JEZUSOVE BESEDE
PRVI DEL
KDO, PRAVIŠ, DA SEM?
PROBLEM VERE
Pazite in varujte se živeti ob religiozni 'hrani'.1

Prav gotovo ste že pozabili, kako je pet hlebov nahranilo pet tisoč ljudi, sedem hlebov pa
štiri tisoče, in veliko je še ostalo. Ampak jaz vam ne govorim o zemeljski hrani. Prišel
sem vas posvarit, da ne bi živeli po zamislih in napačnem učenju trgovcev z vero.2

Zaman me taki ljudje častijo. Kar je le izum človeka, učijo kot nauk. Oklepajo se svojega
praznoverja, na Božjo zapoved pa pozabljajo.3

Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, pod krinkami pa se
skrivajo grabežljivi volkovi. Oni sledijo svojemu pravemu voditelju, hudiču, in delajo,
kar on želi. On je bil od začetka morilec ljudi in ni nikoli govoril resnice, ker v njem ni
resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker on je lažnivec in oče laži.4

Tistim goljufom, ki se postavljajo za vaše sodnike, pravim: "Toda gorje vam, lažni verski
voditelji in učitelji, hinavci! Nebeško kraljestvo zaklepate in zapirate pot tistim, ki bi radi
vstopili. Vi sami namreč ne vstopate, tistim, ki bi radi vstopili, pa ovirate pot. Kradete od
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ubogih vdov; in potem, da bi prikrili svoje prave namene, molite dolge, pobožne molitve.
Podedovali boste veliko prekletstvo.

Prepotujete morje in kopno, da pridobite enega privrženca, ki ga potem naredite za
dvakrat hujšega otroka pekla od sebe.

Pridigate: "Tempelj ni pomemben. Kar je pomembno, je zaklad templja!"

Kaj je več: zlato v zakladnici ali tempelj, ki zlato posvečuje?

Govorite tudi: "Oltar ni pomemben. Pač pa je pomemben dar, ki je na oltarju."

Norci in slepci ste! Kaj je bolj pomembno: dar na oltarju ali oltar, ki dar posvečuje?

Kdor torej priseže pri oltarju, priseže pri njem in pri vsem, kar je na njem. Kdor priseže
pri templju, priseže pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem. Kdor pa priseže pri nebu,
priseže pri Božjem prestolu in pri tistem, ki sedi na njem.

Obredne daritve dajete celo od mete in zelišč, ki rastejo pred vašo hišo, opustili pa ste
pomembne stvari postave: pravičnost, usmiljenje in vero. Za te bi morali skrbeti.

Vaš pogled ne seže niti centimeter dlje od vašega nosu. Iz vina precejate komarja, kamelo
pa požirate. Nato očistite vaše kozarce in sklede od zunaj, znotraj pa ostaja debela plast
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oderuštva in nezmernosti. Kako morete biti tako slepi! Najprej poskrbite za umazanijo
znotraj in potem bo čisto tudi zunaj.

Lažni učitelji! V svoji hinavščini niste nič boljši od pobeljenih grobov, ki se na zunaj
zdijo lepi, znotraj pa so polni smrti in mrtvaških kosti. Morda boste na ljudi naredili
dober vtis s pravičnostjo, ki jo kažete na zunaj, znotraj pa ste polni hinavščine in greha.
Kako lahko verujete vi, ki živite za hvalo svojih prijateljev in nikoli ne iščete hvale, ki
prihaja od Boga samega?5

Prerokom gradite spomenike, okrog grobov pravičnih polagate rože in govorite: "Če bi
mi živeli v dneh naših očetov, ne bi nikoli dovolili prelivanja nedolžne krvi prerokov."

Kače, gadja zalega. Kako boste ubežali prekletstvu pekla? Zato, glejte, k vam pošljem
preroke, modrece in pismouke. Nekatere od njih boste pobili in križali, druge boste tepli
in preganjali od mesta do mesta.6

Kakšna hinavščina! Izaija je imel prav, ko je prerokoval o vas, rekoč: "To ljudstvo se mi
približuje le s svojimi usti in me časti s svojimi ustnicami, njihovo srce pa je daleč od
mene."7

Vi sebe opravičujete pred ljudmi, toda Bog pozna vaša srca: kajti kar je pred ljudmi
visoko spoštovano, je pred Bogom gnusoba.8
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Povem vam, da jih bo veliko prišlo z vzhoda in zahoda in bodo sedli za mizo z
Abrahamom, Izakom in Jakobom v nebeškem kraljestvu. Tisti pa, ki naj bi vstopili v
Božje kraljestvo, bodo vrženi ven v temo. Če vaša pravičnost ne bo večja kakor
navidezna pravičnost tako imenovanih religioznih ljudi, nikdar ne pridete v nebeško
kraljestvo.9

LUČ, KI JE RAZSVETLILA SVET
Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi. Jaz sem luč,
ki je razsvetlila svet. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč
življenja.1

Sodba pa je v tem, da je čudovita luč prišla na ta mračni svet, prebivalci te zemlje pa
vseeno bolj ljubijo temo, kajti njihova dejanja so sebična in pohlepna. Tisti, ki dajo svoja
življenja zlu, sovražijo luč resnice, zaradi strahu, da bi bila njihova dela videna in
obsojena. Tisti pa, ki se ravnajo po resnici, pridejo k luči, da se razkrijejo njihova dela, ki
so Bogu všeč.2

Nekoč ste se napotili v puščavo, da bi videli preroka Janeza Krstnika. Pričeval je za
resnico. On je bil svetilka, ki gori in sveti, in vi ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi
luči. Jaz imam pričevanje, ki je večje kakor Janezovo: dela namreč, ki mi jih je dal moj
Oče, da jih izvršim, prav ta dela, ki jih opravljam, pričajo, da me je on poslal.
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Če ne opravljam del svojega Očeta, potem mi ne verjemite; če pa jih opravljam, verjemite
delom, če že ne verjamete meni, da boste spoznali in se prepričali, da je Oče v meni in jaz
v Očetu. Dela tistega, ki me je poslal, moram opravljati, dokler je dan, kajti noč, ko nihče
ne bo mogel delati, se hitro bliža.3

Svetilka telesa je oko. Če je tvoje oko zdravo, bo vse tvoje življenje polno luči. Če pa je
tvoje oko prezaposleno z zlom, bo vse tvoje življenje okuženo s temo. In če je to, kar
razsvetljuje tvoje življenje, tema, kako velika in strašna je ta tema.4

Ali nima dan vsaj dvanajst ur svetlobe? Če hodite podnevi, se ne spotaknete, ker vas
obdaja svetloba dneva. Če pa hodite ponoči, boste padli, ker ni luči, da bi vas vodila.
Verujte v luč, da boste lahko postali 'otroci luči'. Hodite, dokler imate luč, ker mrak hitro
pada. Tisti, ki hodijo v temi, so izgubljeni. Če pa slepi slepega vodi, potem je obema
usojeno, da padeta.5

Sveče, ki jo prižgete, ne pokrivate s posodo ali postavljate pod posteljo, ampak jo
postavite na svečnik, da vi in vaši gostje ob prihodu v hišo vidite luč. Prav tako ne
postavljate prižgane sveče pod mernik, temveč na podstavek, da sveti vsem v hiši. Ali se
ne zavedate, da ste luč sveta? Ste kot mesto, sezidano na gori, ki ne more ostati skrito.
Naj vaša luč sveti pred vsemi ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega
Očeta, ki je v nebesih. Tisto, kar delate v tajnosti, bo končno razkrito, in kar se zdi skrito,

5

se bo nekega dne povsod oznanjalo. Kar govorim zdaj samo vam, oznanjajte javno, in kar
slišite, da vam šepeta Duh, kričite s streh.6

RAZODETJE
Prišla je ura, da se razkrije in poveliča Sin človekov.1

Jaz nisem prišel iskat svoje slave; je pa nekdo, ki bi me rad poveličal, in on je sodnik
tistih, ki me zavračajo.2

V vaših postavah je zapisano, da je soglasno pričevanje dveh prič resnično. O meni torej
pričujeva jaz in Oče, ki me je poslal. Vem, da je pričevanje, ki ga daje o meni, resnično.
Zato ne zahtevam potrdila od nobene posvetne oblasti.3

Kdor govori samo o svojih lastnih zamislih, dela tako, da bi si pridobil čast zase. Kdor pa
dela v čast in slavo tistega, ki ga je poslal, je resničen in v njem ni krivice.4

Jaz nisem prišel sam od sebe, temveč me je poslal tisti, ki je resničen. Nisem prišel iz
nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo Očeta, ki me je poslal. S tem namenom
sem bil rojen in sem prišel na ta svet: da sem živa priča resnice. Tisti, ki ljubijo resnico,
hodijo za menoj.5

