenoval: Veliko in

splošno mučno stanje, revščina in stiska, kakršne še ni bilo na zemlji. Vera
bo prenehala obstajati, ljubezen se bo ohladila in vsi revni ljudje bodo tožili
in stradali. Vendar veliki in močni, in kralji tega sveta ne bodo pomagali
ponižnim moledovalcem zaradi njihove velike ošabnosti in trdosrčnosti.
Takrat se bo narod dvignil proti narodu in se bo vojskoval s strelnim
orožjem. Zaradi tega bodo vladarji zašli v dolgove in bodo mučili svoje



podanike s prevelikimi davki. Posledica tega bodo zelo veliki stroški
življenja, lakota, mnoge hude bolezni, epidemije in kužne bolezni med
človeškimi bitji, živalmi in rastlinami. Prav tako bo veliko viharjev na
kopnem in na morju, kot tudi potresov. Morje bo na mnogih mestih
poplavilo obale in ljudje bodo trpeli v veliki tesnobi in bodo živeli v velikem
strahu v pričakovanju stvari, ki bodo zadele planet zemljo! Vse to bo
dopuščeno, da se zgodi z namenom, da se ljudje obrnejo proč od njihovega
napuha, egoizma in brezbrižnosti. Glejte, to je prva stopnja ognja, s
katerim bo človeštvo očiščeno za Moj Bližnji Prihod.
Istočasno bo naravni ogenj v veliko pomoč: Ogenj bo poganjal ladje po

vseh morjih s hitrostjo vetra. Zahvaljujoč svoji ostroumnosti, bo človeštvo
zmožno izdelovati železne vagone in ceste; in namesto, da bi živali vlekle
vagone, bodo uporabljali ogenj z njegovo močjo in potovali po zemlji s
hitrostjo puščice. Prav tako bodo vedeli kako nadzorovati žarečo strelo
(elektriko) in jo naredili za najhitrejšega posrednika njihove volje iz enega
konca zemlje na drugega. In ko se bodo ponosni in pohlepni kralji
medsebojno vojskovali, bo ogenj odločujočega pomena. Kajti z njegovo
močjo bodo zelo težke, okroglaste železne mase zalučane s hitrostjo
svetlobe proti sovražniku, proti mestom in trdnjavam, ter povzročale veliko
opustošenje. S takšnim orožjem bo genialno človeštvo prišlo do točke, kjer
noben narod ne bo mogel začeti vojno proti drugemu, ker če bi se dva
naroda medsebojno napadla s takšnim orožjem, bi se medsebojno uničila
do zadnjega moža, kar ne bi nobenemu prineslo resnično zmago ali korist.
Kralji in poveljniki bodo to kmalu spoznali in bodo potemtakem raje živeli v
miru in prijateljstvu. In v primeru, če bi se posebno ošaben in častihlepen
rogovilež dvignil in začel vojno proti svojemu sosedu, se bodo miroljubni
združili in ga kaznovali. Na ta način se bo postopoma vrnil nekdanji mir k
narodom zemlje in bo postal stalen. Primitivni ljudje se bodo medsebojno
še vojskovali, vendar bo celo med temi narodi vojna kmalu postala
nemogoča. Preko pravičnih kraljev in poveljnikov, bom Jaz združil narode
sveta in Bom nadnje izlil Mojo Luč in se bodo spremenili v mirne in svetlobi
prijateljske narode. Glejte, to je druga stopnja ognja, s katerim bo
človeštvo očiščeno!



Tretja stopnja ognja bo sestavljena iz tega, da bom Jaz že petsto let prej
obudil celo bolj razsvetljene sle, preroke in služabnike (to so reformatorji
Boehme, Swedenborg in sedaj 'nova luč'; nadalje tudi nova luč znanosti.
Ed.), ki bodo podučili vse narode o resnici v Mojem Imenu.
Torej jih bodo rešili vseh vrst zablod, prevar in laži, ki bodo preko lažnih

prerokov in duhovnikov, celo v Mojem Imenu, tlakovale pot k lastnemu
propadu. Lažni preroki in duhovniki bodo v kratkem času s tem začeli svoje
peklenske začetke, ki so tu in tam že začeli v Mojem času. Ti lažni preroki
bodo izvajali lažne znake in čudeže, podobno poganskim duhovnikom.
Zapeljali bodo mnoga človeška bitja, ter s tem pridobili velike zemeljske
zaklade in bogastvo, moč in ugled. Toda s tretjim ognjem in z njegovo
najsvetlejšo svetlobo, bodo vse izgubili in bodo uničeni. Kralji in princi, ki so
jim pripravljeni pomagati, bodo izgubili vso svojo moč, bogastvo in prestole.
Kajti Jaz bom obudil Moje Lastne kralje in poveljnike, ki jih bodo porazili in
s tem se bo nekdanja noč pekla in njegovih pomagačev na zemlji končala.
V tretji stopnji ognja iz nebes bo laž poražena in tudi njena borba z lučjo
resnice tako, kot se mora naravna noč ukloniti pred vzhajajočim soncem!
Zbežati mora v njene temne jame in globine; in ko je nekdo v svetlobi, ne
bo več hlepel po noči.
In sedaj vam Bom pokazal tudi četrto stopnjo ognja, s katerim bo zemlja,

človeštvo in Moje celotno stvarstvo očiščeno ob času Mojega Drugega
Prihoda. Ta ogenj bo sestavljen iz vseh vrst in rodu velikih naravnih
katastrof, posebno na tistih mestih na zemlji, kjer je človeštvo zgradilo
prevelika in preveličastna mesta. Tam bo prisotna in bo tudi vladala velika
ošabnost, hladnost, pokvarjenost, lažna sodišča pravice, mogočnost,
vplivnost, brezbrižnost in istočasno izjemna revščina in vse vrste težav in
nadlog, h katerim bo prispevalo brezmejno uživaštvo in brezbrižnost visokih
in močnih. V teh mestih bodo tudi ustanovljene mnoge tovarne v velikem
obsegu, v katerih bosta namesto človeških rok opravljala delo ogenj in voda
združena s tisočimi genialnimi stroji iz železa. Za kurjavo bodo uporabljali
zelo star zemeljski premog, katerega bodo ljudje tega časa pridobivali iz
globin zemlje v zelo velikih količinah.
Ko bo ta dejavnost preko moči ognja dosegla svoj vrhunec, bo zemeljska



atmosfera na takšnih mestih zasičena z vnetljivimi vrstami etra, ki se bo
potem na tej ali oni točki vžgal, in bo spremenil mesta in pokrajine v
ruševine in pepel, skupaj z mnogo številnimi prebivalci. Tudi to bo veliko in
učinkovito prečiščevanje. Vendar, kar ta vrsta ognja ne bo zmožna izvesti,
bo doseženo z vsemi vrstami velikih viharjev. To se bo seveda zgodilo samo
tam, kjer bo to potrebno, kajti brez potrebe ne bo nič požgano ali uničeno.
Zaradi tega bo tudi zemeljska atmosfera osvobojena njenih škodljivih par in
peklenskih naravnih duhov in to bo imelo blagodejni učinek na vsa ostala
bitja na zemlji. To bo služilo tudi človeškemu fizičnemu zdravju tako, da
bodo vse številne in hudobne telesne bolezni izginile in ljudje bodo dosegali
zrelo, visoko starost, zdravi in močni.
Ker bodo tako očiščeni ljudje ostali poživljeni v Moji Luči in se bodo v

vsakem času dejavno in resnično držali Postav Ljubezni, bo vsa zemeljska
lastnina razdeljena med človeštvo na takšen način, da bo vsak imel dovolj
tako, da s primerno marljivostjo ne bo nobeden več trpel pomanjkanja.
Voditelji skupnosti in kralji, ki stojijo v Moji Luči bodo popolnoma podložni

Moji Volji in bodo poskrbeli, da ne bo nastopilo nobeno pomanjkanje med
ljudmi v njihovi deželi. In Jaz Sam bom povsod obiskoval ljudi, jih krepil in
tolažil, kjer Bom našel največje hrepenenje in največjo ljubezen do Mene.
Ta prerokba, seveda zadeva čas v dokaj oddaljeni prihodnosti, vendar bo
izpolnjena. Kajti vse lahko premine, celo ta zemlja in ves vidni nebesni
svod, vendar pa ne Moje Besede in obljube, od katerih se bo čisto vsaka
izpolnila!
Takrat bo obstajalo veliko novih krajev, dežel in narodov, ki sedaj nimajo

imena. Vendar ste lahko prepričani, da Bom ponovno prišel na zemljo le na
takšna mesta med človeška bitja, kjer obstaja največja in nadvse živa vera
in največja in najiskrenejša ljubezen do Boga in bližnjega. In ko Bom znova
prišel, ne Bom prišel sam, ampak Me bodo vsi Moji, ki so z Menoj v Mojih
nebesih, spremljali v velikem številu in okrepili svoje brate, ki še vedno
hodijo v mesu na zemlji. Torej bo obstajala resnična skupnost med že
najblaženejšimi duhovi nebes in človeškimi bitji na tej zemlji, kar bo
zagotovo največja tolažba ljudem tistega časa. In sedaj veste vse, kar je
potrebno vedeti. Delajte po tem in boste pridobili Večno Življenje, kajti Jaz



Vas bom obudil na Sodni Dan!"
"Ne morem vam povedati leta, dneva ali ure Mojega Prihoda, ker je vse na

tej zemlji odvisno od popolnoma svobodne volje človeštva. Potemtakem
tudi noben angel v nebesih tega ne ve; samo Oče ve, in Bo to razodel samo
tistim, katere je On izbral. Poleg tega, če imate takšno pred--spoznanje, to
nujno ne služi odrešitvi duše. To bi služilo samo tistim, ki so popolnoma
prerojeni v duhu, toda za brez številne druge bi bilo to veliko prekletstvo!
Torej je za človeštvo bolje, da ne ve vsega vnaprej, kot kaj, kako in kdaj ga
bo na tem svetu ta ali ona stvar doletela ali ga mora doleteti. Rečem vam:
Prišel bo čas, ko boste (preko potomcev vaše vere) spraševali, kot to
počnete sedaj, kdaj bo prišel dan Sina Človekovega? Želeli Ga bodo videti in
kljub temu Ga ne bodo videli v skladu z njihovim hrepenenjem. V tistem
času se bodo mnogi pojavili in govorili z modro držo: Poglejte tukaj,
poglejte tam in to je ta dan! Toda ne sledite takšnim prerokom! Dan
Mojega Prihoda bo podoben svetlobnemu blisku, ki se bo raztezal preko
oblačnega neba od vzhoda proti zahodu, ki bo osvetljeval vse pod nebom.
Vendar bo pred tem Sin Človekov veliko pretrpel. Njegov rod ga bo

popolnoma zavrnil, namreč Judje in Farizeji in kasneje tisti, kateri se bodo
imenovali novi 'Judje in Farizeji'. In kot je bilo v Noetovem času, bo tudi
takrat, ko bo Sin Človekov ponovno prišel. Uživali so v hrani in pijači, se
ženili in dajali v možitev do dne, ko je Noe vstopil v ladjo in prišle so
poplave in vsi so utonili. Tako se je zgodilo tudi v Lotovem času: Jedli so in
pili, sejali in ob delovali polja. Toda ko je Lot zapustil Sodomo, je začel z
neba deževati ogenj in žveplo, ter jih vse pobilo.
Glejte, to se bo zgodilo tudi v času, ko bo Sin Človekov ponovno razkrit.

Kdor bo takrat na strehi razmišljal o svoji lastnini v hiši, naj ne sestopi s
strehe, da bi odšel po njo. To je potrebno razumeti na sledeči način: Kdor
ima resnično razumevanje naj ostane v tem razumevanju in naj se ne
umakne pod njega, ker bi se bal, da bi zaradi tega izgubil posvetne
prednosti! Kajti te stvari bodo uničen. In druga prispodoba ali metafora:
Kdor je na polju svobodnega spoznavanja, naj se ne obrne k tistemu, kar je
za njim (k starim lažnim naukom in njihovim dogmam), ampak naj se
spomni Lotove žene in si prizadeva, da napreduje k resnici.



Jaz vam rečem tudi to: Ob tistem času, bosta dva v mlinu delala isto delo.
Eden bo sprejet, to je pravičen delavec, nepravičen in sebičen, pa bo ostal.
Kajti kdor si bo prizadeval, ohrani svojo dušo zaradi sveta, jo bo izgubil;
toda kdor jo bo izgubil zaradi sveta, jo bo obdržal živo in ji pomagal k
resničnemu Večnemu Življenju.
In Jaz vam tudi rečem: V eni in isti noči duše bosta dva ležala v eni in isti

postelji; tudi tukaj, bo eden sprejet, drugi pa bo ostal. To pomeni: Na zunaj
bosta dva izpovedala, da sta v enakem področju vere. Prvi bo dejaven v živi
veri in volji, potemtakem bo sprejet v Božje Kraljestvo Življenja in Luči;
medtem ko bo drugi prisegel le na zunanje čaščenje, ki ne vsebuje nobene
notranje žive vrednosti za dušo in duha. Ker je njegova vera mrtva in brez
del ljubezni do svojega bližnjega, ne bo sprejet v živo in svetlobno Božje
Kraljestvo. In tisti, ki bo delal na istem polju samo za svoje lastne samo-
interese in brez notranje vere, kot Farizeji, bo ostal zadaj in ne bo sprejet v
Božje Kraljestvo Življenja in Luči. Glejte, tako bo, ko bo Sin Človekov
ponovno prišel! Če je v vas, kot rezultat tega zaporedja, Moj Duh globlje
prodrl, boste bolj razsvetljeno razumeli vse, kar Sem vam kadarkoli
povedal. Vendar vam sedaj ne morem bolj razjasniti teh razglasov.
Vendar pa, če ste popolnoma odločeni, da boste izvedeli "kdaj" in "kje", si
zapišite: Kjer je mrhovina, se zbirajo orli! Sedaj poglejte na brezbrižni in
brezverni farizejizem in boste videli mrhovino. Vendar sem Jaz in vsi, ki
Vame verujejo, Judje in Pogani, orli, ki bodo popolnoma požrli mrhovino.
Torej je dušina noč greha mrhovina, okoli katere se je začela širiti svetloba
življenja, ki uniči mrhovino tako, kot jutro uniči noč z vsemi njenimi
meglicami in prividi. To se sedaj dogaja pred našimi očmi z brezbrižnim
Judaizmom, kateremu manjka resnica in zaupanje, ki se je spremenil v
mogočno mrhovino, ki bo doživela svoj konec čez petdeset zemeljskih let.
Tako bo tudi kasneje s cerkvijo in njenim naukom, kateri sedaj Jaz
postavljam temelj. Tudi ta bo postala celo slabša mrhovina, kot je sedaj
Judaizem. Zaradi tega jo bodo svobodni orli svetlobe in življenja napadali z
vseh strani in jo požirali kot svetovno-onesnaženo mrhovino z ognjem
resnične ljubezni in z mogočnostjo njene svetlobe iz resnice. In lahko da bo
do takrat preteklo nepolnih dva tisoč let, če računamo od časa Mojega
Življenja na zemlji, kot sem vam že namignil ob drugih priložnostih.
Vendar če bodo v tem času, ko Sem še vedno v mesu na zemlji, ko hodim



med vami in vas učim, nekateri že začeli potovati v Mojem Imenu, da bi
razširjali Moj Nauk za pridobivanje svojih lastnih koristi in dodali svojo
lastno nečisto seme, iz katerega bo kmalu zrastlo veliko peklenskega
plevela med borno pšenico. Ali bo potem presenečenje, če se bodo v
kasnejših časih pojavljali toliko bolj lažni in nepozvani učitelji in preroki v
Mojem imenu, ki bodo ljudem z mogočno besedo in z mečem v roki
vzklikali: 'Poglejte Tukaj je Kristus!' ali 'Tam je On!' Če bi vi, ali kasneje vaši
potomci, to slišali, ne verjemite takšnim vreščačem! Kajti po njihovih delih
jih bo lahko spoznati, kot drevesa po njihovih sadežih. Dobro drevo obrodi
dobre sadeže, vendar grozdje ne raste na trnoviti živi meji, in na osatu ne
rastejo nikakršne fige.
Vseeno sem vam že povedal iz česa sestoji Božje Kraljestvo in kako in kje

se razkriva v samemu človeku. Torej boste gotovo razumeli, da tistim, ki
bodo vzklikali: Poglej sem, poglej tja! ne morete verjeti. Tako kot duh v
človeku in vse življenje in razmišljanje, čutenje, znanje in volja izvirata iz
njega samega in s tem tudi Božje Kraljestvo, je tudi resnično živo kraljestvo
duha samo v človeku in nikjer zunaj njega. Ko enkrat nekdo to dojame
skladno z njegovo polno živo resnico, ne bo večno nanj vplival nobeden
lažni prerok. Vendar kdor se v razumevanju svojega srca obnaša kot
vetrnica, ki se obrača po vetru ali se upogiba kot trsje v vetru, bo seveda
težko našel nebeški mir življenja, ki je napolnjen s svetlobo resnice! Torej
bodite resnični kamni življenja, katerih ne morejo premakniti viharji ali veliki
valovi!
Božje Kraljestvo v Meni je prišlo k vam in je sedaj med vami, vendar to ni

dovolj za pridobitev in ohranitev dušinega večnega življenja, ker čeprav je
Božje Kraljestvo v Meni prišlo k vam, še ni preželo vašo najglobljo
notranjost. To se lahko in se bo zgodilo le, ko boste ne oziraje se na svet,
popolnoma sprejeli Moj Nauk v svojo voljo in s tem v njej postali polno
dejavni. Ko se je enkrat to zgodilo, ne boste več govorili: Kristus in z Njim
Božje Kraljestvo je prišel med nas in biva med nami. Namesto tega boste
rekli: Sedaj ne živim več, ampak Kristus živi v meni! Če je z vami tako,
boste tudi popolnoma in živo spoznali, da Božje Kraljestvo ne prihaja z
zunanjim pompom k in v človeka, ampak se razvije le znotraj človeka in



