Božja povezava v sodbi narodov
30. December 1848

Povpraševanje Jakoba Lorberja o zelo zmedenih in žalostnih razmerah tistega časa
in njegova prošnja za razodetje o bližnji prihodnosti.
1 Piši torej! - Od teh časov nimaš kaj dosti ali ničesar za pričakovati, toliko bolj pa od
Mene, Gospoda vseh časov, če ostaneš z Menoj in Mi vse prepustiš, ne obsojaš
vedno in ne govoriš: Tako se bo in mora zgoditi! - Če si sam prepričan v svoj prav in
pustiš, da ena ali druga stran že vnaprej zmaga ter blagoslavljaš eno in obsojaš
drugo, kaj naj imam potem Jaz s tem? Ali nisem jaz Gospod, ki najbolje ve, kje in
kdaj uporabiti palico in kje ter kdaj meč?
2 Če pa to vem in vsako sekundo štejem svoja ljudstva in merim vsako dejanje vojnih
junakov in z Mojo mero vidim vsako izrečeno sodbo, zakaj se vznemirjate, kot da bi
bilo od vas odvisno, da bodo stvari drugačne, kot so in morajo biti? - Kakšno
vladavino želite, da imate v Moji toliko za pometat in za loščit?
3 Zemlji sem dolgo dal mir. Potem so knezi spali, njihovi ministri so ropali in zatirali
ljudstvo, ljudstvo pa je med tem žvižgalo in plesalo ter Me pozabilo skupaj s knezi in
ministri. Toda Jaz nisem spal in nisem bil potrt in res nisem imel razloga, da bi žvižgal
in plesal; kajti pravi oče se ne more veseliti, ko pride huda kuga in mu ubije enega
otroka za drugim. Če pa kuga dolgo časa objestno deluje, lahko Očeta zajame le
pravična jeza. Ker pa je ta Oče tudi Gospod nad vsemi kugami, je zdaj čas, da ji
zdrobi glavo po vsej Evropi, pravzaprav po vsej Zemlji!
4 Zato Me je zelo neumno vprašati, kaj lahko pričakujem od avstrijskih poveljnikov,
pa tudi od nekaterih drugih. Raje se vprašajte, kaj lahko svet pričakuje od Mene in
odgovoril vam bom: vse dobro, če se obrne k Meni; nasprotno, tudi najslabše, če bo
še naprej tako razmišljal, si prizadeval in tako deloval. Kaj mi je mar za svet, poln
hudičev? Ali si ne morem ustvariti tisoč svetov, polnih angelov?!
5 Kaj je zame Nemčija, kaj Francija, in Italija, kaj je zame Madžarska in njen hvalisavi
diktator? Povem vam: vsa zemlja je zame nič. - Če se Nemčija, Francija, Italija,
Madžarska in vse države na zemlji ne bodo pokesale v raševini in pepelu, bodo
uničene ena za drugo! - Generale bom naredil ostre kot brivske nože in njihova srca
trša kot diamanti, besneli bodo kot tigri in rjoveli kot mladi levi ter raztrgali meso mojih
nasprotnikov, kot orli raztrgajo mrhovino!
6 To je pravi post v raševini in pepelu, ki sem si ga izbral: Pustite tiste, ki ste jih po
krivici zvezali, izpustite tiste, ki ste jih obremenili, izpustite tiste, ki ste jih trpinčili in
odstranite vsako breme z vratu slabotnega! Lomite svoj kruh lačnim in v svojo hišo
pripeljite tiste, ki so v stiski. Če vidite golega človeka, mu ne odvzemite tega, kar je
primerno za vaše telo in ga oblecite - Tedaj bo Moja luč spet vzplamtela kot zora in
vaše izboljšanje bo hitro; vaša pravičnost bo šla pred vami in Moja edino veličastje
vas bo prevzelo! Če boste klicali, bom odgovoril, če boste vpili, bom rekel: "Glejte,
otroci, tukaj sem Jaz, vaš Oče!"
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7 Če pa o nekom govorite slabo in s prstom kažete nanj, rekoč: 'On je storilec zla in si
zasluži kazen, ter bi ga bilo treba strogo kaznovati', ne sodite tistega, ki to počne,
ampak Mojo domnevno počasnost in malomarnost. Sprašujete namreč svoje jezno
srce: 'Kako lahko Gospod gleda in dopusti take gnusobe? Zakaj ne kaznuje storilcev
takega zla? - Resnično, če pustite, da v vašem srcu vlada tak duh obsojanja, ste več
kot Jaz in vam ne morem odgovoriti, ko Me kličete in tudi, če Me kličete, vam ne
morem reči: Tukaj sem, vaš Oče! - Kajti otroci si o svojem očetu ne morejo misliti, da
je nepravičen.
8 Vse, kar se je doslej zdelo veliko in veličastno, bom zelo ponižal; kar pa je bilo
doslej nizko in zaničevano, bom dvignil in postavil na vrh! - Še vedno imam tako na
vzhodu kot na zahodu ljudi, ki so do zdaj ostali povsem neopaženi. Kdo mi lahko
prepreči, da jih dvignem in postavim nad vse narode in države Evrope? - Resnično,
ljudstvo, ki se še vedno drži Mene in Moje besede ter izpoveduje Moje ime, ne glede
kako majhno in neopazno je, bom dvignil in osvobodil, ko bodo vsi odpadniki v sodbi
propadli.
9 Vi maloštevilni pa, ki ste do zdaj ohranili Moje ime in Mojo besedo, se ne bojte in
nikogar ne obsojajte. Varoval vas bom in ne bom pustil, da bi padli. Ničesar ne
pričakujte od sveta in njegovih neumnih nasvetov, kajti povem vam: Vse, kar se Me
ne drži, bo propadlo, vi pa boste kot Jaz ostali za vedno!
10 Samo Jaz sem Gospod in popoln sodnik. Vsi sodniki sveta pa so le biči v Moji roki.
Kam pa z bičem zamahnem, tam pade, rani in ubija. Kdor pa se Me drži, ga moja
nadloga ne bo zadela, saj vem, nad kom moram zavihteti to orožje in to vedo tudi vsi
moji angeli. Toda vsi hudiči so slepi in se ne morejo izogniti mojim udarcem. Toda
tistim, ki po Moji milosti vidijo, ni potrebno izogibanje, saj jim sam prizanašam in tudi
moji angeli jim prizanašajo, ker dobro poznajo svoje drage brate na tej zemlji.
11 Gorje pa vsem velikim in bogatim mestom, ker so se začela sramotno norčevati iz
Mojega imena! - Povem vam: kmalu bodo postali zelo majhni in zelo revni. A vi,
majhna mesta in države, ki ste bili vedno na pol ali vsaj na četrtino povezani z Mojim
imenom, boste deležni boljše usode. Naj na vaši zemlji ne teče kri in naj se za vas
dvigne lepa zarja! Povem vam, da boste zaščiteni.
12 Ne prosite pa za to ali ono zvezo narodov, ampak za edino zvezo z Menoj, ki je
resnična zveza ljubezni in res boste postali veliki, močni in mogočni po Mojem imenu
in v Mojem imenu za vekomaj, Amen. - Blagor tistemu, ki Me ne žali, kajti tako govori
Gospod Jezus Sabaot, Amen, Amen, Amen.
Jakob Lorber
Nebeški darovi 3
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