Jaz in Oče sva eno. K vam sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.6
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Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Dajem vam večno življenje, ključe
nebeškega kraljestva in moč nad vsemi sovražniki. Zato ne pustite svojemu srcu, da se
vznemirja in plaši. Svoj mir vam dajem. Mir, ki daleč presega mir, ki vam ga lahko da
svet. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila; in če vas Sin človekov
osvobodi, boste resnično svobodni. To vam povem, da boste verovali in se spreobrnili.7

Volja Boga, ki me je poslal, pa je, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno
življenje. Če verujete vame, vas bom obudil poslednji dan. Ali veruješ v Sina Božjega?
Ta je, ki govori s teboj.8

ŽIVA BESEDA
Oče, ki me je poslal, mi je zapovedal, kaj naj vam rečem. Vem, da njegova beseda vodi v
večno življenje. Kar mi torej reče, naj govorim, to govorim.1

Besede, ki jih slišite, niso moje, ampak od Očeta, ki me je poslal. Tisti, ki poslušajo
besede, ki jih govorim in verujejo njemu, ki me je poslal, bodo imeli večno življenje. Ne
bodo obsojeni, temveč bodo prestopili iz smrti v življenje.2

Poslušajte: pride ura in je že prišla, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina, in kateri ga
bodo slišali, bodo živeli.3
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Ker hrepenite po večnem življenju, preiskujete starodavne preroške spise. Ves ta čas
pričujejo o meni; toda vi kljub temu oklevate in nočete priti k meni, da bi našli življenje,
ki ga iščete.4

Tudi Oče je pričeval o meni, čeprav se vam ni osebno prikazal in niste slišali njegovega
glasu.
Ampak s tem, ko nočete verjeti meni, tistemu, ki vam ga je poslal moj Oče, si zapirate
ušesa in ne slišite, kaj vam pravi glas Boga.5

Kako to, da nekateri med vami pravite o tistem, ki ga je Oče posvetil in poslal na svet:
"Preklinja, ker pravi, 'Božji Sin sem'?"6

Zdaj vam povem: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne more spoznati Očeta drugače
kot po meni. Samo Duh daje življenje. Vaše zemeljsko telo se stara in bo navsezadnje
propadlo, ampak besede, ki vam jih govorim, so duh in življenje.7

Jaz ne sodim tistega, ki sliši te besede, a ne veruje. Nisem prišel, da bi svet sodil, ampak
da bi ga rešil. Svarim pa vas: tisti, ki zavračajo mene in moje besede, bodo za to dajali
odgovor; beseda, ki sem jo govoril, bo vaš sodnik poslednji dan.8

Nebo nad vami in zemlja pod vami bosta nekoč zagotovo prešla, ampak besede pa, ki
vam jih govorim, ne bodo nikoli prešle.9
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OČE
Kaj mislite o Jezusu Kristusu? Čigav sin je?1

Nihče, razen Očeta v nebesih, ne ve, kdo je Božji Sin. In nihče ne more vedeti, kdo je
Oče, razen Sina in tistih, katerim se bo Sin razodel. Do sedaj ga niste poznali, kot ga
poznam jaz, toda prišel sem med vas, ker me je on poslal.2

On, ki me je poslal, je zdaj tu z menoj. Ni me pustil samega, kajti jaz vedno delam to, kar
je njemu všeč. Resnično, kdor je videl mene, je videl Očeta. Zakaj torej kar naprej
govorite: "Pokaži nam Boga"? Mar ne verujete, da sem jaz eno z mojim Očetom in da je
Oče eno z mano?3

Jaz in Oče sva eno.Vse, kar ima Oče, imam jaz. Na ta svet sem prišel od Očeta. Ponovno
bom zapustil ta svet in se vrnil k Očetu.4

Sin pa ne more delati ničesar sam od sebe, ampak dela le to, kar vidi, da dela Oče. Oče
ima Sina rad, razkril mu je vesoljni načrt. Vi boste priča še večjim čudežem, kot so ti, ki
ste jih že videli. Kakor Oče obuja mrtve in jim daje življenje, tako tudi Sin daje novo
življenje, komur hoče.5

Vendar jaz sam od sebe ne morem ničesar storiti. Sodim tako, kot me vodi Bog, in moja
pota so pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo Očeta, ki me je poslal. Kakor ima
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Oče moč, da daje življenje, tako ima Sin dar življenja in dana mu je oblast, da izvrši
sodbo, ker je on Mesija, Sin človekov.6

To sem govoril že od začetka: toliko stvari je v vašem življenju, ki bi jih lahko obsojal.
Ampak jaz sem prišel z drugačnim sporočilom od njega, ki je resnica. To je sporočilo, ki
ga prinašam svetu.7

Ko boste končno povzdignili Sina človekovega na križu, boste spoznali, kdo sem jaz in
da ne delam ničesar po svojem lastnem načrtu ali svoji moči, ampak vam prinašam to, kar
mi je naročil oznanjati Oče.8

DOBRI PASTIR
Ne boj se, mala čreda, kajti vašemu Očetu je v veselje, da vam da kraljestvo.1

Jaz sem dobri pastir. Poznam svoje ovce in one poznajo mene, kakor Oče pozna mene in
jaz poznam Očeta. Za ovce sem pripravljen dati svoje življenje. Moje ovce poznajo moj
glas. Vsako poznam po imenu in one hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje. Nikoli
se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je
večji od vsakega kraljestva ali moči in nobena sila ne more iztrgati niti najšibkejše izmed
mojih ovc iz njegove mogočne roke. So pa še druge ovce, ki mi pripadajo, ki pa so zunaj
ograde. Tudi tiste moram zbrati skupaj. Tudi one se bodo razveselile mojega glasu in
postale del ene velike črede, s pastirjem, ki bo dan in noč skrbel zanje.2
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Kdor pride v ovčjo stajo skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar odpre vrata in ovce
poslušajo njegov glas. Vsako pokliče po imenu in jih vodi na zelene pašnike. Ko ovce
spusti na pašo, hodi pred njimi. Ovce grejo za njim, pomirjene ob besedah, ki jih govori.
Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale proč od neznanega glasu.3

Jaz sem dobri pastir, ki da svoje življenje za ovce. Najemnik pa ni pravi pastir. Na ovce
ne pazi, kot da bi bile njegove. Ko vidi, da prihaja volk, zbeži, ovce pa pusti
nezavarovane. Volk jih pograbi in razkropi.4

Jaz sem vrata v ovčjo stajo. Kateri skušajo vstopiti v stajo drugod, niso nič drugega kot
tatovi in roparji. Veliko sleparjev je prišlo pred menoj, toda ovce jih niso prepoznale in
niso šle za njimi. Jaz sem vrata. Vstopite skozi ta vrata in varni boste, prosti, da greste
ven in noter in najdete pašo.5

Ta zemlja je okužena z nenasitno pokvarjenostjo, smrtjo in uničenjem. Jaz pa sem prišel,
da preobrnem to strašno dobo. Prišel sem, da bi odkrili pravi pomen življenja in prejeli
blagoslov.6

HRANA ZA DUŠO
Pisano je: "Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz
Božjih ust."1
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Jaz sem kruh življenja. Če pridete k meni, ne boste več duhovno lačni, in če vame
verujete, ne boste nikoli več duhovno žejni. Vstanite! Oprimite se živega kruha, ki prihaja
iz nebes. Če jeste ta kruh, boste živeli vekomaj. Kruh, ki vam ga ponujam, je moje
življenje, ki ga dajem za življenje sveta. Jaz sem kruh življenja, ki sem prišel iz nebes, da
bi se vi lahko gostili z duhovno hrano in ne umrli, temveč prejeli duhovno življenje.2

Vso svojo energijo porabljate za hrano, ki mine. Namesto tega iščite hrano, ki bo trajala
večno. To je hrana, ki vam jo želim dati, ker mi je Bog Oče dal to oblast.3

Slišali ste, kako so vaši očetje jedli mano v puščavi. Ampak dolgo časa je že minilo od
takrat in zdaj so mrtvi. Mojzes vam ni mogel dati resničnega kruha iz nebes, ki vam ga
ponuja moj Bog. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.4

Če bi poznali Božji dar, bi me prosili, da bi vam dal tudižive vode. Kajti kdor pije
navadno vodo, bo kmalu spet žejen; kdor pa pije vodo, katero mu bom dal jaz, bo odkril
izvir vode, ki teče v večno življenje.5

Ali ste duhovno žejni? Pridite k meni in pijte. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi
Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.6
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DRUGI DEL
NOVO KRALJESTVO
NEBEŠKO KRALJESTVO
Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo s silo utira pot in številni so se
polastili njegove resnice.1

Nebeško kraljestvo je kot kmetovo pšenično polje, posejano z dobrim semenom. Nekega
dne, medtem ko je kmet spal, je prišel sovražnik in med pšenico zasejal ljuljko in
pobegnil. Ko so iz zemlje pognali prvi poganjki pšenice, se je pokazala tudi ljuljka. Ko so
to videli kmetovi hlapci, so prišli k njemu in rekli: "Gospod, ali nismo sejali dobrega
semena na tvoji njivi? Od kod torej toliko ljuljke?"
Kmet je odgovoril: "To je gotovo storil sovražnik."
"Ali naj jo poskušamo odstraniti?" so vprašali hlapci.
"Nikakor", je odgovoril kmet. "Če boste ruvali ljuljko, boste izpulili tudi pšenico. Pustite,
naj oboje raste skupaj do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: 'Zberite najprej
ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.'"