dviguje dušo k Večnemu Življenju."
"Glede na Moje Besede o stanju vere človeštva v oddaljeni prihodnosti,

ko bo Sin Človekov prišel še enkrat na to zemljo, vam povem, da bo v celoti
našel še manj žive vere kot sedaj. Kajti v tistih časih bodo ljudje, zaradi
vztrajnega raziskovanja in računanja pod široko razvejanim drevesom
znanja, zelo napredovali v mnogih znanostih in veščinah. Dosegli bodo
čudežne stvari s sedaj še neznanimi naravnimi zemeljskimi silami in bodo
rekli: Poglejte! To je Bog in ni drugega! Na takšen način ne bodo ti ljudje
imeli pravzaprav sploh nobene vere in ko se bom Jaz vrnil na to zemljo, ne
bom našel nobene vere med temi ljudmi.
Drugi veliki del človeštva se bo znašel v veliko bolj gostem in temnem

praznoverju, kot vsi pogani sveta v tem času. Ti bodo imeli dolgo časa
učitelje, predstavnike in zaščitnike v velikaših in mogočnih zemlje. Toda
otroci sveta, dobro opremljeni z znanostjo in umetelnostjo, bodo zatrli to
praznoverje z veliko silo in bodo s tem spravili v zadrego velikaše in
mogočne zemlje. Zahvaljujoč znanosti in vsej umetnosti, bodo ljudje, ki so
bili dolgo časa zadržani v prisiljeni temi, začeli spoznavati, da so bili
zadržani v suženjstvu samo, da bi služili posvetni časti in razkošju velikašev
in mogočnežev, ki sami nimajo nobene vere. In ko Bom takrat prišel, tudi
ne Bom našel nobene vere med ljudmi tistega časa! Vendar ko bodo enkrat
slepi začeli gledati svetlobo zaradi znanosti, bo veliko število teh postalo
privrženo tistim, ki so bili v glavnem odgovorni za njihovo osvoboditev iz
težkega suženjstva velikašev in mogočnežev. In če bi Jaz takrat prišel in
rekel: 'Poslušajte, vi narodi zemlje! Sedaj še enkrat prihajam k vam in vam
bom ponovno pokazal pravo pot k Večnemu Življenju vaših duš!' Kaj bodo
tisti, ki so brez vere, potem rekli? Odgovorili Mi bodo nekako takole:
'Prijatelj, kdorkoli že si, nič več o tej stari ponošeni in na srečo izhlapeli
norosti, zaradi katere so, od časa njenega začetka, bili preliti potoki
nedolžne krvi. Sedaj smo zvesti znanosti in vsem vrstam umetnosti in zaradi
tega živimo v miru in spokojnosti, prepričani edino v časovni obstoj. Veliko
bolj radi imamo časovno, toda mirno in čisto življenje, kot pa nebesa z
vsemi blagoslovi, katera je potrebno doseči z neskončnim trpljenjem in ki so
še vedno dvomljiva!'



Vi pravite: 'Gospod, ne dopusti, da se nobeni lažni preroki nikoli ne
vzdignejo v Tvojem Imenu! Vendar če Ti Sam hočeš, da se tako zgodi,
mora biti Tebi sprejemljivo, da ne najdeš nobene vere med ljudmi v času
Tvojega Prihodnjega Prihoda na zemljo!' K temu Jaz rečem: 'Resnično je
dokaj pravilno, da kratkovidni človeški razum sodi v skladu z lastnim
vpogledom in nič več se ne more temu oporekati, ker se tiče te strani sveta.
Toda Bog, kot Stvarnik in večni Ohranjevalec vseh stvari in bitij, razmišlja
drugače in ima popolnoma različne zamisli in načrte z vsem, kar je Sam iz
Sebe ustvaril! In tako tudi On najbolje ve, zakaj dovoli, da se zgodi to ali
ono med ljudmi te zemlje. Šele na koncu bo vso praznoverje pometeno z
obličja zemlje z orožjem znanosti in umetnosti, medtem ko nobeden človek
ne bo v najmanjšem zapeljan v njegovi svobodni volji. Posledica tega bo
navsezadnje popolno pomanjkanje vere med ljudmi, toda to bo trajalo le
kratek čas. V tistem času, Bom blagoslovil pradavno drevo spoznanja in
drevo življenja v človeku bo znova pridobilo njegovo prvotno moč. Takrat
bo en pastir in ena ovčja čreda! V teh prihodnjih časih Bom težko našel
takšno vero, kot je v sedanjem času, vendar bo ta vera drugačna! Sedaj si
ne morete predstavljati iz česa bo sestavljena ta vera! Kljub temu se bodo
stvari zgodile, kot sem sedaj napovedal!'
Nauk, ki vam ga sedaj predajam je Božja Beseda in bo večno obstajala.

Potemtakem bo tem ljudem dan enak nauk, katerega ste od Mene prejeli.
Vendar jim v tistem času ne bo podan zakrit s tančico, temveč popolnoma
razkrit glede na njegov nebeški in duhovni pomen. V tem pogledu bo
obstajal novi Jeruzalem, ki se bo spustil iz nebes na to zemljo. Samo v
njegovi luči bodo ljudje spoznali, v kolikšni meri so njihove predhodnike
zavajali lažni preroki tako, kot sedaj Farizeji zavajajo Jude! Takrat ne bodo
več krivili Mene ali Moj Nauk za vso nesrečno zemeljsko bedo, ampak samo
zelo sebične in tiranske lažne učitelje in preroke in bodo natančno spoznali,
kakšne vrste ljudje so bili. Ko vendar najsvetlejša svetloba novega
Jeruzalema sveti na celotno zemljo, bodo potem lažnivci in prevaranti
popolnoma razkriti in nagrajeni po njihovih dejanjih. Višje kot si bodo
predstavljali da so, nižje bodo padli."
"Veliko vam lahko še povem in razkrijem, toda tega še ne bi mogli



prenesti. Toda ko bo duh resnice iz Mene prišel nad vas, vas bo vodil v vso
resnico in modrost, in takrat se boste popolnoma znašli v svetlobi novega
Jeruzalema. Vendar ali boste potem zmožni prenesti svetlobo vašim
učencem je vprašanje, na katerega vam je težko odgovoriti. Sedaj si ne
morete niti zamisliti velike in obsežne znanosti in spretnosti, katere bo
prihodnje človeštvo razvilo in kako bo to v pomoč pri redčenju vsega
praznoverja med človeštvom. Toda kje na tem svetu lahko sedaj nekdo
govori o neoporečni znanosti, ki temelji na dobro preračunani resnici? In
kakšna umetelnost je iz takšne znanosti izšla? Kjerkoli bo med ljudmi
obstajala iz tega izhajajoča takšna znanost in umetelnost, bo več kot tri
četrtine teh človeških bitij namočeno v slepo praznoverje.
Vendar ne more nobena visoka nebeška resnica temeljiti na takšnem

gnilem sadju z neblagoslovljenega drevesa spoznanja. Če bi vztrajali v tej
smeri, bi prišlo v obstoj takšno sadje, katero bi lahko metali za hrano
zmajem, ne pa da bi služilo za človeško hrano. Glejte in zapomnite si: Iz
takšnega sadja bodo izšli lažni preroki z lažnimi doktrinami in varajočimi
čudeži in bodo pokvarili več kot tri četrtine zemlje! Kajti prizadevali si bodo,
da združijo Moj Najčistejši Nauk Resnice z znanostjo, ki je pomešana s
praznoverjem (napačnimi zaključki) in združiti njihove nazore z dokaj jalovo
umetelnostjo, z namenom, da jo napravijo bolj sprejemljivo za človeštvo.
Zaradi tega bo Moj Nauk seveda postajal neprenehoma bolj onesnažen. In
znanost in umetelnost, polna praznoverja, bosta na ta način tonili vedno
globlje v staro temo, bolj kot kdajkoli od začetka človeštva. Na koncu bosta
samo za kratek čas, postali lastnina lažnih prerokov, da bi lažje za sebe
pridobili ljudi, kateri so bili prepuščeni nevednosti.
Vendar tako ne bo ostalo. Kajti ob pravem času Bom obudil

neomadeževano znanost in umetelnost, in z vrhov streh se bo razglašalo,
kako služabniki Balama izvajajo svoje čudeže! Neoporečna znanost in
neoporečna umetelnost bosta na ta način postali nevidni predhodnici in
začetnici v Mojem imenu nasproti staremu praznoverju. Ko bo enkrat Agijev
hlev preko njiju očiščen, bo Moja Vrnitev lahka in zelo učinkovita. Kajti Moj
najčistejši Nauk Življenja se bo povsod z lahkoto združeval z neoporečno
znanostjo človeka, ter s tem dajal človeštvu popolno svetlobo življenja, kajti



ena neoporečnost ne more nikoli onesnažiti druge.
Zato, da bi sčasoma dosegli, da bo v celoti očiščena človeška znanost in iz

nje izvirajoče spretnosti, jim mora biti pridigan Moj Nauk in mnogi
malikovalski idoli, skupaj z njihovimi duhovniku in templji, morajo biti
uničeni! Ko se bo enkrat to zgodilo in se bo Moj Evangelij pridigal človeštvu,
čeprav preko mnogih lažnih prerokov, bo samo takrat možno postopno
očiščevanje znanosti in umetelnosti. To bo potem podobno blisku svetlobe,
ki svetlo osvetljuje vse na zemlji od dviga do spusta. Dvig označuje
duhovno in spust označuje naravno!
Posameznik ne more nikoli dojeti globokih onostranskih resnic v njihovi

polni globini, če ne pozna tal na katerih stoji in hodi kot naraven človek.
Zaradi tega Sem vam Jaz Sam že obrazložil mnogo stvari na področju
posebnih naravnih pojavov tega sveta. Pokazal sem vam sonce, luno, vse
planete in celotno brezkončno veliko zvezdnato nebo. Na ta način Sem vam
povedal, da posameznik lahko popolnoma ljubi Boga le takrat, ko Ga vedno
bolj in bolj, v nenehno čistejšem pojmovanju, spoznava v Njegovih neštetih
Delih. Toda glavna stvar je in ostane neutrudno prizadevanje k popolnemu
prerojenju duha v duši. Samo takrat je človek povišan k vsej resnici in
modrosti. Takrat poseduje popolno in nepretrgano svetlobo iz zemeljskega
v neomadeževano duhovno nebeško, in s to lučjo - tudi večno življenje. To
je potem neskončno veliko več kot vsa znanost o naravnih stvareh! Kaj bi
koristilo človeškemu bitju, če bi lahko resnično in podrobno prepoznal in
sodil vse stvari in naravne pojave od največjega do najmanjšega, vendar bi
bil pri tem še vedno toliko oddaljen od prerojenja duha v duši, kot je ta
zemlja od nebes! Ali bi mu lahko vsa znanost pridobila večno življenje?
Starodavna znanost notranjih korespondenc ali ustreznosti je dostopna le

tistim ljudem, ki niso nikoli omahovali ali oslabili v verovanju in zaupanju v
Edinega resničnega Boga, Ga kot Očeta vedno nadvse ljubili, in ljubili svoje
bližnje kot sami sebe. In to zato, ker zgoraj omenjena znanost predstavlja
notranjo pisavo in način izražanja duše in stalno--bivajočega duha v njej.
Kdor je izgubil ta način izražanja ni zmožen razumeti njene pisave in v
njegovi posvetno mrtvi svetlobi, se mu ta način izražanja zdi bedast. Kajti
življenjski pogoji duha in duše se razlikujejo od tistih fizičnega telesa. To se



tudi nanaša na duhovni sluh, vid, čutenje, mišljenje, govor in besedo, kateri
so sestavljeni iz drugačne osnove med človeštvom v naravnem svetu. Zato
se karkoli duhovna bitnost naredi ali govori, lahko razumljivo predstavi
naravnemu človeku samo preko znanosti o korespondencah. Človeštvo je
izgubilo to znanost po lastni krivdi. S tem je samo odrezalo kakršnokoli
komunikacijo z duhom iz vseh področij in vseh nebes, in posledica tega je,
da ne more več razumeti ali dojeti duhovno v pisavi. Zapisane besede
prebira glede na slepe glasove naučenih zvokov mrtvih črk in celo ne more
razumeti ali dojeti njihove vsebine, ker so črke mrtve in nihče jih ne more
oživiti; ampak samo notranje skriti pomen črk, prav tako kot življenje samo,
lahko vse oživi.
Če ste to razumeli, stremite predvsem k prerojenju duha tako, da Božje

Kraljestvo lahko postane oživljeno in polno dejavno znotraj vas. Takrat
boste še enkrat dosegli znanost o korespondencah med materijo in duhom.
Brez nje ne morete nikoli razumeti Mojzesa ali drugih prerokov v globini
žive resnice, ampak boste utonili v neveri, dvomu in grehu, namesto da bi
se izognili številnih nevarnosti, ki grozijo, da vas bodo pahnile v prepad.
Sedaj Sem vam dovolj jasno pokazal kako in na kakšen način se Bom

povrnil k ljudem na tej zemlji.
Ob priložnosti Mojega Drugega Prihoda ne bom nikjer zopet rojen kot otrok
iz ženske, ker Moje Telo, kot tudi Jaz kot duh, ostane poveličano
preoblikovano v večnosti, in tako ne bom nikoli več potreboval drugo telo,
kot je to, katero Imam sedaj na zemlji. Najprej Bom prišel nevidno v
"oblakih iz nebes", kar pomeni: Najprej se bom človeštvu približal preko
resničnih jasnovidcev, modrecev in novo--obujenih prerokov. In v tistem
času bodo prerokovale tudi deklice in dečki bodo imeli jasnovidne sanje, ki
bodo napovedovale Moj Prihod. Številni jih bodo poslušali in popravili svoje
poti, vendar jih bo svet imel za sanjače in jim ne bo verjel, kot je bil tudi
primer pri prerokih.
Na ta način Bom, od časa do časa, obudil človeška bitja, katerim Bom

preko srca v njihovo pero narekoval vse to, kar se sedaj tukaj med Mojo
Prisotnostjo, dogaja in govori. Človeška bitja bodo v tistih časih, skoraj vsak
med njimi bo znal brati in pisati, zmožna brati in tudi razumeti nove knjige.
Po tej poti bo razširjanje Mojega Nauka iz nebes, ki bo na novo in
neomadeževano podan, doseglo ljudi po vsem svetu in to veliko hitreje in



učinkovito, kot je to sedaj mogoče, z glasniki v Mojem Imenu, z govorjeno
besedo.
Na ta način bo Moj Nauk prinesen k ljudem dobre volje in dejavne vere in

ga bo spoznala najmanj tretjina človeštva. Takrat bom tudi Jaz, sem in tja,
osebno prišel k tistim, ki Me najbolj ljubijo, in ki najbolj hrepenijo po Moji
Vrnitvi in ki bodo polni žive vere. In Jaz Sam bom iz njih oblikoval cerkvene
skupnosti, katerim se ne bo mogla upreti nobena sila na zemlji. Kajti Jaz
bom njihov Vrhovni-Poveljnik, njihov večno-nevidni Junak, in bom sodil vso
mrtvo in slepo posvetnost. Tako bom očistil zemljo njene starodavne
umazanije. Vendar bodo v času novih jasnovidcev in prerokov velike stiske
in trpljenje med ljudmi, kakršnih še ni bilo na tej zemlji. Zaradi Mojih
Izvoljenih bodo trajale le kratek čas tako, da se jih ne polastil obup pri
njihovemu napredovanju proti odrešitvi. Kakorkoli, v tej deželi, kjer Me
tempeljski Judi sedaj preganjajo kot zločinca in me zasledujejo iz kraja v
kraj, in ki bo tedaj trepetala pod nogami najmračnejših poganov, se ne Bom
najprej osebno pojavil. Toda v pokrajinah druge celine, ki je sedaj naseljena
s pogani, Bom osnoval novo Kraljestvo: Kraljestvo Miru, Sožitja, Ljubezni in
Trajne-Žive Vere. Tam ne bo več obstajal nobeden strah pred smrtjo telesa
med ljudmi, ki hodijo v Moji Luči, in ki bodo v stalnem stiku z angeli iz
nebes.
Zemlja je Moja vsepovsod in Jaz vem, kje bo Moja Vrnitev najbolj

učinkovita za celotno zemljo. Toda v tistem času, ko se bodo ljudje lahko
medsebojno pogovarjali iz enega konca zemlje na drugega s hitrostjo
bliska, in bodo z uporabo duhov vezanih v ognju in vodi lahko potovali
preko najdaljših ravnin zemlje, hitreje kot najsilovitejši vihar; in ko bodo
tudi ladje, gnane z istimi silami, prečkale oceane v najkrajšem času, bo
mogoče z lahkoto razširjati novice o Moji Osebni Vrnitvi v zelo kratkem času
preko celotne zemlje, in tudi v Azijo.
Toda tukaj obstaja vprašanje: Ali bodo novicam verjeli slepi in gluhi

pogani te celine? Jaz bi lahko rekel: Malo verjetno, dokler ne bo očiščeni z
Veliko Splošno Sodbo!
Obstaja širna dežela globoko na zahodu, ki jo z vseh strani obdajajo

oceani in ni nikjer nad vodo povezana s starim svetom. Iz te dežele



(Amerike) bodo ljudje najprej slišali velike stvari in te stvari se bodo tudi
pojavile na zahodu Evrope. Posledica tega bodo svetli, žareči in odbijajoči
žarki: Nebeške luči se bodo srečale, spoznale in podprle druga drugo. Iz tej
luči se bo oblikovalo Sonce Življenja, ki je novi, popolni Jeruzalem in v tem
Soncu se bom Jaz vrnil na zemljo. To nebo in ta zemlja bosta sčasoma
prešla, toda Moje Besede, katere sem vam izrekel, ne bodo prešle!"

