38. O molitvi za umrle

1 (Gospod): »Takšni duhovi torej, niti dobri niti čisti, ne morejo ogrožati človeka, je pa
za takšne duše dobro moliti. Kajti molitev duše, izpolnjene z iskreno ljubeznijo,
usmiljenjem in ljubečim zaupanjem Vame, dobro vpliva na takšne res uboge duše v
onstranstvu, ker jih obda z nekakšno življenjsko eterično snovjo, v njej pa
kakor v zrcalu uzrejo svoje pomanjkljivosti in napake, se poboljšajo in tako laže
dvignejo do življenjske luči.
2 In Jaz sam vam ponujam to priložnost, da boste lahko koristili tudi svojim bratom in
sestram, ki so se poslovili od tega sveta.
3 In kako naj bi zanje molili?
4 To je povsem lahko! Pri molitvi si ne domišljajte, da boste z njo pri Meni dosegli več
usmiljenja, saj sem neskončno bolj usmiljen kakor vsi najboljši in najbolj ljubeči ljudje
tega sveta, temveč jim verno in iz globine ljubečega srca, torej v srcu, prenesite
evangelij; sprejeli ga bodo in se po njem ravnali. In ko boste tako tudi ubogim na duhu
pridigali evangelij, jim bo to zelo koristilo.
5 Vse druge molitvice in vse kričanje pa nobeni duši, ki se je poslovila od tega sveta,
niti najmanj ne pomagajo, temveč ji veliko bolj škodijo, ker se, če se tega zave, samo
jezi, saj je treba takšne molitve za duše umrlih, ki so pri farizejih celo uzakonjene, zelo
drago plačevati.
6 Takšna molitev za umrle in skrb za njihov duhovni blagor, kot sem vam ju opisal, sta
za umrle prav gotovo učinkovit blagoslov; nasprotno pa je zanje plačana molitev
farizejev prekletstvo, zato se ji skušajo kar najbolj ogniti in jo najgloblje zaničujejo.
7 To pa razumite tudi kot Moj dobri nasvet in ga upoštevajte; tako si boste v širnem
onstranstvu pridobili iskrene, velike, mogočne in zelo hvaležne prijatelje, ki vas, če bi
zašli v kakršno koli stisko, ne bodo pustili na cedilu niti tostran niti onstran. Takšni
prijatelji bodo postali vaši pravi duhovi varuhi in bodo ves čas skrbeli za dobro svojih
dobrotnikov.
8 Toda to boste dosegli samo, če boste zanje skrbeli in poskrbeli tako, kot sem vam
povedal. Ni vam treba čakati na stare gradove in domačije - z molitvijo lahko vsak
trenutek poskrbite za toliko duš, kolikor si jih le lahko predstavljate; kajti vaša vera,
vaša iskrena ljubezen in usmiljenje ter Moja resnica sežejo še neskončno dlje čez
velike sfere velikega vesoljnega človeka, ki sem vam ga pokazal. Kajti vi niste zgolj
Moja ustvarjena bitja, temveč ste Meni, vašemu Očetu, neskončno več, in veliki
vesoljni človek ni niti zaznavna pikica v najmanjšem življenjskem živcu vašega
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nožnega mezinca - seveda, če to pojmujemo samo duhovno ali z zornega kota
najgloblje resnice.
9 Resnično vam povem: dodeljeno vam je neskončno veliko območje delovanja,
obsežnost tega pa boste povsem doumeli šele, ko boste nekoč prebivali in delovali z
Menoj v Mojem večnem kraljestvu v eni očetovi hiši! Kajti zdaj so to za vas še čudne
sanje, kakšne imajo pogosto dobri otroci pobožnih staršev; toda kar sem vam tu
povedal, je globoka in Božja resnica.
10 Prav tako kot imam Jaz vso moč in oblast v nebesih in na tej majceni zemlji, jo
boste imeli tudi vsi, ki verujete Vame in Me ljubite nadvse; kajti Očetovi otroci ne
smejo biti nič manj popolni, kot je neskončno popoln njihov Oče.
11 Pri ljudeh te zemlje je to videti večinoma precej drugače, še zlasti tam, kjer oče
svoje zemeljske otroke preveč razvaja; toda tega pri Meni ni in nikoli ne bo, kajti že od
vekomaj vem, kaj Moji otroci potrebujejo.
12 Zdaj sem vam ponudil le nekaj malega za pokušino, da bi iz tega razbrali, kdo sem
Jaz in kaj ste vi, in kaj naj bi pravzaprav še veliko bolj postali. Zato se povsod in ves
čas ravnajte po Moji besedi, pa boste zlahka dosegli, kar po Mojih očetovskih
besedah morate doseči; kajti zanesljivejšega in mogočnejšega poroka, kot sem Jaz
sam, v vsej večnosti in neskončnosti ni. Toda, kot rečeno, če tega ne boste upoštevali
v biti svojega življenja, sem vam govoril zaman.
13 Za svoje, Meni prinesene majhne žrtve pa v tem svetu ne iščite odškodnine - kajti
resnično, potem ne bi bili Moji otroci, temveč otroci tega sveta in Zemlje, ki sta slaba
podlaga Moji ljubezni in Moji resnosti; vse, kar boste počeli, počnite iz iskrene, najbolj
žive ljubezni do Mene, svojega Očeta, in Jaz bom že vedel, s čim naj Svoje ljube
otroke spet razveselim.
14 Resnično, resnično povem vam: Nobeno človeško oko ni videlo, nobeno človeško
uho ni slišalo in noben človeški čut ni začutil, kaj vse sem pripravil za tiste Svoje
otroke, ki Me z vso preproščino resnično ljubijo kot svojega Očeta!
15 Toda povem vam tudi tole: Ne dovolim, da se Me vlači mimogrede ob posvetnem!
Ali - ali! Kajti polovičarstvo je značilno za mračno poganstvo in tudi slabe sadove rodi.
16 Kaj koristijo človeku vsi zakladi sveta, če pa je duša bolna! Zato ves čas skrbite le
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za zaklade, ki jih ne morejo požreti molji, ki jih ne more načeti rja, pa boste zmeraj
ravnali prav.
17 Tudi ta nasvet si še zapomnite in ga upoštevajte, pa vam bo dobro že tukaj na tej
zemlji - vam in tudi vsem ljudem, ki vam bodo verjeli; vse drugo pa naj odmre, da se
meso ne bi prevzelo. Kajti le Jaz, edini, sem Gospod in ves čas ravnam po Svoji večni
modrosti in volji. Četudi se svet še tako kričavo šopiri in na vse grlo razglaša to in ono
- nikoli ne bom prisluhnil njegovemu puhlemu vpitju.
18 Prisluhnil pa bom temu, kar bodo naslovili Name Moji pravi otroci in prijatelji, ter
njihove težave zlahka in kmalu odpravil; toda vse, kar je povezano s svetom, naj bo
odslej stokrat strožje vzgajano, kot je to bilo od začetka sveta naprej. To je torej Moja
beseda, časi pa bodo ljudi naučili, da teh besed zdaj nisem povedal zaman.
19 Gorje vsem, ki so zasvojeni s svetom, in nasprotnikom Moje volje! Kajti ta zemlja
je zibelka Mojih otrok in ti ne bodo močni, če ne bodo vzgojeni s palico; in če nežnejši
svarilni udarci ne bodo zalegli, bo treba poseči po ostrejših in zelo resnih, to pa bo
Moja skrb. Zdaj nas čaka še en del tvojega vprašanja.«

Jankob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 8
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