Sejalec dobrega semena je Sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme predstavlja otroke
kraljestva, ljuljka pa tiste, ki jih je zavedlo zlo. Sovražnik, ki je zasejal ljuljko, je hudič.
Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. Kakor torej pobirajo in sežgajo ljuljko, tako bo
ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo vse, kar je
povzročilo pohujšanje človeštva, in kršitelje postave, ki živijo zunaj njegovega kraljestva.
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Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Takrat se bodo pravični
zasvetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.2

Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno, in vsako mesto ali hiša, ki sta
zoper sebe razdeljena, se na koncu porušita. Če torej satan izganja satana, je proti sebi
razdeljen - kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo?

Nihče se ne more polastiti satanovega kraljestva, če satana prej ne zveže. Če jaz izganjam
hudiče in delam čudeže kot satanov zaveznik, s kakšno močjo torej delajo enako vaši
otroci? Zato bodo oni vaši sodniki. Oni lahko rešijo to vprašanje. Če pa jaz in vaši otroci
izganjamo hude duhove z Božjim Duhom, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo.3

Ali niste nikoli brali v knjigah Svetega pisma: "Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal
vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh"? Pomnite, Božje
kraljestvo se bo vzelo tistim, ki poslušajo in nič ne storijo, in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo
njegove sadove.4

Pazite, kako ravnate s tem sporočilom: ljudem so lahko vsi grehi in kletve odpuščeni, ni
pa sprave za tiste, ki preklinjajo Svetega Duha, ker vidijo zlo kot dobro in dobro kot zlo.
Ta greh ga bo večno bremenil. Pazite na te besede: kajti cestninarji in vlačuge pojdejo v
Božje kraljestvo pred vami. Oni so poslušali klic k življenju in se obrnili k Bogu. So pa
tudi pobožni ljudje, ki so slišali klic, pa so se nalašč obrnili proč.5
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Ne boste prišli v nebeško kraljestvo s ponavljanjem 'Gospod, Gospod,' ampak z
uresničevanjem volje mojega Očeta, ki je v nebesih.

Kaj bi se zgodilo, če bi pozno ponoči, ko je gospodar že šel spat, stopili pred vrata ene
najpomembnejših hiš v vašem mestu, glasno potrkali in zakričali: "Odprite vrata, hočem
noter!"?

Hišni gospodar bi odgovoril: "Pojdi stran, ne poznam te."
Če bi nadaljevali: "Ampak jedel sem v istih restavracijah kot ti in slišal sem te učiti po
naših ulicah", bi ona ali on samo odgovoril: "Naj ti bo jasno, da te ne poznam. Pusti me
na miru!"

Na sodni dan jih bo veliko reklo: "Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu
prerokovali in v tvojem imenu izganjali hudih duhov in v tvojem imenu storili veliko
mogočnih del?"

Vendar jim takrat rečem: "Pojdite proč od mene! Nikoli vas nisem poznal. Vse svoje
življenje ste delali zlo."6

Učim vas s prilikami. Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva.7

Tu je še ena zgodba, ki prikazuje nebeško kraljestvo. Nekoč je živel bogat poslovnež, ki
se je odpravljal na potovanje v daljno deželo. Pred odhodom je sklical skupaj svoje tri
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družabnike in jih zadolžil za upravljanje svojih naložb, medtem ko bo sam na poti.
Enemu je dal pet računov, drugemu dva manjša in tretjemu enega. Vsakemu je dal
zadolžitev, ki je odgovarjala njegovi sposobnosti. Družabnik, kateremu je dal pet
računov, je takoj začel kupovati in prodajati in je kmalu podvojil naložbo ter imel deset
računov. Drugi družabnik je naredil enako: vložil je oba računa, ki sta mu bila zaupana,
in tudi on je bil sposoben podvojiti njuno vrednost. Tretji družabnik pa je bil strahopeten.
Svoj račun je dal v škatlo in zakopal v zemljo. Tam ga je pustil iz strahu, da ga ne bi kdo
ukradel.

Po dolgem času se je bogataš vrnil s potovanja. Takoj je zbral svoje družabnike, da bi
napravil z njimi obračun.

Prvi mu je povedal, kako je vložil pet računov in da jih ima zdaj deset. Bogataš je ob tem
rekel: "Zelo dobro si ravnal in bil si mi zvest. Ker si bil vreden zaupanja teh petih
računov, te bom zadolžil še za veliko pomembnejših. Danes lahko začneš."

Potem je poklical drugega družabnika, ki je rekel: "V varstvo si mi dal dva računa. Zdaj
imam štiri."

Ko je to slišal, je bogataš ponovil, kar je rekel prvemu: "Dobro si opravil. Pridno si
gospodaril z dvema manjšima računoma. Zadolžil te bom za številne. Opravljaj svojo
nalogo z veseljem!"
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Končno je bil poklican še tretji družabnik. Rekel je: "Vedno sem mislil o tebi, da si trd
človek. Kuješ dobiček na račun drugih. Vedel sem, da boš zahteval nazaj, kolikor bom
pač pridobil s svojim majhnim računom. Zato sem ga zakopal v zemljo in ga pustil tam
do tvoje vrnitve."

Temu je bogataš odgovoril: "Ti neumni družabnik! Veš, na kakšen način sklepam posle.
Denar bi lahko vsaj naložil v banko in tako pridobil obresti. V svoji oskrbi si imel le en
račun in zakopal si ga v zemljo. Zdaj ti bo vzeto tudi to in dano tistemu, ki je ravnal
pametneje. Ali ti ostane še kaj drugega kot žalost in obžalovanje?"

V nebeškem kraljestvu bodo tisti, ki uporabljajo, kar imajo, ne glede na to, kako je
navidezno nepomembno, še naprej prejemali več in več ter bodo imeli obilo. Tisti pa, ki
ravnajo iz strahu, ali so nezvesti, tudi v najmanjši stvari, bodo na koncu izgubili vse.8

Podoben zgled nam daje zgodba o hišnem gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet
delavce za svoj vinograd; ko je našel izkušene delavce, se je z njimi pogodil za plačilo
enega srebrnega kovanca na dan. Potem jih je poslal v svoj vinograd.

Kasneje tistega jutra, okrog devetih, se je vrnil v mesto in videl skupino brezposelnih
delavcev postajati na trgu. Rekel jim je: "Pojdite delat v moj vinograd in dal vam bom
pravično plačilo."
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Opoldne je šel gospodar nazaj v mesto in nato še enkrat ob treh popoldne. Vsakokrat je
najel brezposelne za delo v svojem vinogradu. Okrog petih popoldne je šel še zadnjič v
mesto. Tam je srečal nekaj postopačev, ki so postavali brez dela. Vprašal jih je: "Zakaj
postavate tukaj ves dan brez dela?"

Odgovorili so: "Ker nas nihče ni najel."

Rekel je: "Pojdite. V vinogradu imam še nekaj dela za vas."

Ko se je zvečerilo, je gospodar rekel oskrbniku vinograda: "Pokliči delavce in jim plačaj.
Začni pri zadnjih in končaj pri prvih, ki sem jih danes najel."

Pristopili so tisti, ki so bili najeti ob petih popoldne, in vsak je dobil srebrni kovanec. Ko
so to videli tisti, ki so bili najeti zgodaj zjutraj, so mislili, da bodo dobili več. Ko pa so
pristopili, so prav tako prejeli vsak po en srebrni kovanec.

Takoj so se začeli pritoževati gospodarju: "Tisti, ki so bili najeti pozno, so delali komaj
eno uro, a so vseeno dobili enako plačo kot mi, ki smo opravili večino dela v najhujši
vročini!"

Gospodar pa jim je odgovoril: "Prijatelji, nisem vam storil krivice. Ali se niste pogodili z
menoj za plačilo enega srebrnega kovanca na dan? Zato vzemite, kar je vašega, in
pojdite svojo pot. Odločil sem se, da dam tistim, ki sem jih najel ob koncu dneva, enako
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plačilo kot vam. Ali ne smem storiti s svojim denarjem, kot mislim, de je prav? Ali so
vaše oči hudobne, ko vidite, da sem radodaren in prijazen?"