Slikovit prikaz razvoja človeštva

Jezus govori Svojim učencem o dogodkih pred Njegovim Prihodom,
medtem ko skupaj opazujejo sončni vzhod.

"Z Mojim Rojstvom se je povsod že začela sodba poganov. Sedaj se bo to
nadaljevalo v večjem obsegu skoraj 2000 let, predno se ne bo med ljudmi
te zemlje razširila polna svetloba!
Na vzhodu, kot lahko sedaj vidite, se na obzorju kopičijo razne vrste

oblakov - kot da bi hoteli ovirati sončni vzhod. Tako se bo tudi v
prihajajočem času velika količina najrazličnejših ovirajočih oblakov začela
visoko stolpičiti proti prihodu velikega vzhoda duhovnega in večnega Sonca
Resnice in bo povzročila veliko škode med človeštvom. Vendar ne bo
zmožna preprečiti velikega vzhoda Sonca Resnice. Pred tem boste vedno
videli sijati še mnogo čudovitih zvezd na nebesnem svodu, in na zahodu
zvezde, ki svetijo v globoki noči. Glejte, one so predhodnica že opaznih
glasnikov jutra in so delovale ponoči. In to je vaša naloga!
Vendar, ko se bodo na duhovnem obzorju jutra, dvignili celo lažji znanilci

jutra, bo to znamenje, da bo kmalu sledilo Veliko Splošno Sonce Resnice in
Življenja. Njegova bleščeča svetloba bo nepopustljiva sodba vse laži in
prevare, iz katerih je oblikovana Babilonska vlačuga, ki bo z vsemi svojimi
učenci in občudovalci, kot tudi s svojim posvetnim pompom, vržena v
brezno zaničevanja, pravične jeze in pozabe. Potem se razsvetljena
človeška bitja ne bodo več upogibala pod prevaro in dolgo trajajočo sodbo.
Sedaj že lahko opazite, kako prejšnji, grozeče črni zgodnji oblaki, dobivajo

zlato obrobo. V tistih časih boste opazili, kako so ljudje, ki so še nedaleč



nazaj bili resnični sovražniki svetlobe resnice, sedaj vedno bolj razsvetljeni z
lahkimi žarki resnice in kot posledica tega postanejo samo-žareči in
sovražniki starega hinavstva. In takšno žarčenje iz bližajočega se Sonca
Resnice iz nebes proti polnemu vzhodu bo Moje znamenje Sina
Človekovega vsem privržencem resnice na zemlji, in začetek konca velike
sodbe vlačuge novega Babilona. (Matej 24:30)
Takrat se bodo ljubitelji resnice veselili in Me hvalili, ker Sem jim, že

vnaprej, poslal znamenje Mojega Vnebohoda v nebesih notranjega dneva
duha. Toda sovražniki resnice bodo začeli tuliti in škripati z zobmi. Kadarkoli
bo le mogoče, se bodo skušali poskriti v temne kote z njihovim vedno
manjšajočim številom zvestih, toda zaman. Kajti, ko se bo enkrat polno
Sonce Resnice vzdignilo, bo njegova svetloba osvetljevala celo najbolj
oddaljena skrivališča, kote in votline, in sovražniki resnice ne bodo nikjer na
zemlji našli nobenega pribežališča.
Jaz Sam bom v tem soncu Večne Resnice. Preko njene svetlobe bom Jaz

Vladar Človeštva in tudi Vodnik njihovih življenj in njihovih časovnih in
večnih usod. Tako Sem vam sedaj resnično in razumljivo pokazal veliko
sodbo novega in starega poganstva. To je bilo za vas; toda kasneje vam
Bom dal še drugo sliko za ljudi, katero boste prenašali naprej, vendar ne
brez prave obrazložitve. Toda sedaj nadaljujmo z opazovanjem jutranjega
prizora. Dobro opazujte vse pojave, ki se bodo kmalu pojavili pred popolnim
sončnim vzhodom! Kajti želim, da tudi vi vidite z vašimi očmi kako se bodo
stvari obrnile v zadnjih dneh novega poganstva."
(Najprej je bilo opaziti popolnoma črno meglo, ki se dviguje na obzorju.

Ko je ta megla dosegla približno sedemkratno višino oddaljenega gorovja
na obzorju, je izgledala kot da žari, saj so jo prepredali brezštevilni
svetlobni bliski. Na zgornjem najvišjem vrhu meglene mase, ki je žarela
zaradi mnogih svetlobnih bliskov, se je pojavilo veliko mesto.)
In Jaz sem rekel: "Poglejte sliko novega Babilona! Ta označuje propad

starega in istočasno začetek novega poganstva. Čez okoli petsto do šesto
let bo v resnici izgledalo tako. Vendar nadaljujte z opazovanjem tvorbe!"
Znova so vsi osredotočili pozornost na tvorbo, katere prizori so se razvijali v
hitrem zaporedju. Lahko so se videli veliki premiki narodov in grenke bitke
in vojne. V sredini mesta je zrastlo nekaj velikega kot gora in na njenem



vrhu je bil velik prestol iz bleščečega zlata. Na prestolu je sedel vladar s
trojno krono na glavi in na vrhu jo je na oporni palici krasil trojni križ.
Brezštevilne strele so letele iz njegovih ust in bruhale iz njegovih oči in prsi
kot mnogi svetlobni bliski jeze in skrajnega napuha. In kralji so se mu
približevali, mnogi izmed njih so se globoko priklanjali pred njim. Te je
gledal prijazno, vendar so bili tisti, ki se niso pred njim poklonili, hudo
preganjani in poškodovani z njegovimi strelami in bliski.
Rečem Jaz: "To ne prikazuje nekega vladarja mnogih dežel in narodov,

ampak samo vidno poosebljanje Antikrista! Trojni križ seveda predstavlja
Moj Nauk, kateri bo vsiljen kraljem in njihovim narodom, ter trikratno
izkrivljeno ponarejen: Lažen v besedi, lažen v resnici, in lažen v živem
delovanju.
Kralji, ki se mu ne bodo poklonili in katere preklinja, so tisti, kateri se bolj

ali manj držijo starega nauka. Njegove strele in svetlobni bliski jih sicer
dosežejo, vendar ne toliko, da bi povzročile večjo škodo. Sedaj nadaljujte z
živim opazovanjem dogodkov in pri tem vam lahko pokažem najbolj
pomembne trenutke!"
Spet so se vsi skupaj posvetili opazovanju prizora s povečano

pozornostjo. "In glejte, mnogi kralji, ki so se pred tem globoko klanjali pred
tistim na prestolu, sedaj zbirajo svoje vojske in korakajo proti njemu.
Poglejte, tam je silovita bitka in njegov visoki prestol je že potonil globoko v
mesto. Sedaj lahko vidite samo nekaj kraljev, ki se še vedno klanjajo pred
njim samo zaradi videza, vendar mu tisti, ki so ga zapustili, vračajo veliko
strel in svetlobnih bliskov. In sedaj ni veliko ostalo od njega. V se to se bo
zgodilo v 1000--1500-1600-in 1700 letih.
Glejte, sedaj se poskuša, obkrožen s črnimi hordami, še enkrat dvigniti in
nekaj kraljev izteguje roke, da bi mu pomagali. Toda tisti, ki tako delajo
bodo kmalu postali popolnoma nezavestni in njihovi narodi jim trgajo krone
z glave in jih dajejo močnim kraljem! In poglejte! - sedaj se prestol potaplja
in močni kralji hitijo proti njemu in ga razdelijo v več delov. S tem se je
končala vsa njegova moč, vzvišenost in veličastvo. Čeprav še vedno
izstreljuje puščice in so okoli njega še vedno oslabljeni svetlobni bliski, ne
morejo več škoditi nikomur, ker se večina njih vrača, zadajujoč rane njemu
in njegovim zlobnim hordam."



"Kaj označujejo "svetleči oblaki"? To so skupnosti človeških bitij, ki so
razsvetljeni z Božjo Resnico. Sedaj se vsi skupaj približujejo in tvorijo eno
samo veliko skupnost, in to je nova zemlja nad katero se razprostira novo
nebo, polno svetlobe in jasnosti!
Vendar ne smete misliti, da bo ta naravna zemlja prešla in da bo

spremenjena v novo. Samo tista človeška bitja, ki bodo medsebojno, preko
popolnega sprejetja Božanske Resnice v njihovih srcih, resnični bratje in
sestre, bodo v Mojem Imenu ustvarili novo duhovno zemljo.
Na tej novi zemlji bom Jaz Sam prisoten in bom vodil Moje Lastne, in se

bodo družili z Menoj in Me ne bodo nikoli več izgubili izpred oči.
Glejte kako naraščajoča gostota žarkov svetlobe potuje iz te nove zemlje

navzdol proti stari zemlji, katero tako ožarja, da izgleda, kot da bi gorela!
Vidite mnogo mrtvih, ki prihajajo iz svojih grobov proti svetlobi - kako
kmalu so oblečeni z Oblačilom Resnice in se nato vzdignejo v -kraljestvo
nove zemlje. Istočasno tudi opazite, kako si zelo veliko število hudobnih duš
prizadeva nadeti oblačilo svetlobe preko njihovega temačnega zato, da bi s
tem znova ustvarili anti-krščansko poganstvo sestavljeno iz samo-
koristoljubja in hlepenja po oblasti. Toda Jaz Sam bom dopustil, da se bo
nad njimi razprostrla Moja Jeza, to je ogenj Moje Resnice. In Moji Angeli se
bodo spuščali nad njimi z gorečimi meči, s katerimi bodo pognali
kakršnekoli nadaljnje hudobne namere v brezno, do popolnega uničenja.
Takšna je potem dokončna in velika sodba po okoli tisočih letih. Ta čas se
bo na zemlji imenoval Moje Tisočletno Kraljestvo, ki bo potem le enkrat
prekinjeno za zelo kratek čas, zaradi te zadnje in dokončne sodbe. Toda
kmalu bo prišlo do popolne zmage za vse prihodnje čase.
Od takrat dalje bo, v nebesih in na zemlji, le eden pastir in ena čreda.

Tako kot v vseh časih, Bom Jaz Pastir in čredo bo sestavljalo človeštvo na
zemlji, popolnoma združeno z blagoslovljenimi v Mojih Nebesih. Zadnji se
bodo ponovno vidno družili z ljudmi na zemlji, kot je to bil primer v začetku
človeštva. Vendar bo pred tem tudi naravna zemlja podvržena mogočnim
spremembam. Velika prostranstva in carstva, ki so sedaj še vedno prekrita
z veliki oceani, se bodo dvignila z najbolj rodovitno zemljo. Mnoge sedaj še
visoke gore se bodo zravnale, napolnjujoč globoka brezna in doline z



njihovimi zdrobljenimi vrhovi in bodo oblikovale rodovitno zemljo.
Ker v tistem času človeštvo ne bo več hrepenelo po zemeljskih, minljivih

zakladih, bo ravno toliko ljudi kot sedaj, živelo na zemlji, dobro preskrbljeni
in srečni. Istočasno bodo tudi izginile vse hude bolezni, ki tako zelo mučijo
meso. Ljudje bodo živeli srečno in dočakali visoko starost in bodo lahko
naredili veliko dobrega. Nihče se ne bo bal smrti fizičnega telesa, ker bo
imel pred seboj jasno predstavo o Večnem Življenju duše.
V tistih časih bo, glede pomoči svojemu bližnjemu, glavni poudarek

podan pri pravilni vzgoji otrok, in s krepko in zdravo podporo tistih, ki so
fizično ostareli in oslabeli, z vso njihovo ljubeznijo in močjo. Poroka na tej
blaženi zemlji bo vnaprej urejena, kot je to v nebesih v skladu z Mojim
Redom. In spočeto bo veliko število otrok, vendar ne po poti skrajne
pohote, ampak v resnični iskrenosti ljubezni, in to do konca zemlje.
Sedaj imate resnično sliko zadnje sodbe vseh poganov in celotne

zemeljske oble, katero lahko z lahkoto in dobro razumete."
"Na tem mestu Me učenci vprašajo: 'Gospod in Mojster! Ali bomo tudi mi

videli in doživeli vse to iz kraljestva duhov? In kako dolgo bo ta blažena
zemlja obstajala do popolnega konca njenega časa?'
Rečem Jaz: 'Kar se tiče vašega vprašanja, boste nedvomno iz nebes ne

samo jasno videli, slišali in čutili vse to, ampak boste tudi glavni vodje tam
in v vseh časih; ne samo na novi zemlji, ampak tudi za celotnega, velikega
Človeka Stvarstva (makrokozmos), kot tudi vseh brezštevilnih skupnostih
vseh nebes, ki niso večno nikjer omejene.'
Zato vam Jaz to rečem: 'Nobeno človeško bitje ni nikoli videlo ali slišalo,

niti ni še nikoli nobeno človeško bitje občutilo, kaj je Bog pripravil tistim, ki
Ga resnično ljubijo! Lahko bi vam še povedal in pokazal veliko stvari,
vendar tega še ne bi mogli prenesti. Toda, ko bo nad vas prišel Duh vse
Resnice in Življenja, in boste postali prerojeni v duhu, vas bo vodil v vse
globine Moje Luči in vas povišal. Šele takrat boste razumeli Velike Besede,
katere vam Jaz sedaj dajem in preko vas celotnemu človeštvu!
Glede vašega drugega vprašanja, je resnično še nespametno. Ker naše

štetje ne vsebuje števila, s katerim bi lahko opisali brezkončno število
zemeljskih let, ki morajo še preteči do konca časa. In celo, če bi bilo to



mogoče, bi bilo tistim, ki živijo dalje v duhu, vseeno.
Če pazljivo izpolnjujete Moje Zapovedi resnične in čiste ljubezni do

bližnjega, boste z lahkoto spoznali, da vsako pristno in resnično človeško
bitje najbolj prizadene napuh njegovega bližnjega. Torej naj bo vsak poln
blagosti in ponižnosti, in s tem si boste izkazali največje medsebojno
spoštovanje in boste skupaj živeli v miru in spokojnosti.
Vendar pa častihlepnost in napuh povzročata pomračitev, vznemirjenje,

zaničevanje, zamero, jezo in nazadnje maščevanje in vojno z vsemi njenimi
hudimi posledicami. Ošabni in častihlepni so tudi polni sebičnosti in
pohlepa. In ker želijo dobiti vse, samo da bi povečali svojo zemeljsko
pomembnost, je žalostna posledica tega, da bodo tisoči okoli njih živeli v še
večji revščini in pomanjkanju, kot je obstajala v času Noeta in bo celo še
bolj tako v zadnjih dnevih novega poganstva.
To zlobno in peklensko stanje med ljudmi bo sodba, ki so si jo sami

pripravili! Brezkončno število zatiranih in revežev se bo končno dvignilo
proti ošabnim zatiralcem in jih odstranilo. Ogenj jeze na koncu brezobzirno
zatiranih revežev bo predstavljal drugi Vesoljni Potop.
Tudi naravni ogenj bo v tistem času opustošil nekaj krajev. Kajti v tistih

časih, bodo ljudje zaradi pretiranega pohlepa, kot črvi, rili po globinah
zemlje, da bi tam poiskali in tudi našli, vse vrste zakladov. Vendar, ko bodo
dosegli mogočne skladovnice pokopanih prvobitnih zemeljskih gozdov
-katere bodo uporabljali za ogrevanje, taljenje kovin in mnoge druge stvari
- bo njihova končna sodba, ki so si jo sami pripravili, pred njihovimi vrati.
Tisti, ki bodo živeli v velikih mestih zemeljskih mogotcev bodo najbolj trpeli.
Zato vi vsi vedno ostanite blagi in ponižni, in s tem v resnični ljubezni do
svojega bližnjega, da ne bo nobene sodbe med vami. Kajti kjer bodo v
tistem času ljudje živeli po Mojem Redu, se ne bo zgodila nobena zadnja
sodba."

Svetopisemska tolmačenja

1.



"Jaz vas ne bom pustil brez tolažbe; prišel bom k vam. " (Janez 14:18)

"Kje se bo v času, o katerem govorimo, prepoznal vpliv Svetega Duha?
Mogoče v zemeljskih državnih in vojaških zakonih ali celo v mnogoterih
kanoničnih disciplinskih zakonih? Absolutno ne! Zato, ker Jaz nisem vzrok
vsega tega, ampak samo posvetno koristoljje vladarjev. Čisto vsi hlepijo po
oblasti; cesarji, kralji, princi in bolj ali manj tudi vsi tisti, ki so pod njimi.
Vsekakor mora obstajati cesar, kralj, princ; vendar ne zaradi prevlade,
temveč da bi narode pod njihovim vodstvom vodili k Meni. Vendar so se na
ta način odvrnili od Mene in se usmerili k svetu; niso postali močni, ampak
so samo oslabeli, da bi jih bilo v njihovi šibkosti vse z lahkoto voditi. Ali je
to učinkovitost Svetega Duha, če vladar gleda na svoje podložnike kot na
tlačane, katere lahko ob vsakem času s svojo besedo uniči, če bi se mu to
zahotelo? Vladar naj bi bil vodnik in v tolažbo svojim ljudem in naj bi jim
dajal zakone, ki temeljijo na Mojih! Takrat bi bil pravi vladar in Sveti Duh bi
deloval z njim, kot je bil nekoč primer z njega dostojnimi vladarji. Toda
Sveti Duh se nikoli ne nahaja v izumih vsakovrstnih strojev, ki izpodrivajo
delo človeških rok, v prekomernem napredku industrije, v uporabi velike
vojaške moči! Vse to je bilo tudi običajno v času Noeta pred Vesoljnim
Potopom, zaradi vpliva duha sveta, ki predstavlja satana, v vsej njegovi
celovitosti. Podobno je bilo s Sodomo in Gomoro in v Babilonu.
Kdo sploh želi verjeti, da je bilo to delo Svetega Duha? Vendar je, zaradi

takšnega delovanja, ki nasprotuje Svetemu Duhu, vedno sledila mogočna
sodba. Takšna sodba, katero Jaz sedaj držim v pripravljenosti, zato da
prikažem, da Moj Sveti Duh ni prisoten nikjer v dejanjih današnjega sveta
in posledica tega je, da svet ostaja popolna sirota.
Še nekaj časa Bom dovoljeval, da se to nadaljuje, predno doseže največji

vrh pred padcem. Potem se bo pojavil svetlobni blisk od jutra do mraka, v
katerega svetlobi bo postalo očitno, koliko je takšnih na svetu! In če je
temu tako, kje bodo tisti, katerih Jaz ne želim pustiti brez tolažbe? Rečem
vam: 'Nekaj jih je tukaj in nekaj tam, vendar so postali skoraj redkejši od
kronskih draguljev. Kot je to mogoče, živijo preprosto življenje, odmaknjeni



od sveta. Njihovo veselje in snov njihovega pogovora sem Jaz! Kajti iz obilja
srca govorijo usta. Ti resnično niso sirote, ker sem Jaz med njimi in jih
osebno poučujem. Vseskozi slišijo Moj Glas, katerega prepoznajo kot Glas
Pravega Pastirja in ne kot glas najemniškega plačanca, kateremu ne bodo
sledili, kot da bi bil od lažnega preroka. Oni so tudi tisti, katerim je dana
Moja Beseda. Jaz ne potrebujem posvetne učenjake in zakonodajalce,
ampak samo ponižno srce, ki Me ljubi. Kjer ga najdem, temu bom dodal vse
ostalo in to zagotovo na boljši način, kot si svet lahko zamišlja. Takrat bo
vse pod vplivom Svetega Duha in na svetu ne bo več sirot. Resnično, sedaj
jih je le malo, katerih ušesa so dovzetna za Moj Glas!'

