Gospod varuje svoje delo in o duhovnih pijancih
61 Gospod varuje svoje delo
29. Oktober 1843.

O Gospod in najbolj ljubeči Oče! Kako je treba ravnati s tistimi, ki so, kolikor vem,
močno prezirali in uradno nasprotovali Tvoji sveti milosti, ki jo namenjaš nam in se ji
ves čas posmehovali, da je neumnost?
1 Za svoj mir lahko napišeš nekaj besed! – Glej, Jaz vedno zaščitim svoje delo! Ti
nisem to že enkrat povedal, ko ste prejeli lažno grozilno pismo, da se bom resno
soočil z vsemi, ki se Mi bodo hoteli zoperstaviti na Moji poti! Glej, to je način, ki ga
uporabljam, da razorožim svoje sovražnike! Pred kratkim sem dal nagrado zelo
pomembnemu sovražniku, ki se Mi je nameraval resno zoperstaviti in to je drugič. Da
boš lažje razumel, kaj sem hotel s tem povedati, ti bom to pojasnil v nadaljevanju!
2 Povem ti: Kdor se posvetnih stvari bolj veseli kakor Mene, tega bom od zdaj naprej
opazoval le kratek čas in, če se kmalu ne obrne, bo obsojen! Veš, kaj mislim s tem!
Resnično, resnično, kdor koli bo tebi ali komurkoli, ki govori v Mojem imenu, odkrito
ali na skrivaj, proti tebi ali stran od tebe, nekoliko ugovarjal, temu bom znal ohromiti
jezik na način, da ti z njim zagotovo nikoli več ne bo ugovarjal. Toda ne sprašuj Me
kako! Dovolj je, da sem ti to obljubil! Mojega sočutja do Mojih sovražnikov je konec,
zato naj se sodi vsakomur, ki Mi hoče nasprotovati v majhnih, kot tudi v velikih
stvareh! – Amen, Amen, Amen.
3 To govorim Jaz, Vsemogočni, Amen, Amen, Amen.
63 Odgovor na vprašanje glede sporočanja o sprejetih razodetjih
25. Avgust 1844.

1 O da, kdor je žejen naj pije, vendar so tudi duhovni pijanci, ki jim ni dobro dajati
preveč duhovnih stvari, ker postanejo potem neumni in pogosto zlobni, kot hudobni
bedaki. Večinoma pa je potrebno bisere zadržati pred svinjami!
2 Če pa želite nekomu koristiti in se vam zdi primeren, je najbolje, da mu to sami
ustno sporočite in mu daste nekaj prebrati ali še bolje, če mu to sami preberete šele,
ko ga v svojem duhu popolnoma spoznate, sicer mu branje lahko bolj škodi kot
koristi!
3 Toda oznanjevanje je boljše kot branje, ker bolj prodre kot nekaj, kar je bilo
prebrano in se kasneje tudi obdrži! To vam bodo pokazale izkušnje iz vseh časov.
4 Tako delajte občasno tudi vi in vse bo dobro in prav, Amen. To vam pravim Jaz, ki
sem tudi pridigal v velikem času časov. Amen, Amen, Amen.
Jakob Lorber
Božji darovi 3
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