Tudi to je prilika o nebeškem kraljestvu, kajti povem vam, zadnji bodo prvi in prvi bodo
zadnji. Veliko je namreč poklicanih, toda malo izvoljenih.9

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, ki je zakopan na njivi. Nekega dne ga je nekdo
našel. Takoj ga je spet zakopal. Poln veselja je prodal vse, kar je imel. Menil je, da je to
majhna žrtev v zameno za tisto njivo, ki si jo bo kupil.10

Tistih, ki vstopajo v nebeško kraljestvo, ne smejo zadrževati nobene zemeljske stvari.
Kot trgovec, ki je celo svoje življenje iskal dragoceni biser, so z veseljem darovali vse, da
bi prišli do dragocenega zaklada - do novega življenja, novega načina razmišljanja,
upanja v ta svet in v svet, ki še pride.11

Božje kraljestvo se približuje po božanskem načrtu. Kmet poseje seme na svojo njivo in
ko je delo končano, gre k počitku. Vsako jutro vstane in dela do mraka. Medtem se začno
odvijati naravni procesi, seme vzkali in raste. Zapletenost tega dogajanja je onkraj
kmetovega razumevanja: najprej se pojavi nežen poganjek, potem koruzni klas, nato zrel
pridelek, dokler kmet končno ne prime za svoj srp, ker je prišel čas žetve.12

Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, posejanem na njivi. Čeprav je to eno
izmed najmanjših semen, zraste iz njega velika rastlina, visoka skoraj kot drevo. Na njem
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lahko gnezdijo ptice in najdejo zavetje. Nebeško kraljestvo je podobno ščepcu kvasa, iz
katerega se dela kruh. Tudi če je zamešan v veliko količino moke, prekvasi vsak del
testa.13

Nadalje se lahko nebeško kraljestvo lahko primerja z ribiško mrežo, ki se potopi v vodo
in zajame vse vrste rib. Ko se napolni, jo ribiči potegnejo na obrežje. Tam odberejo dobre
ribe v košare, slabe pa zavržejo. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili
hudobne od božjih otrok. Pahnili jih bodo v ogenj, kjer bosta žalost in trpljenje.14

Poslal sem vas, da bi blagoslavljali druge. Brez materialnih dobrin, denarja ali podpore,
na katero bi se lahko zanašali. Ali vam je kdaj kaj manjkalo? Ne skrbite za jutri, kajti
jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Skrbi je v enem dnevu dovolj že brez vznemirjanja za
prihodnost. Kdo izmed vas more z razmišljanjem dodati en sam centimeter k svoji
višini?15
Poglejte ptice pod nebom: ne letajo okrog vse zaskrbljene! Zvečer ne bedijo v
razmišljanju o prihodnjem dnevu, ker vaš nebeški Oče poskrbi, da so nahranjene. Ali ne
veste, da ste vi vredni več kot ptice?16

Ali ne prodajajo na trgu dveh vrabcev za nekaj tolarjev? In vendar nobeden od njiju ne
pade na zemljo brez vednosti vašega nebeškega Očeta. Ne bojte se torej! Vi ste vredni
več kot neštete jate vrabcev. Vam so celo lasje na vaši glavi prešteti.17
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Zato prenehajte govoriti: "Kaj bomo jedli? Kaj bomo pili? Ali bomo imeli dovolj
obleke?" Tako razmišljajo ljudje brez vere, vedno zaskrbljeni. Sprostite se. Vaš nebeški
Oče ve, da vse to potrebujete, in še več.

Iščite najprej Božje kraljestvo in pravičnost in za vse vaše potrebe bo poskrbljeno.18

KRALJEVA ZAPOVED
Najpomembnejša izmed vseh zapovedi je ta: ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca,
iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.1

Druga zapoved bodi: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.2

To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Ni je večje
zapovedi od te. Nihče nima večje ljubezni kot tisti, ki je pripravljen dati svoje življenje za
svoje prijatelje!3

Kdor bo kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi, bo najmanjši v nebeškem
kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil druge o njih, bo velik v nebeškem kraljestvu.
To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.4

Gotovo ste slišali ljudi govoriti: "Naravno je ljubiti svoje sosede in sovražiti svoje
sovražnike."
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Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo.
Delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Molite za tiste, ki vas prezirajo in preganjajo, da
boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje soncu, da vzhaja nad
hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki
ljubijo vas, kaj delate posebnega? Tudi podleži delajo tako. Če ste ljubeznivi samo do
svojih prijateljev, kakšno plačilo vas čaka?5

Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji
učenci, kajti polni boste nesebične ljubezni. Ne pustite se prevarati; če me kdo zares ljubi,
boste to spoznali. Ta bo živel življenje po mojih besedah, spoštovan od mojega Očeta in
blagoslovljen v njegovem občestvu. Če poslušate in delate, kar vam govorim ter me
ljubite, vas bova moj Oče in jaz ljubila. Prišla bova in si uredila bivališče pri vas, v hiši
vašega srca.6

Oče sam vas ima rad, ker ste verjeli vame in verovali, da sem prišel od Boga. Ostanite v
tej ljubezni! Držite se mojih besed in živeli boste v tej ljubezni; jaz se držim zapovedi
mojega Očeta in tako ostajam v njegovi ljubezni.7

Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho. Na cesti so ga napadli razbojniki. Z njega so
strgali obleko, ga pretepli in pustili napol mrtvega. Po naključju je po isti poti hodil neki
duhovnik. Ko je videl ubogega človeka, je šel po drugi strani ceste mimo.
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Kmalu zatem je prišel mimo nek pobožen človek. Zviška je pogledal na žrtev in odhitel
dalje. Do njega je prišel tudi neki Samarijan človek, preziran zaradi svojega porekla. Ko
je zagledal ubogega človeka, se mu je takoj zasmilil. Raztrgal je svoj plašč v trakove in
zlil olja in vina na njegove rane ter jih obvezal. Potem ga je previdno posadil na svojo
mulo in peljal v gostišče. Prepričal se je, da so dobro poskrbeli zanj. Zjutraj, preden je
šel, je plačal gostilničarju in rekel: "Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj
grede povrnil."

Kaj se vam zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu človeku, ki je padel med
razbojnike?

Pojdite in delajte tako kot dobri mož iz Samarije.8

TRETJI DEL
VELIKI NAUK
NOVI NAUK
Vsak, ki posluša in uresničuje moje besede, je pameten človek, ki zida svojo hišo na
temeljih iz skale.1

Ulije se ploha, pridere vodovje. Vetrovi orkana butajo ob hišo, vendar se ne zruši, ker je
zidana na trdni skali.
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Kdor moje besede življenja sliši, a jih zavrne, zida na temeljih iz peska. Ulije se ploha,
pridere vodovje. Vetrovi orkana butajo ob hišo in temelji se podrejo. Hiša se zruši in njen
padec je velik.2

Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil ponosen mož, ki se je imel za pravičnega,
drugi pa je bil cestninar, znan po nepoštenosti. Ponosni mož je molil to molitev: "Hvala
Bogu, da nisem grešnik, kot so ostali, še posebno pa ta goljufivi cestninar, ki ga vidim tu
v kotu. Nikoli ne goljufam ali prešuštvujem. Postim se dvakrat na teden in desetino dajem
od vsega, kar dobim."

Cestninar pa je ostal v ozadju templa in še oči ni upal povzdigniti proti nebu, ampak je
poln obžalovanja molil: "Bog, bodi milostljiv meni, ničvrednemu grešniku."

Povem vam, da se je cestninar, ki je spoznal, da je potreben Božje milosti, vrnil domov z
olajšanim srcem, prost skrbi in opravičen. Tisti, ki se v svojem ponosu poveličujejo, bodo
ponižani, medtem ko bodo tisti, ki se ponižujejo, povzdignili nad skrbi tega sveta v mesto
milosti in slave.

Pustite tudi majhnim otrokom priti k meni in ne branite jim, kajti Božje kraljestvo
pripada zaupljivim srcem. Brez vere, kot je otroška, ne boste prišli v Božje kraljestvo.3
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Če se kdo odloči, da bo izpolnjeval voljo mojega Očeta, bo prav lahko ugotovil, ali je
moj nauk od Boga ali pa pridigam o svojih lastnih zamislih. Moj nauk ni moj, temveč od
tistega, ki me je poslal.4

Svet časti kar na slepo. Kot Judje vsaj vemo, kaj častimo in da zveličanje sveta pride od
nas. Verjemite mi, čas pride in je že prišel, ko ljudje, ki častijo Boga, ne bodo tekali sem
in tja, iščoči prostor, kjer naj bi bil Bog, in govorili: "Tukaj je! Tukaj bi morali moliti."