2.

"In potem se bo na nebu pojavilo znamenje Sina Človekovega. " (Matej
24:30)

"Ali poznate razliko med znamenjem in Sinom Človekovim? In ali veste,
kaj se razume pod "nebesi"? Resnično, ne morete si predstavljati ničesar
bolj neumnega kot križ, ki bo postal viden na zvezdnatem nebu. Vprašajte
se, kaj bi to dobrega prineslo svetu, če se na nebu ne bi vidno pojavil le
eden, ampak cela množica križev? Ali bi to poboljšalo srca ljudi? O ne,
resnično ne! Ali ne bi učenjaki kmalu oznanjali, da so vsi ti križi slepilo
prevare in dokazovali, da imajo vsi ti križi na nebu izvor v statični elektriki v
zraku! Glejte, takšen in podoben učinek, bi imel ta pojav v učenem svetu.
Zares, matematiki bi se trudili, da bi pojasnili takšne pojave z optiko. In kaj
bi rekel k temu človek z ulice? Zagotavljam vam, da bi obmolknil v silnem
strahu. Zaradi napačnih doktrin, katere so mu vcepili, bi bil prepričan, da je
pred njegovimi vrati Zadnji Sodni Dan. Torej, to bi bil učinek takšnega
pojava.
Če bi se dogodki pojavili na ta način, lahko sklepate, kako bi bilo, če bi

pozornost usmerili na tista časovna obdobja, ko so dvomljivi preroki že
nekajkrat napovedovali konec sveta. Kako so ob takšnih priložnostih ljudje
obupani, nekateri se smejejo, drugi pa se vdajo požrešnosti in vsem vrstam
nezmernega in razuzdanega življenja! Toda če že prazna napovedovanja



povzročijo takšne škodljive pojave, kaj bi šele bilo, če bi se na nebu pojavil
velikanski križ?
Vendar pa "nebesa" pomenijo popolnoma pobožno vero iz Besede, ki je

cerkev v njeni pristni neomadeževanosti. Znamenje Sina Človekovega je iz
te cerkve novo-obujena ljubezen z vsemi njenimi nebeškimi lastnostmi kot
so: Usmiljenje, Potrpežljivost, Blagost, Ponižnost, Pokornost, Ubogljivost in
Strpnost vseh bremen križa. Glejte, takšno živo znamenje Sina Človekovega
se bo pojavilo v nebesih notranjega Večnega Življenja, in ne bo uničevalo,
ampak obilno poživljalo. V tem primeru bodo posvetno usmerjeni ljudje na
zemlji zares jokali, stokali in tožili, ker ne bo vsa njihova peklenska prevara
nič več tekla v običajni smeri. To Moje znamenje ne bo imelo nič opraviti z
veletrgovci, špekulanti in menjalci denarja, ker bodo le usmerjali njihove oči
tja, kjer bodo videli Sina Človekovega prihajati na oblakih iz nebes z veliko
močjo in slavo; namreč v živi Besedi v srca človeštva, ki je Moja Večna
Ljubezen v njeni popolni bitnosti in s tem polna moči in veličastja. "Oblaki iz
nebes" so neskončna modrost sama v tej poživljajoči Besedi.
Glejte, to je na kratko pomen tega zapisanega besedila. Na oni strani, vas

bodo torej ti oblaki sprejemali v Moje Kraljestvo in bodo v še večno
bivališče. Samo tam, v največji blaženosti boste popolnoma videli in
spoznali veliko moč in veličastje Sina Človekovega.

3.

"Glejte, Jaz sem vedno z vami." (Matej 28:20)

"Ne boste imeli samo eno, ampak več znamenj, ki vam bodo v vsakem
času kazala, da sem Jaz vedno v duhu z vami, med vami in prisoten znotraj
vas! Ta neprenehna znamenja bodo večno sledeča:
Prvič, da Me ljubite bolj, kot vse na svetu. Kajti če kdo ljubi karkoli na

svetu bolj kot Mene, Me ni vreden. Toda tisti, ki Me resnično nadvse ljubi,
se preko takšne resnične ljubezni, nahaja v Meni in Jaz v njem.
Drugo znamenje Moje Prisotnosti pri vas naj bo, da iz ljubezni do Mene

ljubite tudi svojega bližnjega, starega ali mladega, kot sami sebe. Kako bo
nekdo, ki ne ljubi svojega bližnjega katerega vidi, ljubil Boga v Meni,



katerega ne vidi? Čeprav Me sedaj vidite in slišite, Me od sedaj naprej ne
boste več videli na tem svetu. In ko Me ne boste več videli, ali bo vaša
ljubezen ostala takšna, kot je sedaj, ko Me vidite? Ta ljubezen bo ostala pri
vas, toda potrudite se, da bo ostala tudi pri vaših naslednikih! Če Me bo
nekdo resnično nadvse ljubil v svojem srcu in bo zaradi tega živel in deloval
v skladu z Mojo Razodeto Voljo, bom prišel k njemu osebno v duhu in mu
razodel Mojo Prisotnost.
Tretje znamenje Moje Prisotnosti v vas in med vami naj bo, da vedno

razdajate to, kar v vsej iskrenosti prosite Očeta v Meni v Mojem Imenu!
Vendar, pri tem se razume, da ne prosite za brezvredne stvari sveta.

Kajti če tako delate, samo razkrivate, da ljubite takšne stvari bolj kot Mene.
To resnično ne bo znamenje Moje Prisotnosti med vami.
Četrto znamenje Moje mogočne Prisotnosti bo tudi takšno: če boste, iz

resnične ljubezni do svojega bližnjega v Mojem Imenu, položili roke na
fizično obolela človeška bitja, se jim bo stanje izboljšalo, če to služi odrešitvi
ali zveličanju njihovih duš. Toda vedno recite v vašem srcu: 'Gospod, ne
moja, ampak Tvoja Volja naj se zgodi!' Ker vi ne morete vedeti, ali in kdaj
bo ozdravljenje telesa služilo duši za pridobitev odrešitve. Nihče ne bo
večno živel na tej zemlji v fizičnem telesu, in polaganje rok ne bo vedno
osvobodilo vsako človeško bitje njegove telesne bolezni. Toda ne boste
grešili, če nudite vašo primerno ljubezen vsaki trpeči osebi, kajti Jaz bom
zagotovil to sposobnost, dokler služi dušini odrešitvi, kar vem samo Jaz.
Če slišite, da je oddaljen prijatelj bolan, molite zanj in v vaših mislih

položite roke nanj in stanje se mu lahko izboljša. Molitev v vašem srcu naj
bo sestavljena iz sledečih nekaj besed: 'Naj ti Jezus, Gospod, pomaga! Naj
te okrepi, naj te pozdravi z Njegovo milostjo, ljubeznijo in usmiljenjem!' Če
izgovorite te besede polni vere in zaupanja v Mene bolniku ne glede na to,
kako je oddaljen od vas, in v vaših mislih držite roke nad njim, se mu bo
stanje v eni uri izboljšalo, če bo to vodilo k odrešitvi njegove duše.
Peto znamenje Moje Prisotnosti bo obstajalo v tem, da boste vedno

izvrševali Mojo Voljo, ter dosegli prerojenje duha v vas. Ko ste potem
napolnjeni z Mojim Duhom in ste potemtakem razsvetljeni v vsej modrosti,
bo to za vas resnični krst življenja. Naj vsak nadvse stremi k temu petemu



znamenju!
Če se izkaže za resničnega v njem, bo dosegel Večno Življenje že na tem

svetu. Zmogel bo delati in ustvarjati, kar Jaz delam in ustvarjam, ker bo
eno z Menoj. Sedaj sem vam prikazal znamenja Moje Prisotnosti. Ravnajte
se po tem in kmalu boste resnično opazili Mojega Duha v vas in med vami.
nebesi so neskončna modrost sama v tej poživljajoči Besedi.
Ostal bom z Mojim lastnim duhom, v Besedi in v resnici! In tisti, ki Me

zelo ljubijo Me bodo občasno tudi osebno videli za trenutek. S tistimi, ki
živijo po Moji Besedi in iskreno iščejo notranjo resnico, bom Jaz govoril
preko razumevanja njihovega srca in postavil Mojo Besedo v njihove misli.
Dečki in deklice, ki so dobro vzgojeni v Mojem Imenu, bodo imeli vizije v
katerih jih bo Moje Bitje, nebesa in Večno Življenje, kot tudi laži in zla,
pojasnjeno. In na ta način bom ostal z Mojim Lastnimi do konca te zemlje!"

Antikrist

(Prejel Gottfried Mayerhofer 1871) (Text: Janezovo Razodetje, 11. poglavje)

"Najprej vam Bom razumljivo podal, da v Mojih Naukih in Besedah leži
mnogo več zveličanja in blagoslovov, če se po njih živi, kot če bi lahko
tolmačili vso razlito jezo v Janezovih prerokbah.
Toliko vam lahko povem: Zemlja z njenim celotnim človeštvom je sedaj

sredi procesa ločevanja in vse, kar se bo kmalu zgodilo, je resnično
zapisano v teh prerokbah, toda to se ne bo zgodilo na način, kot si vi to
tolmačite. "Skrajšanje dnevov" pomeni - v pogledu razširjanja Moje Besede
- -pospešitev očiščevanja pokvarjenih sestavnih delov zemlje, kar se že
nekaj časa dogaja.
Tudi berete o "Antikristu"; večina ljudi si zamišlja, da bo to oseba. Če

pogledajo na svet s pozornim očesom, bodo našli mnogo "anti-kristjanov",
kajti le malo med njimi je dejansko pravih naslednikov Kristusa ali Mojih
Naukov, in celo ti so še vedno daleč od tistega, kar naj bi resnično bili.

Dejanski "Antikrist" je splošno prevladujoča nagnjenost ali obsesija



po čisto drugačnih stvareh, kot so zajete v Mojih Naukih. To je prevladujoča
težnja tako mnogih ljudi, pri katerih je dejavna samo glava, srce pa je
obsojeno na molk. Tukaj morate sprejeti "glavo" ali preračunljiv razum (kot
duhovno načelo) kot "Antikrista", ki že dolgo časa dejavno zganja hudobijo
na zemlji, pri čemer si prizadeva razložiti človeštvu, z zavajajočimi dokazi,
da je samo tisto, kar lahko razum dojame in obrazloži, resnica.
Medtem ko ni to, kar čuti ali sluti srce, nič drugega kot bežeča nejasnost

vzburjene domišljije! Zaradi tega je doktrina materialistov zadnja stopnja
razumske modrosti, z vdajanjem užitkom in sredstvom za njihovo potešitev,
ter zaničevanjem vsega, kar je plemenito, dobro in dostojanstveno. Torej,
"znanje in ne vera"! Kljub temu ljudje pozabljajo, kar sem nekoč rekel:
Vaše znanje je le delec!'
Vsi prikazi v Janezovi Apokalipsi so duhovne podobe. So prevladujoči v

nalezljivem duševnem neredu, ki žene in obvladuje ljudi. Da bi lahko nekdo
razbral ta razodetja, mora razmišljati na veliko višji stopnji, kot pa je
zmožen na tej. Mora videti in razumeti, z Mojega stališča, duhovni notranji
svet duš, ki se razvijajo na zemlji v fizičnem telesu. Mora prepoznati, kako
se duhovno nagnjenje spreminja, kako ga Jaz potem uporabim za Moje
Lastne namene in kako se, nasprotno temu, kar želi človeštvo doseči, lahko
bori samo za Moj Veliki Cilj! Če se je zmožen povzdigniti na to stališče, bo
tudi dojel, kaj pomeni: "Ubili so preroke in pustili njihova mrtva trupla ležati
na ulici tri dni in pol." To pomeni: Ko bo človeštvo slišalo nauke Mojih
Izbranih, jih bo zavrnilo, ter zasmehovalo Moje pisarje in služabnike, ali pa
jih bodo imeli za neobstoječe, kot da so mrtvi. Zavrnili bodo Moje Nauke ali
'pustili jih bodo ležati na sredi ulice', ne da bi v njih popolnoma verovali, pa
tudi ne da bi jih popolnoma zavrgli. Dokler ne bo, po kratkem času
(simbolično po treh dneh in pol) resnica zopet slavila zmago, tisti, kateri je
veljal za mrtvega, bo ponovno oživel in se vrnil od koder je prišel, to je,
vzdignil se bo k Meni. Kdor razume pomen teh besed, to je njihov duhovni
pomen, bo zlahka ugotovil pomen "mesta Babilona" kot "mesta razumskih
napak".
Kdor se vrže v Moje Roke lahko mimo spremlja prihajajoče dogodke. Ta

ve, da je vse to v korist izgubljenih otrok. Ko bo iz Mojih Besed dojel, da



svet na ta način ne more obstajati - ker ga Jaz nisem ustvaril za ta namen –
bo tudi razumel, da se Jaz moram vrniti, zato da rešim, kar se še da rešiti!
Torej naj tudi on ne stremi k nobenemu drugemu cilju, kot da se prizadeva,
da bi bil vreden in se prišteval med "Moje Otroke" in da ne bo pomeden z
zemlje in uničen z ostalimi ruševinami!"

Sedanji duhovni potop

(Prejel Jakob Lorber 1849)

On, ki vas je ustvaril, odrešil in posvetil z Njegovo Besedo in z Njegovim
Duhom, vam govori:
"Duhovni potop se sedaj vali po celi zemlji tako, kot poplava pred štirimi

tisočimi zemeljskimi leti v času Noeta. Zadnja je ubila meso, toda prva ubija
dušo in telo. Ta poplava ubija dušo z duhom poželenja po oblasti, ki sedaj
naglo bruha iz notranjosti zemlje in iz zraka tako, kot nekoč valovanje vode.
To pomeni, da zlobni duhovi prihajajo iz teh elementov in poplavljajo dušo
in jo kvarijo s slo po oblasti.
Ta poplava je kot ogenj in to je tisti ogenj, o katerem beremo (II Petrovo

Pismo, 3. poglavje), da bo svet v celoti s tem že drugič sojen. Bodite ob
Moji strani, če ne želite, da se vas polasti ta strašna ognjena poplava. Ne
sodite enega dneva na en način in drugega na drugi način ali govorite: Ta
ali oni, ta ali ona stran, ali visoki ali nizki imajo prav. Kajti Jaz vam rečem:
Nihče sedaj nima prav, razen tisti, ki se ne uklanja sem ter tja, ampak
ostaja z Menoj - vzravnano in trdno kot skala - prepuščajoč vse Meni. Kar je
več kot to, je greh!

Vse to se mora zgoditi zaradi Božje Besede, ki je Moja Beseda, katero
sem izrekel Jeruzalemu o Jeruzalemu in kot takšni, celemu svetu. Pojavili se
bodo veliki dogodki: Slišali in videli boste veliko zla. En narod bo obsojal
drugega in ena stran bo gradila vislice za drugo. Tisti, ki so se še pred
kratkim pozdravljali kot prijatelji, bodo izdajali drug drugega: sin očeta in
oče sina! Vendar ne sodite nikogar in prepustite vse Meni in znašli se boste



v Moji Skrinji Miru, kjer se vas ne bo dotaknil o nobeno zlo tega časa.
Kdo izmed vas ima moč, ki ima resnične posledice v svetu? Če sodi stran,

ki na koncu zmaga, ali ga ne bo ta zajela in zahtevala pravico? Če se po
drugi strani spogleduje z drugo in prva stran zmaga, ali ne bo ta stran tudi
naredila tisto, kar je druga naredila tistim, ki so ji nasprotovali? Do sedaj
nisem vnaprej določil zmago nobeni strani, razen tisti, ki Mi je bila vdana,
torej enako se izogibajte hvale, kot graje! Samo Jaz vem, koga naj bi vi
hvalili ali kritizirali in vsakemu bom povrnil po njegovih dejanjih!
Če bi kakorkoli ena oblast zmagala, samo ubogajte oblast, ki je zmagala,

ker ne more biti oblast, če jo nisem Jaz podelil! Če sem Jaz sprejel Pilatovo
obsodbo in se nisem upiral, čeprav se je nanašala na Moje Lastno Telo, ne
skrbite in ne godrnjajte nad tem, kar se bo zgodilo. Nobeden vrabec ne
pade s strehe brez Moje Volje in celo vsi lasje na vaši glavi so prešteti. Kako
naj se potem vsi ti dogodki zgodijo brez Moje Volje? Če je Moja Volja, ker je
svet tako hotel in še vedno tako hoče, je tudi v Moji Skrbi, da zaščitim tiste,
ki so Mi vdani in Mi vse prepuščajo. Ali ne veste, da je Moj Načrt
nerazložljiv in Moje Poti nedoumljive?
Ni potrebno, da vam ponavljam, da se bo vse to zgodilo. Kajti veliko tega

se lahko zgodi ali pa le malo, odvisno od tega ali se bodo ljudje obrnili k
Meni ali proti Meni. Meč je že stresel svojo jezo v opustošenju, in bo
nadaljeval s priganjanjem človeških bitij v poplavo njihovega hlepenja po
oblasti. Takrat jim bom poslal še drugega angela, namreč Angela Lakote in
istočasno Angela Kužne Bolezni. Te lekcije bodo naučile ljudi pojmov, ki so
čisto drugačni od teh, katerih se sedaj oklepajo.
Vaše geslo naj bo: "Dajte cesarju, kar je njegovo, vendar pa predvsem

vse Meni, kar je Moje!" Na ta način boste v miru živeli v svetu in v Meni, ter
boste v vsem resnični Moji Otroci. Amen."