Pravi verniki bodo častili Boga v duhu in resnici. Bog Oče išče tiste, ki so pripravljeni
dati takšno žrtev, slavo in čast. Če bi vi ostali tiho, potem bi kamni vpili.5

Morda ste brali, da so kralj David in njegovi vojaki, ko so bili lačni, vstopili v tempelj in
jedli daritveni kruh, ki je bil namenjen samo duhovnikom. Tako dejanje je bilo
prepovedano z verskimi zakoni.

Če ste preučevali hebrejske zakone, potem veste, da duhovniki, ki delajo v templju v
soboto, kršijo sobotni počitek, a so vseeno brez krivde. Povem vam, da obstajajo
pomembnejše stvari, kot so zakoni templja. Če bi dojeli pomen besedila, ki pravi:
'Usmiljenja hočem in ne žrtve;' teh nedolžnih ne bi obsojali. Sin človekov je namreč tudi
gospodar sobote.

Recimo, da vam žival, za katero skrbite, v soboto pade v jamo. Ali ne bi naredili vsega,
da jo izvlečete ven? Ali ni vaše življenje vredno še več? Nič vas ne moti, če preživite
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soboto v opravljanju in opazovanju cerkvenih obredov. Zakaj se torej jezite nad menoj,
ker sem ozdravil človeka na gospodov dan? Sobota je bila ustvarjena za vas, niste bili vi
ustvarjeni za soboto.6

Na ta svet sem prišel, da bi tisti, ki ne vidijo, videli, in da bi tisti, ki se bahajo s svojim
vidom, spoznali, kako slepi so.7

BLAGRI
Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušate in se po njej ravnate.1

Če delate tako, boste kot služabnik, ki ga je gospodar ob svojem prihodu našel pri delu.2

Blagor vam, ki popolnoma zaupate Bogu, kajti vaše je nebeško kraljestvo.

Blagor vam, ki poznate žalost, kajti potolaženi in opogumljeni boste.

Blagor vam, ki ste ponižni, da prepoznate svojo stisko, kajti vaš bo ves svet.

Blagor vam, ki ste lačni in žejni pravičnosti, kajti nasičeni boste.

Blagor vam, ki ste usmiljeni, kajti usmiljenje boste dosegli.

Blagor vam, ki ste čisti v srcu, ker boste gledali Boga.
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Blagor vam, ki delate za mir, kajti Božji otroci boste.

Blagor vam, ki si prizadevate za zveličanje, kajti postali boste prebivalci nebeškega
kraljestva.

Blagor vam, kadar ste zasramovani in o vas zlobno govorijo, ker izpolnjujete mojo voljo.
Veselite se in vriskajte od veselja, kajti vaša nagrada v nebesih je velika. Tako so namreč
preganjali že preroke, ki so bili pred vami.3

Blagor vam, ki me niste videli, a verujete. Ohranite svojo vero vame. Blagor vašim očem,
ker prav vidijo, in vašim ušesom, ker prav slišijo.4

Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno
od začetka sveta.5

MOČ MOLITVE
Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje
dopolnjeno.1

Ob polnoči pridete pred prijateljevo hišo in rečete: "Posodi mi tri štruce kruha. Dobil sem
obiskovalce, ki so pripotovali od daleč, da bi me videli, a moja shramba je prazna."
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Prijatelj odgovori: "Prosim, ne moti me zdaj. Vrata so zaklenjena in moji otroci spijo. Ne
morem vstati in ti pomagati!" Povem vam: če vaš prijatelj ne bo vstal in vam dal kruha
zavoljo prijateljstva, se bo končno vdal zaradi vaše vztrajnosti in vstal, da vam da toliko
kruha, kolikor ga potrebujete.

Torej vztrajajte. Prosite in boste dobili. Iščite in boste našli. Trkajte in vrata se vam bodo
odprla. Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu vrata na
široko odpro.2

V nekem mestu je živel trdosrčen sodnik, ki se ni bal Boga in mu ni bilo mar za soljudi.
V istem mestu je živela tudi vdova, ki je sodnika neprestano prosila za pravico glede
človeka, ki jo je oškodoval. Dolgo časa se ni menil zanjo in ni hotel slišati za njeno
zadevo. Ampak končno si je rekel: "Čeprav se ne bojim Boga in se ne ubadam z
miloščino, bom tej vdovi pomagal do pravice, ker me s svojimi neprestanimi prošnjami
utruja."

Ali ne bo potem tudi Bog pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k
njemu? Ali mislite, da bo odlašal? Povem vam: poskrbel bo, da hitro pridejo do pravice!
Vendar pa je resnično vprašanje, ki se poraja ob tej zgodbi, sledeče: ko se jaz, Mesija,
vrnem, ali jih bom našel veliko na zemlji s tako vztrajno vero?3
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Ne mislim pa, da morate pustiti, da molitev zapade v brezumno blebetanje. Tako molijo
pogani, ki mislijo, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne smete jih posnemati.
Zapomnite si, da vaš nebeški Oče ve, kaj potrebujete, še preden ga prosite.4

Prerok Izaija je napisal: "Moja hiša naj se imenuje hiša molitve."5

Moli torej k Očetu, ki sliši tvoje najbolj osebne molitve, in obilno te bo nagradil. In
karkoli prosite Očeta v mojem imenu, vam bo dal. Če živite življenje v meni in pustite
mojim besedam živeti v vaših srcih, prosite, kar želite, in dano vam bo.6

Molite takole: Oče naš, ki si v nebesih, naj vsa zemlja spozna, da si ti edini sveti Bog.

Naj pride k nam tvoje kraljestvo in biva med nami. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih,
tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh; in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo
svojim dolžnikom.

In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.

Ker tebi pripada vsa moč in slava, vekomaj. Tako bodi.7
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ZAKLADI V NEBESIH
Živite tako, da storite drugim, kar bi želeli, da drugi storijo vam.1

Nekoč je živel bogataš, ki se je oblačil v škrlat in dragoceno tkanino in razsipno živel.

V istem mestu pa je živel tudi brezdomec z imenom Lazar, ki je posedal blizu vrat, ki so
vodila v bogataševo hišo. Ni prosil za veliko, ampak samo za drobtinice, ki so padle z
bogataševe mize. Potepuški psi, ki so bili njegovi edini prijatelji, so skrbeli zanj.

Potem je Lazar nekega dne umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Kmalu
potem je umrl tudi bogataš in pokopali so ga.

V peklu je bogataš povzdignil oči, polne trpljenja, in od daleč zagledal Abrahama in
Lazarja v njegovem naročju. Na vso moč je zaklical: "Abraham, usmili se me in pošlji
Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti trpim v tem
plamenu."

Abraham pa je odgovoril: "Spomni se, sin moj, da si v življenju dobil vse dobro, medtem
ko je Lazar poznal samo bedo. Zdaj je on potolažen, ti pa trpiš hude muke. Poleg tega nas
ločuje velik prepad, tako da nihče ne more priti od tu k vam in tudi vi ne morete priti k
nam."
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Ko je bogataš to slišal, je zatarnal: "Potem te pa prosim, da pošlješ Lazarja v hišo mojega
očeta. Imam namreč pet bratov in posvariti jih mora, da tudi oni ne končajo v tem peklu."

Abraham mu je še dejal: "Imajo Mojzesa in preroke. Te naj poslušajo."

"Ampak če bi šel k njim eden od mrtvih, bi se gotovo spreobrnili," je ugovarjal bogataš.

Abraham je odvrnil: "Če se ne spreobrnejo zaradi besed Mojzesa in prerokov, se ne bodo
dali prepričati, četudi vstane kdo od mrtvih, da bi jih posvaril."2

Nikakršna radodarnost ni, da dajete tistim, ki vam lahko povrnejo. Celo grešniki bodo
posodili denar, če so prepričani, da jim bo ves denar vrnjen. Jaz pa pravim: Daj tistemu,
ki te prosi, čeprav ti ne more vrniti, ker je v pomanjkanju. In odpuščajte, tudi če vas taka
oseba izkoristi.3

Kadar dajejo revni, prispevajo več kot vsi premožni darovalci skupaj, ki dajejo od
svojega preobilja. Revni prispevajo od svojega uboštva in iz ljubezni pogosto dajo, kar
sami potrebujejo.4

Skoraj nemogoče je, da tisti, ki ljubijo denar, vstopijo v Božje kraljestvo! Laže gre
kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Kar je nemogoče pri
ljudeh, je mogoče pri Bogu.5
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Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujejo molji in rja in kjer tatovi vlamljajo
in kradejo. Hranite pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujejo ne molji, ne rja in kjer ni
nevarnosti pred vlomi in krajami. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.6

Nekateri delajo dobro le, kadar so prepričani, da imajo hvaležno občinstvo. Teh vaš Oče,
ki je v nebesih, ne bo nagradil. Kadar dajete, ne bodite kot hinavci, ki zvonijo z zvonovi v
templjih in na ulicah. Dobili so svoje plačilo.7

Naj ne ve niti tvoja levica, kaj dela desnica. Dajaj tiho in na skrivnem, in tvoj Oče, ki to
vidi, te bo nagradil.8

Naučite se dajati in bogato vam bo povrnjeno - več, kot si lahko predstavljate,
pomnoženo in obilno. S kakršno mero merite svojo radodarnost, s takšno se vam bo
odmerila nagrada.9

Bogatašu je neka naložba prinesla velik dobiček. Preštevajoč bogastvo si je mislil: "Kaj
bom naredil z dobičkom?" In tako je prišel do naslednjega sklepa: "Podrl bom svoje stare
hiše in sezidal večje. Tam bom shranil svoje zaklade in zapravil svoj dobiček. Zadovoljen
bom, posedoval bom bogastvo, ki bo trajalo veliko let. Svoje življenje bom lagodno
preživel ob jedi, pijači in uživanju."