Nebeške sile se bodo tresle

Moji Otroci! Pisano je: "In nebeške sile se bodo tresle." Zaradi tega mnogi
ljudje verjamejo, da bodo zvezde padale z neba; vendar se to ne bo



zgodilo, ker ima to popolnoma drugačen pomen.
Duše iz mnogih planetov in sončnih sistemov so sedaj utelešene

(inkarnirane) na zemlji. Mnoge izmed teh duš so se potopile v najgostejši
materializem, ter popolnoma izgubile vero v največje, osebnostno
božanstvo, medtem ko so dejansko prišle sem, da bi našle prav to
božanstvo. Njihovi sorodniki, celo vsi prebivalci teh svetov brez prestanka
molijo za tiste, ki so odšli, da bi našli "Velikega Duha" kot "Dobrega Nežno-
Ljubečega Očeta", in bi prenesli nazaj novice o Njem. Vendar, kaj bo
takšna duša rekla, ko se bo vrnila? Mnogi se po njihovi fizični smrti sploh ne
vrnejo, ker postanejo preveč tesno navezani na materializem. Ta bitja bodo,
z Mojo Milostjo, šla na mesto, kjer bodo postopoma očiščena in osvobojena.
Sedaj naj tisti, ki so prišli od zgoraj, najdejo pot k Meni in naj jo tudi
pokažejo tistim, ki prihajajo od spodaj. Toda velikokrat so tisti, ki so prišli
od zgoraj, ti, ki prinašajo vso zablodo in nesrečo tej zemlji. Sedaj je napočil
čas, ko bom Jaz omogočil vpogled na zemljo prebivalcem večjih planetov in
sonc, in jim bom opisal stališče tistih, ki so prišli na zemljo, da bi Me našli.
Zaradi tega bodo ti zagotovo zelo razburjeni, in ta razburjenost bo segala
od Venere do Urke (Urka - UR = svetloba; KA = energija - se nahaja v
ozvezdju Leva z glavno zvezdo Regulus. Ed.) Na ta način, se bo zgodilo, da
"se bodo nebeške sile tresle", in bo to mogočen klic iz vseh smeri
prebivalcem te zemlje. Duh jih bo vse pobil na tla in viharji bodo razsajali
od vzhoda proti zahodu, upogibajoč vse trmaste in močne duhove, in nič se
ne bo moglo zoperstaviti temu mogočnemu viharju. Takrat bom Jaz prišel k
tistim, ki so Moji, kot njihov sveti Oče. Amen!"

Tisočletno kraljestvo (Milenijum)

(Prejel Jakob Lorber 1864)

"Poskrbel sem, da bodo Mene, edinega resničnega Kristusa, človeška bitja
prepoznala kot resnično notranje življenje. In to bo resnična skala, katero
moči pekla ne morejo premagati: Jaz bom temeljni kamen, katerega so
mnogi zidarji premikali sem ter tja. Gorje tistemu, ki se bo spotaknil ob ta
temeljni kamen, razbil se bo v koščke, kot krhek kozarec. Tisti, na katerega



bo temeljni kamen padel, bo zdrobljen v prah in pepel! In to je način na
katerega bo Moja do sedaj napačno razumljena Tisočletna Vladavina prišla.
Kdor pozorno pogleda starodavne Arabske številke, bo po poti analogije,

videl v njihovi razporeditvi nekaj drugega, kot tisoč enot števila 'tisoč'.
Številka "ena" v številu 1000 predstavlja Mene v Moji človeški osebi in tri

ničle, ki sledijo "enici" predstavljajo Mene v polnosti Moje Božanske
Trajnosti. Torej izraz "Tisoč let" pomeni, da Me številka 1000 ustrezno
predstavlja v polnosti Moje Božanskosti.
Toda beseda 'leto' pomeni čas, med katerim bom ostal prvi vladar do

konca, upravljajoč in vodeč narode te zemlje, deloma Jaz Sam, deloma pa
preko Mojih novo-obujenih služabnikov. Tudi oni (ljudje tega blaženega
obdobja) bodo morali skozi preizkušnjo svobode njihovega življenja tako,
kot morajo sedaj biti težke bitke z materializmom. Toda, ko bodo bitko
preživeli, bodo oblečeni v Oblačila Nesmrtnosti. Torej sedaj živite v Velikem
Prehodnem Obdobju.
Srečen je tisti, ki zaupljivo sprejema te stvari v svoje srce, ne da bi se

jezil na mnoge hudobije, ki jih zakrivlja ta svet. Ne bodo dolgo trajale, ker
jih bom skrajšal zavoljo Mojih Izbranih, ki Me bodo potem slavili in se
veselili. Ne Bom vrgel pravičnih vladarjev z njihovih prestolov, ampak jih
Bom napolnil z Mojim Duhom tako, da bo obstajala ena čreda in en pastir,
da bo izpolnjeno, kar sem napovedal ljudem med Mojim zemeljskim
življenjem."

Sedemkratni Gospodov prihod

(Iz "Božjega Gospodarjenja", 46. poglavje) Zgodnja zgodovina Človeštva
(Prejel Jakob Lorber 1840)

"Prišel Bom sedemkrat; toda sedmič Bom prišel v ognju Moje Svetosti.
Gorje tistim, katere bom našel krivične; ne bodo več obstajali, razen v
večnem ognju Moje jeze!
Glejte, nekoč Sem bil tukaj v začetku sveta, da bi ustvaril vse stvari zaradi



vas in vas zaradi Mene. Kmalu se Bom vrnil v velikih poplavah, da operem
strup z zemlje; kajti globine zemlje so postale gnusoba pred Menoj, polne
umazanega blata in strupa, kar je prišlo na dan zaradi vaše neposlušnosti.
Tja bom prišel Sam zaradi vas, da ne bo pogubljena celotna zemlja in bo
ostal en rod, kateremu bom Jaz Sam zadnji potomec.
Tretjič Bom prišel k vam velikokrat, kot sedaj neštetokrat prihajam k vam

- včasih vidno, včasih nevidno v Besedi Duha - da pripravim Mojo Pot.
Četrtič Bom prišel telesno, v veliki stiski, v velikem času časov. In kmalu
zatem Bom prišel petič v duhu ljubezni in vsej svetosti (Binkošti). In prišel
bom šestič v notranjost vsakogar, ki bo v svojem srcu resnično in iskreno
hrepenel po Meni, in Bom vodič tistemu, kateri se mi bo, poln ljubezni in
zaupanja, pustil povleči v Večno Življenje. V tistem času se Bom odmaknil
od sveta; vendar kdor bo sprejet, bo živel, in Moje Kraljestvo bo večno z
njim.
Nazadnje Bom še enkrat prišel, kot je bilo že rečeno; toda ta zadnji

prihod bo za vse trajen prihod - na tak ali drugačen način! Dobro poslušajte
in razumite: Vztrajajte v ljubezni, kajti ona bo vaš Odrešenik. Ljubite Me
nadvse; to bo vaše Večno življenje. Ljubite tudi druge tako, da boste
osvobojeni sodbe. Moje usmiljenje in prva ljubezen bodi z vami do konca
vseh časov! Amen."

Veliki in novi Jeruzalem

[Gospod]: "Jaz sem steber svetlobe (to se nanaša na predhodni svetlobni
pojav, katerega Gospod razlaga Svojim učencem glede na njegov duhovni
pomen), ki se je vrnil iz nebes na to zemljo, v duhu Moje Žive Besede,
katero Bom položil v srca tistih človeških bitij, ki Me bodo ljubila in izvajala
Moje Zapovedi. K tem Bom prišel in se jim Sam razodel. In tako bo na novo
Bog poučeval vsakogar.
Razdelitev stebra v neštete dele predstavlja razkritje notranjega,

duhovnega pomena vseh Mojih Besed in Naukov, katere Jaz podajam
človeškim bitjem od začetka človeštva, skozi usta očakov, prerokov in



poslancev in sedaj Mojih Lastnih.
Iz mnogih posameznih razkritij notranjega duhovnega pomena Božje

Besede se bo tvoril resnični in veliki svetlobni nauk, ki se bo spustil iz nebes
k človeškim bitjem. In tisti, ki bodo živeli v skladu z Novim Naukom, bodo
večno hodili in živeli v Novem Jeruzalemu, in tam bo blaženost nad
blaženostjo brez meja, cilja ali konca. Kajti Jaz Sam bom z njimi in oni bodo
gledali vso brez številno veličastnost Moje ljubezni, modrosti in
vsemogočnosti.
Zelo malo bo svetlobe med ljudmi zemlje od padca tega starega mesta

Jeruzalema, do časa Božjega Novega Mesta na zemlji. Kajti kmalu se bodo
v Mojem Imenu vzdignili mnogi lažni preroki in duhovniki, in bodo izvajali
lažne čudeže in slepih in zapeljevali ljudi - zares, Antikrist bi s pomočjo
vladarjev zemlje, zagrešil stvari, ki bi lahko zavedle celo Moje Izbrane, da bi
pokleknili pred novim Baalom, če bi Jaz to dopustil. Toda takrat Bom poslal
ljudem velike nadloge, kakršnih še nikoli ni bilo videti pod soncem. Takrat
bo Baal vržen iz prestola, kot velika vlačuga Babilona, in svetloba žive
besede bo prišla v srca mnogih ljudi, ter bo tolažila in rešila tiste v težavah
in zatirane, vse se bo veselilo v novi svetlobi in slavilo Moje Ime.
V tistih časih bodo mnogi ljudje komunicirali s čistimi duhovi Mojih nebes,

ki jih bodo, kot njihovi učitelji, poučevali v vseh skrivnostih Večnega
Življenja v Bogu, kot vem je bilo to prikazano pri tretjem prihodu, ko ste
videli ljudi prihajati in odhajati skozi dvanajst vrat.
Vendar dvanajst vrat ne bo več pričalo o tem, da bo novo mesto zgrajeno

iz dvanajstih rodov Izraela, temveč iz dvanajstih glavnih načel Mojih
Naukov, ki so vsebovani v Desetih Mojzesovih Zapovedih in v Mojih novih
Dveh Zapovedih Ljubezni; kajti te so vrata skozi katera bodo ljudje vstopali
v Božje, novo, razsvetljeno in resnično- življenjsko Mesto.
Samo tisti, ki bo upošteval te Moje Zapovedi bo vstopil v to mesto, in

prejel bo svetlobo in življenje; toda tisti, ki jih ne bo upošteval, ne bo
vstopil v to novo mesto. Potemtakem dvanajst vrst dragocenih kamenjev, iz
katerih je zgrajen zid velikega mesta, ponovno označujejo te iste Dvanajst
Zapovedi.
Teh Dvanajst Zapovedi torej ne pomenijo samo vstopna vrata v svetlobo



in življenje za človeška bitja, ampak so tudi vaša neuničljiva zaščita in
zavetje, kar vrata in moči pekla ali materialne posvetnosti ne morejo nikoli
uničiti ali osvojiti.
Istočasno, ali ste opazili, ko ste opazovali prikazen, kako so kamni v zidu

oddajali mogočno svetlobo v vseh njenih barvah. To je znak za vas, da je
Dvanajst Zapovedi, ki so vam dane, vsebovane v vseh stopnjah Božje
Modrosti in samo z izpolnjevanjem Dvanajstih Zapovedi lahko človeška bitja
dosežejo popolno modrost. Kajti Zapovedi vsebujejo vso modrost iz Boga in
ker je v njih vsebovana vsa Božja Modrost, je v njih tudi vsa božanska moč
in jakost, kajti v teh Zapovedih se nahaja največja modrost in Vsemogočna
Volja in s tem največja svoboda.
Kdor je kakorkoli sprejel in napravil Božjo voljo za svojo lastno z

izpolnjevanjem Zapovedi, je tudi napravil božansko moč in božansko
svobodo za svojo lastno, ter je dosegel stopnjo resničnega prerojenja duha
in je, kot resnični Božji otrok, popoln, kot Sam Oče v nebesih.
Vsem vam sedaj povem, da se z izpolnjevanjem Zapovedi v najmanjši

podrobnosti, predvsem prizadevajte, da dosežete popolnost, dokler ste
tukaj na zemlji - popolnost enako Očetu v Nebesih. Takrat ne boste delali
samo to, kar delam sedaj Jaz, ampak boste delali celo večje stvari. In ko se
boste znašli na tej stopnji; boste že vnaprej postali prebivalec Novega
Jeruzalema."

Razlaga drugega poglavja Izaija

[Gospod]: "Beseda, katero je prejel Izaija, sin Amosa, ki se nanaša na
Jude in Jeruzalem. In zgodilo se bo v zadnjih dneh, da bo gora Gospodove
Hiše osnovana na najvišjih vrhovih gora in bo povzdignjena nad hribe; in
vsi pogani se bodo stekali vanjo."
Glejte, Jaz sem gora vseh gora, na kateri stoji resnična Božja Hiša. Toda

kaj je hiša? To je Moja Beseda, katero sem stoletja podajal vam Judom
preko vseh prerokov, in katero sedaj Jaz Sam podajam skozi usta Sina
Človekovega. Torej, Jaz sem gora, in Moja Beseda je primerna bivalna hiša
za prebivanje na gori, in okoli nas so zbrani vsi pogani iz vseh kotov zemlje,



ki so prišli sem na ogled gore in da bi se vselili v njeno prostorno hišo. Toda
za Jude, kakršni so sedaj, so to zares zadnji dnevi, ker so zapustili goro in
njeno hišo, in velikaši in močni celo grozijo, da jo bodo uničili.
Toda Izaija nadaljuje: "In veliko narodov (to je v prihodnosti) bo prišlo in

reklo: Pojdimo, splezajmo na Gospodovo goro, k hiši Jakobovega Boga, da
nas pouči o Njegovih Poteh in da lahko hodimo po Njegovih Poteh. Kajti
postava bo prišla iz Ziona, in iz Jeruzalema prihaja Beseda Gospodova!"
Sedaj ne more biti več dvoma, da je pod Zionom (Z'e on = On hoče ali

Njegova volja) potrebno tudi razumeti goro, Gospoda ali Mene, in pod
Jeruzalemom - Gospodovo Hišo na gori; torej Mojo Besedo in Moje Nauke
sedaj in večno.
Vendar, kdo so narodi, ki pravijo: Dajmo, splezajmo na goro Gospodovo,

to je k Sinu Človekovem ali Utelešenemu Bogu, in k hiši Jakobovega Boga,
da nas pouči o Svojih Poteh in da mi lahko hodimo po Njegovih Poteh?!"
"Poglejte, ti narodi so tista človeška bitja, ki se bodo v prihodnosti večno

vrnila k Meni, in bo Moja Beseda postala njihova lastna in bodo izpolnjevali
Mojo Voljo; kajti Moja Beseda kaže pot k življenju, in preko te Besede, Moja
Razglašena Volja kaže pot ljudem. Vendar je strogo izpolnjevanje Moje
Volje veliko bolj naporno, kot samo poslušanje Moje Besede, kot je
zagotovo bolj udobno hoditi po široki in ravni cesti, namesto po ozki in
pogosto zelo strmi poti.
Toda kdor želi doseči najvišjo vseh gora in tam vstopiti v Mojo Živo

Besedo, ki je Gospodova hiša na gori, ne sme samo hoditi po poti, ki vodi h
gori in se tam ustaviti, ampak se mora podati na ozko in pogosto zelo strmo
pot; kajti samo po tej poti lahko končno doseže vrh gore in s tem živo
Gospodovo Hišo.
Razložil sem vam, kaj to pomeni, ter tudi kaj je prerok menil z Z'e onom

in z Jeruzalemom; zaradi tega pravi, da od Z'e ona prihaja postava, in tudi
Moja Volja, iz Jeruzalema ali iz Mojih Ust, pa prihaja Moja Beseda.
Kdor sliši, sprejme in živi po Moji Besedi, katero sem govoril v vseh časih

ljudem preko prerokov, pride s tem k Meni in tudi k živi besedi in njeni
moči, in vse kar v brezmejnem prostoru obstaja ni nič drugega kot Moja
Živa Beseda in njena večna jakost in moč."



Nato eden izmed Farizejev, ki je prišel k Meni na Oljčni Gori, in ki je bil
tudi pismouk, reče: "Gospod in Mojster, Tvoja razlaga dveh verzov je bila
čista kot opoldansko sonce, in vse mi je postalo zelo jasno in razumljivo,
toda sedaj prihaja četrti verz, ki se glasi:
'In Gospod bo sodil pogane in kaznoval narode. Spremenil bo njihove

meče v pluge, in njihova kopja v srpe; narod naj ne dvigne meča proti
narodu, niti naj se nikoli več ne uri za vojskovanje.'
Kdo so narodi in kdo so pogani, katerim ni več, ko so bili kaznovani,

dovoljeno se vojskovati drug proti drugemu? Ti narodi se morajo šele roditi
v oddaljeni prihodnosti; kajti sedanje generacije z njihovimi ošabnimi,
pohlepnimi in tiranskimi kralji se bodo vojskovale do konca sveta."
Rečem Jaz: "Priznam, da si se ti pismouk zelo dobro zapomnil postavo in

vse preroke, vendar jih nisi nikoli razumel v pravem duhovnem smislu!
Odpravil si se po široki in ravni poti; vendar nisi zakoračil na ozko pot, ki
vodi h gori resničnega spoznanja.
Kdor z ravnanjem po postavi ne doseže vrha Gospodove gore in vstopi v

Gospodovo Hišo, ali ne doseže notranjo živo besedo od Boga, ne prepozna
resničnega notranjega živega duha postave in prerokov."

Razlaga nadaljnjih Izaijevih prispodob

Reče pismouk: "Toda zakaj so vsi preroki govorili in pisali na takšen zakrit
način? Saj naj bi jim bilo zelo pomembno, da bi njihove besede ljudje
razumeli!"
Rečem Jaz: "Takšni pomisleki so bili izrečeni že pred nekaj dnevi na Oljčni

Gori in pokazal Sem vam, da nimajo nobene osnove, torej Mi ni potrebno
ponavljati, kar je bilo že o tem izrečeno."
"Kakšna bi bila Božja Beseda, če ne bi imela nobenega notranjega

pomena?! Ali si lahko zamislite človeško bitje brez notranjosti? Enkrat se,
vsi vi, že naučite misliti resnično modro! Toda sedaj vam bom pokazal tako
očiten, resničen pomen četrtega verza Izaija, torej bodite pozorni!"
"Kdo so pogani, in kdo so narodi? Pogani so vsi tisti, ki ne poznajo enega



resničnega Boga, ampak namesto Njega molijo in častijo mrtve idole in
bogastvo tega sveta. Judje so obkroženi z vseh strani s tem idolizmom, in
kjerkoli na svetu ste - naj bo to na vzhodu, jugu, zahodu ali severu - boste
naleteli samo na poganstvo vseh vrst in skupin. Toda vi veste, da pogani
visokega ali nizkega stanu in od blizu in daleč prihajajo k Meni iz vseh
smeri. Ko so slišali Mojo Besedo in videli Moja znamenja, so začeli verjeti,
sprejeli so Moje Nauke in Moja Beseda je sodnik in usmerjevalec med njimi,
s čimer so prenehali biti pogani, ter se spremenili v številne Božje
maziljence in v resnične Božje narode.
Toda dolgo ne bodo ostali v sedanji veri; kajti kmalu se bodo med njimi

vzdignili lažni maziljenci, ki bodo z znamenji očarali kralje in prince, ki si
bodo kmalu prilastili veliko posvetno moč in bodo z ognjem in mečem
preganjali tiste, ki jim bodo nasprotovali; in na koncu se bodo razdelili v
veliko sekt in strank. In točno ti so mnogi ljudje, katere bom Jaz, kot
Gospod, kaznoval zaradi pomanjkanja ljubezni, njihovih laži, samoljubja,
napuha, trme, hlepenja po oblasti in zlega prepiranja, medsebojnega
preganjanja in vojskovanja. Toda predno se bo to zgodilo, bo preteklo kar
nekaj časa, kot ga je preteklo od Noeta do danes.
Kot je bilo v Noetovem času, ko so ljudje, ob poroki in dogovarjanju o

poroki, prirejali velika praznovanja in pojedine, ter dovoljevali, da so jih na
veliko častili in se vojskovali proti tistim, ki niso pokleknili pred njihovimi
idoli, ko je kmalu prišel Veliki Potop in potopil vse hudobneže, tako bo tudi
v tistem prihodnjem času. Toda ko bo prišel Gospod z ognjem Njegove
gorečnosti in Njegove jeze, bo pometel vse hudobneže z obličja zemlje.
Takrat se bo zgodilo, da bodo tisti, ki jim je bilo prizaneseno in ki so

čistega in dobrega srca, in prijatelji resnice in svetlobe, spremenili meče v
pluge in sulice v srpe, in bodo popolnoma ukinili umetnost bojevanja; in
potemtakem ne bo nobeden maziljen narod dvignil meča proti drugemu,
razen nekaj poganov, razpršenih v puščavah sveta; toda tudi ti bodo ošteti
in nato pometeni z obličja zemlje.
Na ta način bo zemlja ponovno postala blažena. Njena prst bo obrodila

tisočkratne najrazličnejše sadeže, in starejšim bo podeljena moč nad vsemi
elementi.



Glej četrti verz v skladu z duhom, kakor ga je treba razumeti, vendar ga
ima bitje te zemlje, pismouk, kot si ti, za nerazumljivega.
Vendar je znotraj tega naravno resničnega pomena skrit še mnogo bolj

globlji, čisto duhovni in božanski pomen, katerega ne moreš dojeti s svojim
še vedno posvetnim razmišljanjem, in takšen se ne da opisati z besedami.
Ne boš hodil v resnični duhovni Božji svetlobi, dokler ne boš vstopil v
Gospodovo Hišo na Gospodovi gori in potem zopet prišel iz te Jakobove
hiše, kot pravi prerok v kratkem petem verzu. Povej Mi, če sedaj lahko
razumeš to bolje, kot prej.

Razlaga Izaije 2:6-22

[Gospod]: "Tprerok nadaljuje: Ti si zapustil Tvoj narod- Jakobovo hišo;
kajti med njimi je polno izdajalcev in barbarov, ki so podobni Filistejcem in z
otroki tujcev vsepovsod. Njihova dežela je polna srebra in zlata, in ni konca
njihovim zakladom; njihova dežela je polna konj, in ni konca njihovim
vozovom; njihova dežela je polna idolov, in priklanjajo se delom lastnih rok,
temu, kar so izdelali njihovi prsti. Ljudstvo se priklanja in veliki človek se
sam poniža; in Ti Gospod jim ne boš tega odpustil. Pojdite proč vi nezvesti
narodi, vstopite v skalo, in skrijte se v prahu v strahu pred Gospodom in
pred slavo Njegovega veličastja!"
"Teh pet verzov pripada eni skupini, ker prikazujejo bedno stanje cerkve

ali Gospodove Hiše na zemlji pri Judih pred tem časom, kakor tudi pri tistih,
ki bodo prišli za nami.
Razlog, zakaj dovoljujem Mojemu narodu, da zapušča Jakobovo Hišo na

Gospodovi gori, je v njegovem brezbrižno nemarnem načinu izvajanja
Božjih Zapovedi in zaradi istega razloga jim Jaz dopuščam, da verno
posnemajo dejanja najbolj barbarskih in nemarnih narodov, ki žive na
Vzhodu, kakor kakšne divje živali.
In kar sedaj delajo Farizeji in Judje njihove vrste, bodo delali tudi naši

potomci: Za ljudstvo bodo osnovali številne dni, katerim bodo pripisali
poseben pomen in učinek, in tiste, ki bodo proti temu, bodo preganjali z
ognjem in mečem. Istočasno bodo obstajali vedeževalci, ki bodo ljudem



napovedovali srečo in nesrečo, pri čemer bodo dovoljevali, da se jih
prekomerno časti in plače; konec koncev se takšno brezdelno prizadevanje
bolj splača kot uporaba plugov in srpov.
Da bi povečali njihov lahko pridobljeni prihodek, bodo pošiljali, kot to

sedaj delajo Farizeji, svoje apostole v svet, da bi posvojili tujce za svoje
otroke. Oni so že sedaj ničvredni kot kakšni zlovešči pogani; toda ko bodo v
celoti sprejeli posvetni Filistejizem, bodo postali stokrat slabši kot prej! Tako
bo njihova pogubonosna dežela postala preplavljena z zlatom in srebrom, in
ne bo nobene meje njihovi pohlepnosti po bogastvu tega sveta, kakor tudi
njihovi sli po oblasti in poželenju po vojni - kar je prerok izrazil z ogromnim
številom konjev in vozov. Poleg tega bo območje, kjer bodo vladali, polno
malikov in templjev, kot je to začel Modri Solomon, ki je zaradi svojih tujih
žena, navkljub Gospodovem osebnemu opozorilu, zgradil templje okoli
Jeruzalema, da bi se častili lažni bogovi. Ti slepi norci se bodo klanjali pred
takšnimi idoli in molili pred delom svojih rok in prstov, v smešnem
verovanju, da s tem ugajajo Bogu. In kdor ne bo tako delal, ga bodo
preganjali v mesu na življenje in smrt. In to zaradi tega, ker se bodo mnogi
kralji, zaradi večjega blišča prestolov, pridružili nesmislu Posvetnih
Filistejcev in bodo nenehno zasledovali z ognjem in mečem peščico
prijateljev svetlobe in žive resnice.
In glej, takrat bo prišel Gospod in bo kaznoval tiste narode, ki bodo v

Njegovem imenu uročili mnoge ljudi!
Takrat se bo resnična, živa svetloba nenadoma pojavila iz vseh strani in

prijatelji teme bodo za večno premagani. Čeprav bodo (velikaši in
mogočneži zemlje) zbežali v gore in se skrivali v njihovi neplodni zemlji iz
strahu pred resnico in veličastvom Gospoda, jim bo to le malo koristilo."
Sedaj prerok nadaljuje s poudarkom: "Človekov prevzeten pogled (ošabni
napuh vladarjev) bo ponižan, človeška nadutost bo klonila, in le Gospod
Sam bo v tistih časih povišan in nato neskončno za večno in večno.
Gospoda Zebaota Dan (Svetloba) bo prišel nad vse, kar je oholo in visoko in
nad vse, kar je vzvišeno pred svetom, da bi bilo lahko ponižano, prišel bo
nad vse cedre Libanona (duhovnike), in nad vse hraste Bašana (glavne
vzdrževalce idolskega duhovništva vseh časov); nad vse visoke gore



(vladarje), nad vse nadute hribe (plemeniteži kraljevega spremstva); nad
vse visoke stolpe (generale); nad vse močne zidove (vojske); tudi nad vse
ladje na oceanih (tiste na krmilu vlad); nad vso zemeljsko izbrano delo
(velike nacionalne industrije). In v teh časih se bo zgodilo, da bo moral vsak
klečeplaziti pred tem, kar je vzvišeno med človeškimi bitji, vsa vzvišena
človeška bitja bodo hudo ponižana, in samo Gospod bo povišan. V tistih
časih ne bo več idolov. Da, v tistih časih, se bo človek zatekal v jame gora
in v špranje zemlje (mamonova oz. bogataševa skrivališča), in to zaradi
strahu pred Bogom in Njegovim Čudovitim Veličastvom (Svetloba Večne
Resnice), ko se bo On vzdignil, da bo navdihnil zemljo s strahom (kazen).
Na ta dan, bo vsakdo zavrgel svoje idole iz srebra in svoje idole iz zlata,
katere je izdelal, da bi jih sam častil; odvrgel jih bo v krtine in netopirske
jame, da bi se mu bilo lažje splaziti v špranje gora in pečin, iz strahu pred
Gospodom in bliščem Njegovega Veličastja, ko se bo On dvignil, da
navdihne zemljo s strahom! Toda to ne bo nikomur koristilo! Torej ne imejte
nič s takšnim človeškim bitjem, ki ima kakršnokoli sapo v svojih nosnicah
(sapa v nosnicah označuje posvetni napuh)! Toda vi ne veste nič o tem,
kako visok je njegov položaj na svetu!"
"Torej, tukaj imate podano popolno in lahko razumljivo razlago celotnega

in najbolj pozornost vzbujajočega drugega poglavja preroka Izaija! Nadaljnji
verzi so samo-razlagajoči, če predpostavimo, da je nekdo dojel značilnosti
prvega.
Vendar vam pravim, resnično se bo to zgodilo že sedaj v tem času in

ponovno v popolni meri v 1900 letih; ker poleg Mojega Nasveta, ni drugega
sredstva, ker morajo biti človeška bitja prepuščena svobodi njihove volje,
razen takšnega in ki je edina stvar, s katero se lahko od časa do časa
uspešno soočim s človeško brezbrižnostjo. Ta je korenina vse grešnosti in
pokvarjenosti. Ali ste vse to dobro razumeli? Glede na to boste mogoče v
vas občutili manj radosti, toda prihodnji rodovi bodo občutili veliko veselje,
ko jim bodo te novice ponovno posredovane v časih njihovih velikih nadlog,
ko se bo narod vzdignil proti drugemu zaradi pokvarjenosti. Vendar bo to
pojasnjeno v naslednjem poglavju! Sedaj Mi povejte kako ste razumeli to
tako skrajno pomembno snov! Pravim 'skrajno pomembno', ker želim, da jo



kot Moji bodoči nasledniki, položite blizu vaših src, da zaščitite vas in vaše
učence pred brezbrižnostjo."

Razlaga tretjega poglavja Izaije

Okoliščine v popolni skupnosti

[Gospod]: "Naslednje poglavje ima tudi preroško vrednost tako za
sedanjost, kot tudi za čase, katere sem v preteklosti že napovedal.
Torej preberite zelo pomemben prvi verz preroka: 'Glejte, Gospod,

Gospod nad Vojskami bo vzel Jeruzalemu in Judom podporo in oporo, vso
podporo kruha in vso podporo vode!'
Pod izrazom 'Jeruzalem' se tukaj razumejo sedanji Judje -kakršni so sedaj

in so že dolgo časa; toda z 'Judom' so mišljene prihodnje generacije, ki se
bodo s sprejetjem Mojih Naukov izenačili z Judi. Zaradi njihove velike
brezbrižnosti lahko pričakujejo isto usodo v veliko večjem obsegu, kot
današnji Judje lahko to pričakujejo v manjšem obsegu.
Z odvzemom podpore kruha je mišljen odvzem ljubezni in usmiljenja; in z

odvzemom podpore vode pa odvzem resnične modrosti iz Boga; in
posledica tega bo, da bodo vsi hodili v veliki zmedi in temi duše, in nobeden
ne bo mogel svetovati drugemu, tisti, ki potrebuje nasvet in svetlobo ne bo
mogel zaupati prvemu, ampak bo rekel: 'Kako mi lahko govoriš o svetlobi,
ko pa si v enaki temi kot jaz!' Popolno nemoč ljudi, ki izhaja iz njihove
brezbrižnosti zaradi njihovih lastnih napak, je prerok podal zelo nazorno v
naslednjih verzih:
'Tako bodo odstranjeni mogočneži, in vojskovodje, sodniki, in preroki, in

vedeževalci, in previdni, in starešine; svetovalci, in sleparski obrtniki, in
izraziti govorniki, in voditelji petdesetih, in tudi spoštovani ljudje.'
Namerno sem tukaj postavil voditelje in spoštovane ljudi na konec

namesto na začetek tretjega verza, za kar obstaja vzrok. In sedaj razumite
to razlago!"
"Kdo so mogočni in vojskovodje? To so ljudje (mogočneži), kakršen je bil



David - polni vere in zaupanja Vame - in vojskovodje so tisti ljudje, ki so jih
prvi s svojo vero in zaupanjem navdahnili do te mere, da so ob kateremkoli
času zavojevali mnogo številne sovražnike dobrote in resnice iz Boga."
"Toda kdo bo bil resnični in pravičen sodnik med ljudmi, ko bo enkrat živa

voda iz nebes postala redka med ljudmi, in se bo vse meso, skupaj z
njegovimi dušami, nahajalo v skrajni temi? Kdo bo potem imel dar
prerokovanja? In tudi če bi ga kdo imel, le kdo mu bo verjel brez
notranjega razloga?! Kdo bo zmožen prerokovati tistim, ki so duhovno slepi
in gluhi?! In koga bo hudobno človeštvo, medtem ko tava v temi, izvolilo za
resničnega starešino in njihovega pastirja zaradi vrlin njegove najvišje
modrosti?! Torej razumite to dobro!"
"Komur sta odvzeta kruh in voda v njunem duhovnem pomenu, mu je

odvzeto vse; kajti tisti, katerega Bog močno udari in kaznuje z duhovno
slepoto, je tisti, ki je najbolj močno udarjen in strogo vzgajan. Kajti s tem
mu je vse vzeto, in je tako popolnoma brez vodstva in pomoči. Toda to je
skrajno sredstvo, s katerim se učinkovito zoperstavi večno naraščajoči
brezbrižnosti ljudi in njihovi vsesplošni pokvarjenosti.
Z odvzemom duhovnega kruha in vode se morajo človeška bitja resnično

znajti v največji nesrečni bedi in kakšno pomanjkanje bodo povrhu tega še
utrpeli, prerok nadalje izpričuje v tretjem verzu, kjer sočustveno izjavi:
Ljudje bodo prikrajšani za svetovalce in dobre obrtnike v vseh vejah
človeških potreb, kot tudi za spretne govornike, ki so včasih naredili veliko
dobrega s svojo modrostjo.
Vendar je najslabša stvar istočasni odvzem, kot je rečeno, petdesetih

voditeljev! Kdo so ti in kakšen pomen ima število petdeset? Vzrok temu
boste kmalu doumeli.
Predstavljajmo si zelo veliko in popolno skupnost človeških bitij, in če želi

ta skupnost biti dobro oskrbljena, mora še od pradavnih časov dalje imeti v
celoti, izraženo s številkami, petdeset glavnih vej za zagotavljanje in
zadovoljevanje življenjskih potreb. Kar je več kot to, že pripada napuhu, in
kar je manj, je že slabost, pomanjkanje in revščina. Da bi bila vsaka
posamezna veja teh glavnih temeljev življenja primerno zagotovljena in
oskrbljena, mora tudi imeti, za nadzornika in upravljavca, sposobnega



voditelja, ki pozna svoje področje od A do Ž; če ni nobenega, ali če je le-ta
brezbrižen, bo ta veja človeških potreb obrodila slabe sadeže ali pa celo
sploh nobenega.
Kako velika skupnost živi potem, ko je zaradi svoje brezbrižnosti in

malomarnosti, navsezadnje ostala brez vseh petdesetih voditeljev? Rečem
vam: natančno tako, kot je sedaj stanje v veliki skupnosti Judov, kjer samo
nekateri lopovi in razbojniki še vedno posedujejo lastnino in živijo od plodne
zemlje na račun revežev, in skrbijo samo za lasten želodec, medtem ko
tisoči brezmočnih stradajo v skrajni revščini. Kje je moder voditelj, ki bo
poskrbel za njih s tem, da jim bo dal delo in hrano s službo v eni ali drugi
veji? Glej, ni ga tam v mnogih vejah, in s tem tudi vse drugo manjka! Res
je, da obstajajo določeni voditelji na čelu različnih vej, samo ne zavoljo
ljudi, ampak za njihovo lastno; potemtakem niso nič drugega kot lopovi in
razbojniki, ne pa pošteni poveljniki, kot v času Mojih Sodnikov.
Sedaj vidite kako je zunanje in notranje blagostanje ljudi v veliki

skupnosti odvisno od glavnih vodij v najrazličnejših vejah človeških potreb;
toda od koga je imenovanje predhodno omenjenih voditeljev v veliki
skupnosti odvisno v deželi, kateri vlada vladar ali kralj? Glejte, samo od
enega modrega kralja!"
Kaj pravi naš prerok: "Kaj bo še Gospod napravil z brezbrižnimi, ter

brezbožnimi skupnostmi?"
Poslušajte nadaljevanje Njegovih Besed: "Jaz, govori Gospod, jim bom

postavil otroke za njihove prince, in zelenci jim bodo vladali! In ljudje bodo
zatirali drug drugega, in sosed soseda; otrok se bo ošabno obnašal do
starejših, in manjvredno do častitljivih!"
"Te besede preroka so same v sebi tako jasne in resnične, da ni potrebna
nobena nadaljnja razlaga; lahko vas opozorim le na velike in zle posledice,
čeprav se dajo same razločiti. Ko se v takšni deželi enkrat vsi življenjski
pogoji izrodijo v največji nered, in so vsi ljudje skupnosti v največjem
nezadovoljstvu, zaradi njihovih velikih potreb, bo drug za drugim prišlo do
porasta brezobzirnih uporov. Ljudje se bodo prebudili, vzdignili in pregnali
ali celo ubili prince in samoljubne vodje. In to je tam, kjer je rečeno: 'Narod
se bo bojeval proti narodu.'