Ampak Bog mu je rekel: "Neumnež! Ti ne veš, da bodo to noč terjali tvojo dušo od tebe!
Ko te ne bo več, čigavo bo vse to bogastvo?"
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Tako je s tistimi, ki si nabirajo zaklade za sebe, niso pa bogati pri Božjih stvareh. Kakšna
korist je, če si pridobite vse, kar ponuja svet, a s tem izgubite svojo dušo? In kaj bi dali v
zameno za svojo dušo ali za mesto v nebesih?10

VERA, KI GORE PREMIKA
Zgodilo se vam bo po vaši veri.1

V poslednjih dneh jih bo prišlo veliko z vseh koncev sveta in vstopili bodo v nebeško
kraljestvo. Ampak farizeji in pobožni, ki so mislili, da bodo prvi, a so živeli življenja brez
vere, ne bodo vstopili.2

Če sta dva na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.
Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.3

Vas pa, ki verujete, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu boste izganjali hude
duhove in govorili nove jezike, kače in pogubne stvari vam ne bodo škodovale, na bolne
boste polagali roke in bodo ozdraveli.4

Oboroženi z vero, majhno kot gorčično zrno, boste rekli gori: "Vzdigni se in se vrzi v
morje!"
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Če verujete, da je to mogoče, in ne pustite nič prostora za dvom, potem se bo tisto, za kar
prosite, tudi zgodilo. Zato vam pravim: za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že
prejeli, in se vam bo zgodilo.5

Ker vas vodi Duh, se bo vse, kar koli boste doživeli na zemlji, soočilo z nebeškimi
silami; in vse, kar koli boste zavezali na zemlji, se zgodi po božanskem načrtu.6

Ne bojte se več, ampak verujte. Vse je mogoče tistemu, ki veruje.7

POTRPLJENJE, USMILJENJE IN ODPUŠČANJE
Komur se malo odpusti, malo ljubi.1

Neki človek je pregledoval račune dveh znancev, ki sta si od njega sposodila denar. Prvi
mu je dolgoval petsto zlatnikov, drugi pa petdeset. Ker je vedel, da mu nobeden od njiju
denarja ne more vrniti, jima je dolg sočutno odpustil. Kateri izmed njiju je bil bolj
hvaležen?2

Tudi neki kralj je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu
privedli služabnika, ki mu je bil dolžan veliko vsoto denarja - deset tisoč zlatnikov!
Ker je bilo nemogoče, da bi služabnik dolg povrnil, se je kralj zatekel k zakonu: zakon je
določal, naj se dolžnik in njegova družina proda za sužnje, njihova hiša in lastnina pa naj
se proda na dražbi.
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Nesrečni služabnik je pred kraljem padel na kolena in zatarnal: "Moj gospod in kralj,
prosim te, imej potrpljenje z mano in vse ti povrnem."
Kralja je premagalo sočutje, odpustil mu je dolgl, služabniku pa pustil iti.

Na poti domov je ta služabnik naletel na prijatelja, ki mu je dolgoval nekaj kovancev.
Namesto da bi pokazal usmiljenje, je zgrabil prijatelja za vrat in začel kričati: "Vrni mi
denar, ki sem ti ga posodil!"

Njegov prijatelj je padel predenj in ga prosil: "Bodi potrpežljiv z menoj in vrnem ti vse
do zadnjega centa."

Toda služabnik ni hotel poslušati; ampak ga je vrgel v ječo, dokler mu ne bo vrnil dolga,
kot je določal zakon.

Kralj je poslal po služabnika in rekel: "Hudobni služabnik. Ker si me prosil, sem ti
odpustil tvoj dolg. Ali nisi mogel tudi ti izkazati sočutja prijatelju, ki ti je bil dolžan tako
majhno vsoto denarja?"

Ko je to rekel, je kralj predal služabnika stražarjem in ukazal naj ga zaprejo, dokler ne
povrne vseh dolgov.

Tako vas bo sodil tudi moj nebeški Oče, če ne boste iz srca odpustili svojim bratom in
sestram.3
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Ne bodite pripravljeni odpustiti samo sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.
Sklenite mir celo s svojimi sovražniki. Neprestano prepiranje vodi samo v še večje
težave: tožbe, sodišča in morda celo zapor, brez možnosti poravnave kazni, razen z
odsluženjem.4

Ali se spominjate postave: oko za oko in zob za zob? Jaz pa vam pravim nasprotno: če
vas kdo udari po desnem licu, mu nastavite še levega; in če se hoče kdo pravdati z vami
in vam vzeti plašč, mu ponudite še srajco s svojega hrbta. Če vas kdo sili hoditi eno
miljo, pojdite z njim dve. Če vas kdo prosi, mu dajte, in nikoli ne pokažite hrbta nikomur,
ki prihaja k vam v stiski.5

Kadar stojite v božjem hramu pri molitvi, delajte to s srcem, polnim odpuščanja, tako kot
vam vaš nebeški Oče ponuja odpuščanje. Če torej prinesete svoj dar k oltarju in se tam
spomnite, da ima kdo kaj proti vam, pustite dar tam pri oltarju, pojdite in se najprej
spravite z njim, potem pa pridite in darujte svoj dar. Če vam brat dela krivico, pojdite in
se na samem pogovorite z njim. Če vas bo poslušal, boste dobili prijatelja.6

Odpuščajte krivice, ki so vam jih storili, in vaše življenje bo polno usmiljenja in milosti.7

RODOVITNO ŽIVLJENJE
Ljudi boste spoznali po sadovih, ki rastejo v njihovih življenjih.1
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Vi ste sol zemlje. Če pa sol izgubi svojo lastnost, da čisti, daje okus in ohranja stvari,
kako naj bo to še sol? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo.

Se mar grozdje obira s trnja ali smokve z osata? Zdravo drevo ne more roditi dobrih
sadov, tako kot slabo drevo ne more roditi dobrih. Tako vsako dobro drevo rodi dobre
sadove, slabo drevo pa slabe. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v
ogenj.

Po sadovih boste vedeli, kakšna življenja so si ljudje izbrali.2

Nekoč je neki človek posadil smokvo v svojem vinogradu. Tri leta je čakal, da bi drevo
obrodilo, pa nič. Končno je rekel vinogradniku: "Že tri leta prihajam v upanju, da bom
videl sadež na tej smokvi, a je še vedno nerodovitna. Zakaj naj bi še jemala prostor na
moji zemlji? Posekaj jo."

Vinogradnik pa je odgovoril: "Pusti jo še eno leto, da jo okopljem in pognojim. Morda bo
naposled obrodila sad; če pa ne, boš storil prav, da jo posekaš.3

V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kajti dober
človek prinaša dobro iz dobrega, ki je shranjeno v njem, medtem ko hudoben človek iz
zla v sebi obrodi prazno, brezplodno življenje.4
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Kmet je šel na polje sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in
ga pozobale. Nekaj semen je padlo na kamnita tla, kjer ni bilo veliko prsti. V plitvi zemlji
je hitro pognalo, ampak ker ni imelo korenin, ga je ožgalo sonce in je odmrlo. Nekaj
semen je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo.

Nekaj semen pa je padlo na dobro zemljo in popravilo škodo s slabimi semeni; dajala so
dober sad: eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega.

Vsakemu, ki sliši besedo kraljestva in je ne razume, pride sovražnik in ukrade seme, ki je
bilo vsejano v srce. Ta je kot seme, ki je padlo ob pot.

Seme, ki je bilo padlo na kamnita tla, predstavlja tiste, ki Božjo besedo poslušajo in jo
takoj z veseljem sprejmejo, nimajo pa v sebi korenin duhovnega prepričanja. V tem
občutju vztrajajo nakaj časa; ko pa nastane zaradi njihove odločitve, da sledijo besedi
resnice, stiska ali preganjanje, obupajo in popustijo.