Dokler bo človek v svoji slepoti lahko napolnil svoj želodec le z zelo
pomanjkljivo hrano, bo zaradi svojega brezbrižnega značaja prenašal vso
zatiranje; toda če se tudi to konča in se mu pred očmi pojavlja smrt zaradi
lakote, se bo gotovo dvignil in se spremenil v jezno, lačno hijeno. In to se
mora dogajati, dokler se človeštvo ne prebudi."

Propada lažnih religioznih okvirjev

Razlaga Izaije 3: 6-26, 4:1

[Gospod]: Vse je sedaj uničeno in poklano. Kdor bo zaradi lastne
neusmiljene sebičnosti, da je prispeval k splošni nesreči narodov, lažno
obtožen, bo postal nesrečna žrtev maščevanja ljudskih množic. Toda kaj
potem? Ljudje so sedaj ostali brez vodij, bodisi dobrih ali slabih. Prevladalo
bo popolno brezvladje, kjer bo na koncu vsak lahko delal, kar mu ustreza;
vendar ga bo lahko vsak, ki bo močnejši od njega, kaznoval v skladu z
vsebino njegovega srca!
Tedaj bodo tisti, ki premorejo več modrosti, stopili skupaj, rekoč: 'Tako se

ne more več nadaljevati ali obstati takšno, kot je! Mi, modri in mogočni, se
strinjamo in nalagamo ljudem, da nam izvolijo modrega voditelja. In to bo
velika hiša, katero bosta naselila brata z različnimi spoznavnimi izkušnjami!'
Kaj se bo zgodilo takrat in tam? Prerok nam bo resnično to povedal! In kaj
pravi prerok?
Poslušajte! On pravi: 'Ko se bo človek oklenil svojega brata iz hiše

svojega očeta, rekoč: Ti imaš obleko (znanje in izkušnje), bodi ti naš vladar
in naj bodo te ruševine pod tvojo roko! In tega dne bo prisegel rekoč: Ne
bom zdravilec, ker v moji hiši ni kruha (zaupanja in dobrote) niti oblačil
(resnice in vere); ne postavi me za voditelja ljudi. Kajti Jeruzalem je uničen
in Juda (kasnejši čas) je padel, ker njihovi jeziki in dejanja nasprotujejo
Gospodu, da bi izzvali oči Njegovega Sijaja (Luč Njegove Modrosti). Pogled
na njihovo obličje priča proti njim; in razglasili so svoj greh za Sodomo



-ampak ga ne skrivajo. Gorje njihovim dušam! Kajti nagradile so zlo v sebi!'
Toda izbrani vladar, najverjetneje Jaz Sam, nadaljuje: 'Recite pravičnemu,

da mu bo dobro z njim; ker bo užival sad svojih dejanj. Gorje krivičnemu! Z
njim se mu bo slabo godilo; dana mu bo nagrada njegovih rok. Mojemu
Ljudstvu so otroci tlačitelji in ženske jim vladajo. O Moje Ljudstvo, tisti, ki te
vodijo (lažni tolažniki), so te zapeljali na kriva pota (glej Rim!), in uničili
napredovanje tvojih poti.'
Gospod se vzdigne (v pripravljenosti), in On bo potem prišel, da izravna

krivice in sodi ljudstvom. Gospod bo vstopil v sodbo s pradavnimi ljudmi
(Sveto Pismo), in s princi iz teh (nedavno prebujenimi); kajti vi (Farizeji in
Rimljani) ste požrli vinograd; ukradeno blago revežev je v vaših hišah.
'Kaj mislite, da ste razbili Moje Ljudstvo na koščke in drobite obraze
revežev?' pravi Gospod, Bog nad Vojskami.
Nadalje Gospod pravi: 'Ker so hčere Ziona ohole (lažni nauki Babilonske

vlačuge), in hodijo z naprej iztegnjenimi vratovi in pohotnimi očmi, hodijo
(ošabno) in se premikajo v prisilnem vedenju (kot lačen pes), in zvončkljajo
z nogami: Zaradi tega bo Gospod z garjami aril krono na glavi hčera
Ziona, in Gospod bo odkril njihove skrivne dele (odvzel njihovo
razumskost).
Na ta dan jim bo Gospod odvzel sijaj njihovega zvončkljavega okrasja

okoli nog (tiste, ki slepo verujejo), in njihovo pečo (zveste pristaše), in
njihova kolesa, okrogla kot mesec (različne redove), verige, in zapestnice in
mufe, pokrivala, in okrasje nog (vraževerno sektaštvo), in naglavne
trakove, in ploščice, in uhane, prstane, in nosne dragulje, spremenljivo
okrasje oblek, in plašče, in naprsne rute, in zaponke, ogledala, in nežen lan,
in kapuce, in tančice (vse to so bleščeče ceremonije Babilonske vlačuge), in
zgodilo se bo, da bo namesto sladkega vonja, smrdelo; in namesto pasu bo
vrv, in namesto kodrov bo ostrižena glava, in namesto prazničnih oblek
raševina, in pečat sramote namesto lepote.
Tvoji možje bodo padli pod mečem, in tvoji mogočni v vojni, in njena

vrata bodo tožila in žalovala (ker ne bo nihče hodil skoznje), in bo
zapuščena sedela na zemlji. In tistega dne (ker bo ostalo le nekaj ljudi
zaradi mnogih vojn), se bo sedem žena oprijelo enega moža (t.j. iz sedmih



zakramentov bo ostal samo eden) rekoč: jedle bomo naš lasten kruh in
nosile naše lastne obleke, samo pusti nas, da nosimo tvoje ime, da se
znebimo sramote!'"
Sedaj poglejte Moji prijatelji: "To, o čemer je govoril prerok, se bo

zagotovo zgodilo tako, kot sem vam sedaj Jaz razložil. Ker ljudje ne morejo
nositi resnice dalj časa; se resnično naveličajo in padejo nazaj v njihovo
prejšnjo sodbo in smrtonosno brezbrižnost in, resnično se ne da narediti nič
drugega, kot da se ljudje prebudijo z najbolj skrajnimi ukrepi in da se
ponovno prestavijo iz njihove predhodne dejavnosti v smeri in na Poti Luči
in Življenja.
Torej, še enkrat vam povem: Nadvse opozarjajte ljudi na duhovno

brezbrižnost; kajti iz nje izhajajo vsa zla, o katerih je govoril prerok, in Jaz
jih, na žalost, moram dopustiti! Razmišljajte o tem!"

Število 666

[Gospod]: "Dal vam bom merilo, s pomočjo katerega lahko vi in kdorkoli

drugi spozna, kje naj se nahaja glede ljubezni do samega sebe, glede

ljubezni do svojega bližnjega in glede ljubezni do Boga.

Vzemite številko 666, ki - v njenem dobrem ali slabem smislu - označuje
ali popolno človeško bitje ali popolnega hudiča.
Razdelite človekovo ljubezen na 666 enakih delov. Od teh jih dajte Bogu

600, bližnjemu 60, in sebi 6, takrat boste skladni s popolnim človeškim
bitjem. Toda če se odločite, da boste popoln hudič, jih dajte Bogu 6,
svojemu bližnjemu 60, in samemu sebi 600!"

Janezovo Razodetje

Tekst: "In na nebu pojavil se je veliki čudež; ženska odeta v sonce, in



mesec pod njenimi nogami in na njeni glavi krona iz dvanajstih zvezd: In
ona je tam z otrokom jokajoča, s porodnimi popadki, in v bolečinah poroda.
In rodila je otroka moškega spola, ki bo vladal vsem narodom z železno
palico; in njen otrok je bil prinesen k Bogu in k njegovemu prestolu," 12.
poglavje, verzi 1, 2, 5

(Prejel Jakob Lorber)

Kdo je "ženska", ki se prikazuje na nebu, oblečena v sonce? "Ženska" je
plemenita prispodoba človeškega bitja brez plodilne moči, toda sposobna za
ploditev in zanositev oziroma spočetje. Torej je ta ženska popolna
prispodoba človeka, torej nobenega popačenega ali nezmernega človeškega
bitja.
Moji Nauki so kot ženska, ki se bo gotovo pojavila v najpopolnejših

nebesih, ker so Moji Nauki v Meni in izhajajo iz Mene, kot tudi ženska, ki je
popolna podoba duhovnega človeka, čeprav navznoter nezmožna
zaploditve; vendar bo preko nje človek postal dovzeten za vse, kar je dobro
v ljubezni, kar pomeni dovzeten za čisto nebeško ljubezen Boga, kot
večnega duhovnega življenja iz Mene, to je "otrok", s katerim bodo Moji
nauki oplojeni v človeškemu srcu.
Res je, da tukaj govorimo predvsem o Mojih Čistih Naukih, kot Jaz o

popolni nebeški ženski, ne pa o lažnem nauku ali opici. Popolnoma naravno
je, da je ta popolna ženska ali Moji Čisti Nauki, resnično odeta s Soncem ali
z Mojo Svetlobo Svetlob, ker izhaja iz Mene Samega!
Ta najpopolnejša nebeška ženska ali Moji Najčistejši Nauki, je zmožna

samo sprejemanja nebeške ljubezni iz Mene. Zato z nogami brcne mesec
kot nestanoviten simbol ljubezni do same sebe ali ljubezni do sveta, ki je
popolnoma nasprotno polarna z njenim čistim nebeškim bitjem. Prav tako je
okrašena z dvanajstimi "zvezdami" ali z Mojzesovimi Desetimi Zapovedmi in
povrhu tega še z Dvema Zapovedima (Krščanske) Ljubezni, vendar na
noben način z dvanajstimi apostoli ali z dvanajstimi rodovi Izraela, ampak
kot Sem že dejal, okrašena z dvanajstimi zakoni Večnega Življenja.
Ženska ali Moji dejavni Nauki iz Mene v človeku, bo ali je že noseča. S čim?
» ali niste nikoli slišali o prerojenju?! Ali ni rečeno: Če se človek ne prerodi v
duhu, ne more vstopiti v Božje Kraljestvo?!"
Glejte: Otrok s katerim je ženska noseča je čista Božja ljubezen, ki zaradi

mnogovrstnega samozatajevanja, povzroča velike bolečine naravnemu
človeku toliko časa, dokler se ta nebeška ljubezen v samem človekovem
duhu ne razvije v povzdignjen preporod v Večno Življenje.



Ne predstavljajte si, da zadostuje samo učenje in bo opisana ženska
zanosila, ampak bo noseča samo z živimi dejavnimi nauki, če jih človeško
bitje zaupno sprejeme. Ta opisana noseča ženska, iz katere se rodi Božja
ljubezen, je nov otrok in to je prerod v Večno Življenje.
Vendar je otrok deček! Zakaj ne deklica, torej ženskega porekla? Ker v tej

ljubezni leži in mora ležati prvotna zaploditvena moč, kakršno ima moški in
ne ženska.
Ta otrok ali Božja Ljubezen (to je Božanska Ljubezen) v človeškem duhu,

porojena iz Mojih Naukov, bo potem z železno palico ali z najbolj
neuklonljivo Božjo močjo, ponovno prečistila vse narode ali vse posvetne
zahteve in čutne slasti. S tem - zaradi Mene - se bo človeški duh in vsa
njegova nagnjenja do Mene, približal in bo našel blaženost ob Mojem
Prestolu, ki je resnična modrost iz Mene večno!
Poglejte, to je zelo lahko razumljiv pomen teh verzov; torej se mora samo

v tej resnični svetlobi vse upoštevati in razumeti."

Razlaga Janezovega Razodetja

Prejel Gottfried Mayerhofer 1875

»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 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, katera
morajo priti po Moji vrnitvi domov, dokler je 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 prispodobami ali analogijami.
Dokler človek ne razume tolmačenja ali duhovni pomen Besede – ki se
imenuje ustreznost ali korespondenca – si bo zaman prizadeval, da bo dojel
notranji pomen Moje Besede. Celo veliko število novih besed, katere ste si
do sedaj priskrbeli, priča o tem. Kajti večkrat kot jih prebirate, bolj duhovne



postanejo v primerjavi z mnogimi zgodnjimi različicami tolmačenja, medtem
ko vam vsebina postane 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 razumete in berete.
Tako sem nekoč pusti, 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 uporabljati, vendar niso bile mišljene, da jih razumemo
dobesedno. Jaz,Bog Ljubezni, ne morem izvajati ne jeze, ali sovraštva, ali
maščevanja, kar je popolnoma nemogoče, čeprav Jaz, kot Bog, lahko – s
sredstvi nenadnega uničenja ali 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 – moram 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 pot navzdol?
Glejte, iz tega sledi, da vso Sveto Pismo Stare in Nove Zaveze vsebuje
mnogo stvari, ki niso mišljene tako, kar označuje črke, ampak samo v
skladu z močjo razumevanja, ki je prevladala v tistem času; vendar kljub
temu še večno vsebuje 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 izčrpan, 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 prvim
poglavjem Razodetja.
Ta prva poglavja obravnavajo sedem cerkva obstajajočih po Mojem
Vnebohodu, ki so bile, kot prve in najboljše, namenjene kot osnova za



ohranjanje Moje Religije 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 iz napačnega tolmačenja Mojih Besed. Torej je
simbolični pomen, da naj se člani različnih cerkva držijo svojih vodil, ki jih
bodo, kot zvezde ali luči, kazali pot po kateri naj gredo; tako, da bodo tudi
cerkve (in posamezniki) skupaj z njihovimi vodji postali «svetilnik« ali
vodniki tistih, 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, deloma 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 in omahovanje med duhovnimi in
zemeljskim smermi.
Tako kot vi sami, ki tvorite cerkev, kot je bila, lahko izkusite, da za vas ni
»niti hladno niti vroče« uporabno, kot je 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 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 posvetne koristi.
Vendar nekaj drugega izstopa v teh prvih poglavjih, namreč število sedem,
ki je omejeno 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 pomembne podrobnosti proučitve vseh
lihih števil tako, da boste bolje razumeli njihov pomen in še posebej vseh
nesodih 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, in pri



številu sedem pa so tri na vsaki strani.

* * * O * * *

Skladnost ali harmonija je v duhovnem smislu mogoča samo tam, kjer se
nahaja osnovna ali osrednja točka, okoli katere se vse giblje, vse zavisi in
vse ohranja. Sedaj morate pri številu tri vedno opazovati srednjo enico, kot
osrednjo točko, od katere sta drugi dve sorazmerno odvisni, iz nje izhajata
ali preko nje dosežeta pomen. Podobno je pri številu sedem, kjer trojki na
vsaki strani tvorita sestavna,dopolnjujoča in povezujoča dela 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 stvarjenja,
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 Usmiljenja. Kajti če sem Jaz ustvaril
svobodna bitja, kot sem 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 Tonov Glasbe, ki so tudi materialne
korespondence Mojih Sedmih 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
Tisoč-Letno-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 tam 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 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 vsesplošno 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, žlahtni in
poduhovi vse tako, da 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 Gospodom,
tudi starešine, ki predstavljajo veliki duhovni onstranski 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 Tisti, ki Se spusti 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 zasnovno dejstvo
najčistejšega nauka, vrednega Gospoda, kot človeškega Sina Zemlje, z
Njegovim največjim ponižanjem, da na novo poda najvišje človekovo
dostojanstvo prebivalcem zemlje.
To kar je časovno povzročilo odpor proti vsemu temu in končni izid vsega
tega, je opisan z ustreznimi prispodobami v naslednjih poglavjih. Kot se je v
resnici zgodilo, so Boga ljudje najprej povišali, nato ponižali, vendar je
nazadnje – kot zmaga duha nad materijo – predstavljeno trajno kraljestvo
miru in spokoja.
V naslednjem poglavju je Janez pokazal zvitek, popisan od znotraj in zunaj,
in zapečaten s sedmimi pečati. To pomeni Moj edini in resnični Nauk,
katerega sem podal ljudem v dveh razumljivih Zapovedih. Ta razglas s
strani Sina Človekovega kot 'jagnjeta '(simbol nedolžnosti in trpljenja), je
mišljen z 'odpečatenjem' Knjige Življenja, ki je zapečatena z Mojimi
Sedmimi Lastnostmi, tako naj bi On z njim seznanil celotno stvarstvo in še
posebej ljudi na zemlji.
Prvi pečat predstavlja podobo belega konja, ki se dviguje iz zvitka kot
simbol Moje vseobsegajoče ljubezni, okronan z vsemi drugimi lastnostmi, in
z lokom, da rani najbolj otrdela srca tako, da se bo nekega dne vse
raztopilo v ljubezni. Iz ljubezni je bil ustvarjen svet, iz ljubezni sem Jaz
stopil na zemljo, in iz ljubezni izhaja Moj prvi temeljni kamen, ki bo vpeljal
Moje božanske Nauke na zemljo in ki ne morejo biti nikdar premagani.