Seme, ki je bilo vsejano med trnje, predstavlja tiste, ki poslušajo besedo, toda dopustijo,
da jih premagajo posvetna skrb in zapeljivost bogastva. Beseda je zadušena in njihova
življenja ostanejo nerodovitna.

Seme, ki je padlo na dobro zemljo, pa predstavlja tiste, ki poslušajo besedo in jo tudi
doumejo. Njihova življenja bodo rodila obilne sadove: stoternega, šestdeseternega ali
trideseternega.5
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ZDRAVJE IN OZDRAVLJENJE ZA DUŠO IN TELO
Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni.1

Potrebno je, da razumete: usmiljenja hočem, ne žrtve. Nisem namreč prišel klicat
pravičnih, ampak grešnike, da se spreobrnejo. Ali ne bi morali biti bolni na telesu, ki jih
je obsedel hudič, osvobojeni?2

Kaj je lažje reči: "Odpuščeni so ti grehi " ali "Vstani in bodi ozdravljen"?

Ampak da boste brez sence dvoma vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati
grehe, rečem bolnemu: "Vstani, bodi vesel, tvoji grehi so ti odpuščeni! Pojdi svojo pot.
Kakor si veroval, tako naj se ti zgodi! Tvoja vera te je ozdravila!"3

Kateri pastir, ki ima sto ovc, pa izgubi eno, ne pusti devetindevetdesetih, ki se varno
pasejo, da gre iskat izgubljeno? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov,
skliče svoje prijatelje in sosede ter jim pravi: "Veselite se z menoj! Našel sem svojo
izgubljeno ovco."

Resnično, povem vam: v nebesih bo večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne,
kot nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.4
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Kdo izmed vas, ki ima deset kosov srebra in izgubi enega, ne prižge sveče in ne pomete
hiše ter skrbno ne išče, dokler ga ne najde?

Ko ga končno najdete, skličete skupaj prijatelje in sosede ter pravite: "Veselite se z
menoj, kajti našel sem kos srebra, ki sem ga izgubil."

Prav tako veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.5

ČETRTI DEL
KLIC V NOVO ŽIVLJENJE
KLIC

Niste vi mene izvolili. Jaz sem izvolil vas in vas postavil, da greste in obrodite sad v
svojih življenjih in da vaš sad ostane.1

Neki mož je imel dva sinova. Rekel je starejšemu: "Sin, pojdi in delaj danes v mojem
vinogradu."

"Ne bom," je odgovoril sin. Ampak kasneje si je v srcu premislil in je šel delat v
vinograd.

Potem je oče rekel mlajšemu sinu: "Tudi ti pojdi v vinograd."
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Takoj je odgovoril: "Bom!" Toda ostal je doma in se ni menil za očetovo zahtevo.

Kateri izmed obeh sinov je izpolnil očetovo voljo?

Zakaj me imenuješ dobrega, razen če veruješ, da sem Bog? Zapovedi poznaš: Ne
prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater! Delaj tako
in imel boš zaklad v nebesih. Vendar pa ni dovolj, da me častiš samo z besedami in ne z
vsem svojim bogastvom, imetjem in s svojim življenjem, da pomagaš tistim, ki so v
stiski.2

Če hočete iti za menoj, se morate najprej odpovedati svojim željam in sebičnemu načinu
življenja. Žrtvujte se in hodite za menoj. Kajti kdor hoče imeti večno življenje, se mora
najprej odpovedati staremu. Vsi, ki to delajo v mojem imenu, bodo odkrili novo življenje
- tako na zemlji, kot v nebesih.3

Nekoč je živel kralj, ki je priredil svatbo za svojega sina, princa. Ko je bilo vse
pripravljeno, je v pokrajine svojega kraljestva poslal služabnike, da skličejo povabljene
na svatbo, vendar ti niso hoteli priti.

Nato je kralj razposlal služabnike, rekoč: "Povejte povabljenim, da sem pripravil bogat
obed. Moji voli in najboljša teleta so zaklana in vse je pripravljeno; pridite na svatbo."
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Ampak tudi za to povabilo se niso menili, ampak so se vrnili na delo: nekateri na svoje
njive, drugi k svojim kupčijam v mestu; ostali pa so zgrabili kraljeve služabnike in jih
pretepli do smrti.

Ko je kralj zvedel, kaj se je zgodilo, se je razjezil. Iz svoje palače je poslal vojsko. Ulovili
so morilce, jih usmrtili in njihove hiše požgali do tal.

Nato je rekel svojim služabnikom: "Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso vredni.
Pojdite torej k tistim, ki jih najdete na uličnih vogalih in na cestah zunaj mesta, in jih
povabite na svatbo."

Tako so služabniki odšli na ceste in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in
svatovska dvorana se je napolnila z gosti.

Tisti večer je prišel kralj, da bi videl svoje goste. Bil je ogorčen, ko je pri mizi opazil
človeka brez svatovske obleke, ki so jo dobili vsi svatje. Vprašal je: "Kako to, da si prišel
k pojedini brez svatovke obleke?" Ta pa je molčal.

Potem je kralj rekel svojim služabnikom: "Zvežite in odstranite tega človeka."

Dodal bom še: veliko je poklicanih - v kraljestvo - a malo izvoljenih. Čas je prišel. Božje
kraljestvo je blizu. Poklical sem vas iz zemeljskega načina življenja. Spreobrnite se,
oblecite oblačila zveličanja in verujte dobri novici.4
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Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal in jaz ga bom obudil
poslednji dan. Vsi vi, ki mi vas je dal Bog, boste prišli k meni; in kdor pride k meni, ga
nikoli ne bom zavrgel.5

Ali verujete zaradi tega, kar sem vam povedal? Resnično, še več kot to boste videli.6

Vstopite torej skozi ozka vrata, kajti široka je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki
stopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je,
ki jo najdejo. Prizadevajte si, da bi šli skozi vrata, ki vodijo v življenje! Nekega dne jih
bo veliko, ki bi nenadoma hoteli zamenjati svojo pot za pravp pot, a bo prepozno.7

PONOVNO ROJENI
Ne čudite se, ker pravim: "Ponovno se morate roditi."1

Resnično povem vam: če se ne rodite ponovno, ne morete videti Božjega kraljestva. Če
se ne rodite iz vode in Duha, ne morete priti v Božje kraljestvo.2

Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh. Veter veje, koder hoče,
njegov glas slišimo, pa ne vemo, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen
iz Duha.3
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razmislite o naslednjih primerih: nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro,
razpadajočo obleko. Našiv namreč obleko trga, da nastane še večja raztrganina. Prav tako
nihče ne vliva novega vina v stare mehove. Stari mehovi lahko počijo, novo vino izteče
in kupčija bi bila izgubljena. Pač pa vlivajo novo vino v nove mehove in se ohrani oboje.4

Kako to, da ob vsem vašem znanju še vedno ne razumete temeljne resnice? Če ne
razumete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvareh, kako boste razumeli, če vam bom
govoril o nebeških?5

Bog svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime
edinorojenega Božjega Sina.6

Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; dano mu bo
večno življenje in ne poguba. To sem vam že velikokrat povedal: če verujete, boste videli
Božjo slavo.7

Moja naloga je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo.
Božja volja je, da resnično verujete v Mesija, ki ga je poslal Oče.8

Poslušajte naslednjo zgodbo. Neki človek je imel dva sinova. Nekega dne je mlajši sin
rekel svojemu očetu: "Oče, daj mi moj delež dediščine." Tako mu je oče dal njegov delež.
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Kmalu potem je ta sin zbral vso svojo lastnino in odpotoval v daljno deželo. Tam je z
lahkomiselnim življenjem zapravil vse svoje imetje. Ko mu je pošel še zadnji tolar, je v
tisti deželi zavladala huda lakota. Bil je obubožan in brez prijateljev.

Končno je našel delo kot svinjski pastir. Iz obupa je skoraj začel jesti koruzo, ki so mu jo
dajali za svinje. Potem pa je zopet prišel k pameti in pomislil: Služabniki mojega očeta
imajo več kot dovolj kruha in še ostaja jim. Jaz pa skoraj jem prašičjo hrano, da ne bi
umrl. Vrnil se bom k očetu in rekel: "Oče, grešil sem zoper tebe in nebo. Nisem več
vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Ampak pusti mi biti vsaj eden izmed tvojih najetih
služabnikov."

S tem načrtom v glavi je vstal iz prahu in šel na dolgo pot k svojemu očetu.

Ko je bil še daleč od doma, ga je oče zagledal in zasmilil se mu je; sStekel je k njemu in
ga prisrčno objel.

Sin je začel: "Oče, grešil sem zoper tebe in nebo. Nisem več vreden, da bi se imenoval
tvoj sin."