Drugi pečat ustvari rdečega konja, simbol modrosti ali v človeškem jeziku,
simbol razuma in moči preudarnosti, ki želi vse kritično presojati. Primerjal
bo božansko nebeško učenje z materialnim obstojem, ter s tem odkrival
razlike. Posledica tega ne bo potemtakem mir, temveč nasprotje, ko
človeška poželenja nasprotujejo načelom duše duhovno razmišljujočega
človeka, kar se bo sprevrglo v fanatizem na obeh straneh – na zunaj v
verske vojne in notranje v nasprotje vesti – kot nujno posledico dveh
skrajnosti, ki si druga drugi nasprotujeta.
Tretji konj, ki se pojav, je bil črn, in njegov jezdec je držal tehtnico. To je
bila trdna in pravična volja, ki je odločena, da zasleduje njen končni cilj, ne
da bi se ustrašila nobene ovire. Volja ustreza tudi pravici, ki tehta dejanja,
dobrim prinese njihovo lastno nagrado, slabim pa njihovo lastno kazen.
Pravica naj prevladuje vsepovsod, bodisi v materialnih stvareh in v
družbenem življenju. Jaz, kot Kristus, sem učil človeštvo ,da bi bolje
razumelo Nauke, ki so jih sprejeli. Poučeval sem jih o ljubezni in modrosti,
ki 'dodeli' ljubezni njeno pravično mero. Učil sem jih o strpnosti in
pravičnosti do vseh, in ti trije pečati so torej ključ, kako naj se razširijo Moji
Nauki, če naj prinesejo oplemenitenje človeške vrste.
Četrti pečat vam prikazuje obledelega konja, to je neopisljive barve, ki ni
niti hladna niti topla ali kot je tam rečeno v prispodobi, smrt. Kajti smrt ne
označuje konca, ampak samo preobrazbo ali transformacijo. Torej je barva
konja kot Pot med Preobrazbo, ki jo povzročijo Moji Nauki, po kateri se
lahko hodi navzgor ali navzdol: navzgor k višji duhovnosti z njihovim
sprejetjem,in navzdol s surovim ravnanjem s plemenitimi lastnostmi, katere
sem Jaz, kot Stvarnik, postavil v človeško srce. Ta pečat ustreza redu ali
urejeni usmeritvi vsega, kar je ustvarjeno.
To naravo vodi k tolmačenju petega pečata, kjer so žrtvovanja opisana v
metaforičnih podobah ali prispodobah, ki so, zavoljo Mojih Naukov, postale
materialne zaradi človeških poželenj. Že je namignjeno, naj bo nagrada za
tistega, ki žrtvuje duhovnemu vse njegovo, kar je le možno na zemlji –
njegovo lastno naravo in njegovo lastno fizično telo. Tako bo tisto, kar je
tukaj metaforično opisano v podobah kot tehtnica pravice, prišlo kot
povračilo in najvišja blaženost k tistim, ki sredi boja uspejo, da visoko
obdržijo in zaščitijo prapor njihovega Boga in Njegovih Naukov.
Šesti pečat prikazuje popoln preobrat ne celotni zemlji, to je
korespondenčno: Gonilna sila k duhovnim naukom bo spremenila vse
socialne pogoje. Navdušena naglica po dosegi cilja bo vzpodbudila
nasprotnike k enaki hitrosti. Tam bosta vojna in opustošenje notranje in



zunanje; tisti z močjo bodo napadli šibke narode in narodi njihove vladarje,
če bodo njihove pravice preveč okrnjene. Na ta način bo veroizpoved
ljubezni, miru in strpnosti, v bitki za njeno preživetje, samo povzročila
porast nasprotnikov, in te sile se bodo bojevale med seboj dokler duhovno
ne bo slavilo zmago. Ta šesti pečat potemtakem ustreza potrpežljivosti, ki
ne pomeni nič drugega kot: Zaman se je proti temu upirati! Kjer Bog želi
naložiti Njegovo Božjo izključno pravico, se morajo temu ukloniti celo
kamni, kajti Njegovi sta pravičnost in veličastje večno in večno!«
In glejte, tisti, ki so zaznamovani s pečatom ustrezajo tistim, ko so zmagali
in katerim je dodeljena blaženost, o katerih Sem nekoč rekel: «Tisti, ki
verujejo v Mojo Besedo in se po njej ravnajo ter delujejo, bodo v
onstranstvu uživali v večni blaženosti, kakršno še nobeno človeško oko ni
nikoli videlo ali slišalo.« To blaženost ponazarja belo oblačilo kot simbol
nedolžnosti. In tisti zaznamovani bodo prejeli nagrado za svoje trpljenje,
kateremu so bili podvrženi zaradi Mene in v imenu Moje Veroizpovedi.
Na ta način se bo postopoma razvila celotna slika, ki bo jasno odslikavala
celotno zgodovino Mojih Naukov med določenim časovnim obdobjem, od
prve besede ljubezni do vseh verskih vojn, preganjan in žrtvovanj zaradi
fanatičnih duhovnikov.
Odprtje sedmega pečata ali konec celotnega razvoja procesa, ko bo kljub
vsem nadlogam in stiskam usmiljenje končno zaokrožilo svoje delo, je
opisano s sedmimi klici trobent in njim sledečimi nadlogami, ki bodo samo
sredstva za očiščenje, ki bo vodilo ljudi nazaj k dokončnemu dobremu. Klici
trobente odslikavajo moralno-duhovne spremembe, ki se bodo zgodile v
človeških srcih, ko bo posredoval meč z dvema reziloma in dvom
nezaupanja jih bo udarjal z bičem.
Na ta način je bilo zažiganje kadila (žrtvovanje) na oltarju ljubezni,
izraženo v podobah, nadlogah za sebično človeštvo Kot, rečeno v podobah,
vse odmira, tako je tudi človek na splošno zaprl svoje srce vsem plemenitim
vrednotam; želel je, da nobeden del veroizpovedi ne zahteva žrtvovanja in
brzdanja njegovih zemeljskih poželenj ali strasti.
Kot ogenj, ki simbolno uniči vse, tako tudi sebična poželenja zopet uničijo
vse, kar je dobrega. Preganjanja so zamenjala strpnost v stvareh vere –
nekdo poskuša uničiti s krvjo tisto, kar je čiste duhovne narave in
potemtakem neizbrisljivo. Tako je tudi bilo z Rimom v zgodnjih časih
Krščanstva, ko naraščajo vse mogoče krutosti izhajajoče iz fanatičnih
verskih običajev, ki so obstajali med poganskimi duhovniki, katerim so
zadnji odtisnili pečat verske svetosti.



Kar se je dogajalo posameznikom, se je pozneje razširilo na množice; bolj
kot se je število zvestih večalo, bolj so jih preganjali; večja kot je bila
gorečnost za čiste nauke, večja je bila žrtev mučeništva. Tako se je zgodilo,
da sta po padcu Rimskega imperija, na isti prestol sedla dva škofa, eden v
Bizancu, in drugi v Rimu. Nikoli se nista strinjala in sta gojila to neskladje v
njuno lastno korist. Tako kot so v zgodnjih časih Kristjane preganjali
pogani, tako sedaj papeži preganjajo množice, ki ne verjamejo, da je vsa
resnica, kar oni učijo ali kar so razglasili za resnico v tistem trenutku.
V času razdelitve Rimskega imperija, ko je pozneje Rimski škof postal
papež, so se začele verske vojne; prepiri Cerkvenega konzilija, preganjanja
Cerkvene inkvizicije, podreditev kraljev papežu, in končno Križarske vojne.
Nato je prišlo do poskusa preobrazbe ali reformacije in do krvavega
zatiranja slednjih v vseh deželah, kot tudi do izbruha različnih bolezni kot je
kuga itd., zaradi mešanja človeških ras. Vse je prikazano v podobah klicev
trobente in izbruhov jeze, kot tudi z ustreznim korespondenčnim duhovnim
prikazom 'Bitke Ženske z Zmajem': slike bitke med človeškim poželenjem in
zemeljskimi interesi na eni strani in duhovnim napredkom in učenjem na
drugi strani. Poleg tega, porodne bolečine pri vodenju nekoč začetega dela
h koncu; podobno označujejo silovito bitko, ki jo je Hudobec sprožil proti
vsem, ki so se obrnili k duhovnemu.
Vse te prispodobe, katere je videl Janez, so samo izrazi besnega odpora,
katerega so Moji Nauki morali vzbuditi, in njihova naravna posledica, ko v
vojni med dobrim in zlom, dobro mora in tudi bo slavilo končno zmago. Ne
bodite užaljeni zaradi oblik prispodob; one so v skladu z razumevanjem
tistega časa in načinom pisanja, ki se je takrat uporabljalo. Na noben drug
način ni bilo mogoče vplivati na človeštvo v prihodnjih stoletjih, ki pozna
malo ljubezni ali kvečjemu podvrženo strahu. Če bi Jaz, kot Bog Ljubezni,
predpisal, da se celoten proces razvoja do sedaj zapiše v jeziku, ki je
prevladalo v tistem času, bi besede zbledele in nihče ne bi skrbel za njihov
duhovni pomen.
Škorpijoni, zmaji s sedmimi glavami, desetimi rogovi in zlatimi kronami,
označujejo raznolika tolmačenja Mojih Naukov, ki so včasih, podprti z
posvetnimi oblastmi, silili ljudi, da sprejmejo določene verske dogme in
obredne ceremonije, kar je vse prispevalo k nastanku mnogih verskih ločin
ali sekt.
Prispodoba prikazuje zgodovinsko dobro znano nadvlado cerkve skupaj z
načini, s katerimi se je povzdignila na oblast; in tudi kako so ljudje v
velikem številu postali žrtve verske blaznosti ali fanatizma Rimske Cerkve in



njenih Inkvizitorjev. Nadaljnji opis, kako se verska gorečnost postopoma
zmanjšuje in posvetno mišljenje navidezno slavi zmago, lahko razločite v
naslednjih poglavjih: Zmagovalni pohod brezbožnosti pod plaščem verskih
kultov, kasneje z odkritji znanosti in ne samo propada slednjih, temveč tudi
katerekoli pobožnosti in prehod v materializem. Na ta način je v teh
prispodobah napovedan propad Rimske Cerkve, vendar ne zato, ker bi jo
Jaz zavračal, ampak je sama doprinesla k svojemu padcu in mora biti
nagrajena glede na njena dejanja.
Umorjeni preroki kažejo na mučeniško preteklost časa, ko so mnogi od
Boga navdihnjen ljudje morali umreti na grmadi. Nobeno stoletje ni minilo
brez Mojega pošiljanja preroških prebujevalcev, ki so preprečevali
človeštvu, da popolnoma potone v duhovni spanec.
Izbruhi jeze in njihovi posebni učinki označujejo epidemije in vojne, katere
je človeštvo samo povzročilo, deloma zaradi njegovega lastnega
nenaravnega načina življenja, deloma pa zaradi njegove škodljive zlobe.
Celo sedaj lahko opazite kako učinki egoizma, materializma, nebrzdane
strasti, v splošnem in posamezno, prinašajo nesreče vseh vrst: Nesreče na
morju in na kopnem, nesreče zaradi naravnih katastrof, ki jih je povzročilo
človeštvo zaradi slabega ravnanja s svojo lastno zemljo, samomori in umori
v kakršni koli obliki, kot posledica pomanjkanja pobožnosti, pomanjkanja
vere v obstoj drugega sveta in tako naprej.
Upoštevajte vse to in zapišite v slikovitem jeziku Orienta, kot je to nekoč
naredil Moj učenec Janez in lahko dodate celo več izbruhov jeze k sedmim,
ki bi opisovali enako strašne sanje.
Na ta način so Moji Nauki prešli vse stopnje, katere je zmožno človeško
srce, od najčistejše pobožnosti do vsiljivega dvoma in zavračanje vsega, kar
je podarjeno. Pred seboj vidite podobo od polne privrženosti Mojim
Zapovedim, ter od natančnega ali pedantnega tolmačenja Mojih Besed, do
popolnega zavračanja vsega duhovnega, o katerem tisoči glasov pridigajo v
vidni in nevidni naravi. Podana je oblika stvari in klicev trobent, katerim so
vendar zaradi upoštevanja kmalu sledila dejanja in kazni. Začenši z izbruhi
jeze in njihovimi izlivi – kot simbolom zla in fizično nenaravnega, ki mora
doprinesti k svoji lastni kazni – vidite vse jasno pred seboj; Kako Mojih
Sedem Lastnosti priganja, malo po malo, k tistemu, kar je najboljše; kako
svobodna človeška narava temu nasprotuje, kako si sledi zmota za zmoto in
kako napaka za napako. Kako se vsi napori, da se izbrišejo Moje Besede iz
miselnosti človeštva, zaman in kako celo najslabše mora in tudi bo vodilo k
najboljšemu.



Ta dolgotrajen boj zmaja z nebesi, to preganjanje ženske z njenim otrokom
Kristusom kot Prinašalcem Miru – vse to boste sedaj razločno razumeli. In
mora vam biti očitno, da bo po dolgotrajnem vlečenju vrvi, moralo priti do
odločitve, ko bo odločeno, kdo je zavojevalec in kdo premaganec! Sedaj se
približujete temu času. Predstavljen je kot prispodoba s Tisočletnim
kraljestvom kot duhovno življenje miru, ki bo nagrada za tiste, kateri niso
zaznamovani z znakom antikrista, ampak z znakom Boga.
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 Vnebohodu, 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 Božji Otroci.
To bo čas povračil, 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 razumljive in Moj
pretekli prihod na vašo zemljo cenjen v celotni svetlobi njegovega
božanskega poslanstva in spremenjen 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 navdihnjeni 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 IAOUE. 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 napovedovali preroki in sem
ga Jaz potrdil, bo duhovno ponovno prišel na našo 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 pastir in ena čreda. Verske ločine bodo izginile, in Bog



Stvarnik in Gospod, Ki je nekoč hodil po vaši zemlji kot človeško bitje, bo
prepoznan kot takšen; kaj je On bil, kaj On je in kaj On večno bo: Vaš
Vodja in Oče 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. Kot 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!
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 srce ljudi, ne more biti nikoli
izkoreninjen. In kako to jedro božanskega izvora ne more bito nikoli
iztrebljeno, tako v duhovnem, kot v materialnem smislu, navkljub vsemu
načrtovanju s 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 bolj primerno luč, in vedno bolj pripravljalo 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 klici trobent, 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 postalo 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 tudi daleč segajočo duhovno razlago Janezovega Razodetja.
Vendar ne tako, kot to svet pričakuje od Mene, temveč na način, katerega
svet razume, kot sem ga pravkar poučil, če se bere z duhovnimi očmi.
Prispodobe ostajajo in ostanejo prispodobe, in vsaka prispodoba temelji na
misli, ki se potem sama posamezno 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.
Vrh 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 videnje, katerega je videl Janez, biti
drugačnega značaja od vašega sedanjega, urejenega govora. Poglejte, že
od davnih časov dalje, se misli ne izražajo 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
uporabljati 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 spoznati globljega duhovnega »zakaj«, ki je
neločljivo povezan z njim; zakaj je vse ustvarjeno tako in ne drugače. Kot
imate vi svoj lastni jezik, kot imam tudi Jaz svojega v vidni naravi, tako
imajo tudi 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 stopilo na
pot, katero sem vam začrtal. Takrat bodo, kot Sveto Pismo pravi v
prispodobah, vstali lažni preroki. Človeštvo bo naredilo veliko škode
najčistejšim Naukom, ter duhovnemu sporazumevanju, čisto zares vsemu,
da bi zadovoljilo svoje življenjske 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, ko so bo čas bližal
koncu. V tej bitki se bodo izpolnili zadnji izbruhi jeze, katerim bo sledilo
upadanje in depresija, revščina in žalovanje, ko bo 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 šele prišlo. Toda bodite potrpežljivi in Mi zaupajte! Vi
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
pripomoglo k izpolnitvi teh prispodob izbruhov jeze in klicev trobent.
Seveda bo moralo nastopiti očiščenje 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 uravnoteženje nebi bilo 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 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 življenje vsakega človeka.



Takšna navskrižja, takšni klici trobent in izbruhi jeze počivajo na duševnih
predstavah. Blagor tistemu, ki, medtem ko zaužije najboljše zdravilo, ve,
kako izvleči njegove zdravilne lastnosti! Duhovno očiščenje in razvojni
proces ostaja vsepovsod enak boj duhovnega proti živalski naravi: Samo -
žrtvovanje samega sebe, ter strpnost do drugih. Potemtakem naj vsakdo
pregleda svoje življenje in bo v videnjih Razodetja našel bolj ali manj
opisano zgodbo svojega lastnega življenja!«

* * * O * * *