Oče pa mu ni pustil dokončati izpovedi. Obrnil se je k svojim služabnikom in jim rekel:
"Prinesite moja najboljša oblačila in oblecite mojega sina! Na roko mu dajte moj pečatni
prstan in obujte mu moje najboljše čevlje! Pripeljite najbolj rejeno tele s polja in ga
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zakoljite. Jejmo in vse eselimo! Ta moj sin je bil mrtev in zdaj je oživel; bil je izgubljen
in zdaj je najden." Čez nekaj ur se je začelo veliko slavje.

Proti večeru se je vrnil z dela na polju starejši brat. Ko se je približeval hiši, je slišal
godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in vprašal: "Čemu to slavje?"

Služabnik je odgovoril: "Tvoj brat je prišel domov in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker se
je vrnil živ in zdrav."

To je brata zelo razjezilo in ni hotel iti na slavje. Zato je prišel ven njegov oče in ga
pregovarjal, naj pride v hišo.

Toda sin je odgovoril: "Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prekršil tvojega ukaza,,
pa mi še nikoli nisi priredil zabave, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Zdaj pa se vrne
moj izgubljeni brat, ki je prav gotovo zapravil svojo dediščino s prostitutkami in ti
zakolješ najboljše tele za slavje."

Oče je rekel: "Sin moj, vedno si mi stal ob strani in veš, da je vse, kar imam, tvoje. Prav
je, da praznujemo in se zahvaljujemo, kajti tvoj brat je bil mrtev in je zopet oživel, bil je
izgubljen in je zdaj najden."9
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Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor majhni otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo!
Sin človekov je prišel, da reši tiste, ki so izgubljeni: kajti ni volja vašega Očeta v nebesih,
da se pogubi kateri od malih.10

Bog je svet namreč tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče,
kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Verujete v to?11

UČENCI IN SLUŽABNIKI
Ne morete pustiti, da dva gospodarja vladata vašemu življenju. Ali boste enega sovražili
in drugega ljubili; ali pa se boste enega držali in drugega prezirali. Ne morete služiti
Bogu in hkrati ostati sužnji bogovom tega sveta.1

Kdo izmed vas, ki načrtuje gradnjo stolpa, ne bi najprej izračunal stroškov ter se
prepričal, da je dovolj denarja, da bi zidavo končal? Sicer se lahko zgodi, da postavite
temelje, potem pa ste načrt prisiljeni opustiti. Tisti, ki bi opazovali vašo gradnjo, bi se
vam smejali in rekli: "Začel je graditi, zdaj pa mu je zmanjkalo denarja."

Kralj, ki se hoče vojskovati, se mora najprej posvetovati s svojimi vojaškimi svetovalci in
ugotoviti, ali se je njegova vojska iz desetih tisočev mož sposobna ubraniti pred
sovražnikovo vojsko iz tridesetih tisočev. Če njegovi svetovalci ne vidijo možnosti za
zmago, kralj pred začetkom bitke odpošlje svoje sle, da se pogajajo za mir.
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najprej morate torej razmisliti, kaj vse štejete za svojo lastnino: družino, denar, zemeljsko
lastnino. Če niste pripravljeni pretehtati vseh okoliščin in se odpovedati vsemu, tudi tem
stvarem, ne morete resnično hoditi za menoj.2

Naj vas spomnim: kdor je zanesljiv v majhnih stvareh, bo zanesljiv tudi v velikih, kdor pa
je nepošten v majhnih stvareh, bo nepošten tudi v velikih. Če vam ni mogoče zaupati
posvetnega bogastva, kako naj se vam zaupa duhovno bogastvo? In če niste bili zvesti pri
tistem, kar pripada drugim, kdo vam bo dal lastno bogastvo?3

Pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni kakor kače in nepokvarjeni
kakor golobje.4

Videli ste, kako kralji in vladarji gospodujejo nad revnimi, ki so pod njimi. To pa naj ne
velja za vas, ki pripadate Božjemu kraljestvu. Kdor hoče postati velik med vami, naj bo
najprej vaš služabnik, in kdor hoče biti največji med vami, mora biti najprej služabnik
vseh. Saj tudi jaz, Mesija, nisem prišel, da bi mi stregli, ampak da bi stregel in dal svoje
življenje v odkupnino. Če to veste, blagor vam, če boste to delali.5

Vztrajajte v luči moje besede. Potem ste resnično moji učenci.

Ne bodite kakor hinavski pobožnjaki, ki si izmišljajo zakone in verske obrede.
Poveličujejo svoje zakone, a ne izpolnjujejo niti enega od njih. Breme legalizma nalagajo
na pleča svojih pristašev, medtem ko sami ne bi tega niti v sanjah izpolnjevali. Zelo se
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trudijo, da bi bila njihova obleka nenavadna in njihovo vedenje ceremonialno, vse samo
zato, da bi jih ljudje opazili. Radi sedijo na čelu mize in v prvih vrstah. Všeč jim je, ko
jim ljudje pravijo spoštovani in učeni učitelj. Vi pa ne pustite, da bi vas klicali spoštovani
ali učitelj, kajti imate samo enega učitelja, vsi pa ste njegovi bratje in sestre.

Nikomur ne pravite duhovni oče, kajti imate samo enega Očeta v nebesih. Tudi ne
pustite, da vas kdo kliče učeni učitelj, kajti eden je učitelj, Kristus. Največji med vami,
bodi vaš služabnik. In tisti, ki se bodo poniževali, bodo povišani.6

Ko pride Mesija v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, bo sedel na prestol svojega
veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči
ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim na svoji desnici: "Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta!
Vstopite v podedovano kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen
sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti mrzlo vodo, tujec sem bil in ste
me sprejeli, bil sem brez obleke in ste me oblekli, bolan sem bil in ste skrbeli zame, v ječi
sem bil in ste prišli k meni."

Tedaj bodo pravični začudeno odgovorili: "Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te
nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli kot tujca in ti dali zatočišče ali brez
obleke in te oblekli? Ali smo te kdaj videli bolnega ali v ječi in smo te obiskali?"
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Kralj bo odgovoril: "Resnično, povem vam: kar koli ste storili enemu od teh najmanjših
bratov in sester, ste meni storili."

Tistim na levi pa bo kralj rekel: "Proč izpred mene! Kajti lačen sem bil in mi niste dali
jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in
me niste oblekli, bolan sem bil in niste skrbeli zame, v ječi sem bil in niste prišli k meni."

Tedaj mu bodo ti odgovorili: "Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali
nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?"

Kralj bo odgovoril: "Resnično, povem vam: vse, česar niste storili enemu od teh
najmanjših, tudi meni niste storili."

Ti bodo nato poslani v večno temo, pravični pa bodo odpeljani v mesto življenja.7

Vi me kličete Učitelj in Gospod. In prav imate, saj to sem. Če sem torej jaz, kot vaš
Gospod in Učitelj, pripravljen biti vaš najnižji služabnik, potem bi tudi vi morali biti
pripravljeni služiti drug drugemu. Zgled sem vam dal. Tudi vi bi morali delati tako, kakor
sem jaz vam storil.8

VELIKA NALOGA
Pustite, da se tisti, ki so duhovno mrtvi, posvečajo svojim zemeljskim potrebam, vi pa
pojdite in oznanjajte Božje kraljestvo celemu svetu.1
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Pred vami je obilna žetev, a delavcev je žal malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje
več delavcev na žetev. Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za
Božje kraljestvo.2

Vi, ki verujete vame, boste opravljali enaka in še večja dela kot jaz; kajti jaz se moram
vrniti k svojemu Očetu v nebesih. Če mi hočete služiti, hodite za menoj; kjer sem jaz, tam
boš tudi ti, moj služabnik, in moj Oče te bo počastil.3

Pojdite in oznanjajte: "Nebeško kraljestvo je prišlo k vam."

Ozdravljajte bolne, očiščujte gobave, obujajte mrtve, izganjajte hude duhove! Zapomnite
si, kar sem vam povedal: "Zastonj ste prejeli to novo življenje, zastonj dajajte!"4

Če niste z menoj, ste proti meni; in kdor z menoj ne zbira, raztresa.5

Kadar koli ste povabljeni v kakšno hišo, dajte blagoslov in recite: "Mir tej hiši!" Če so
tisti, ki prebivajo v hiši, za mir, bo vaš blagoslov sprejet in oni bodo imeli korist; če pa
ne, se bodo koristi blagoslova vrnile vam.

Ne oklevajte pri sprejemanju gostoljubnosti, temveč ostanite odločni in ne tavajte brez
cilja. Uživajte v vsakršni hrani in pijači, ki vam jo ponudijo, kajti delavec je vreden
svojega plačila.6
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Varujte se: obstajajo ljudje, ki bodo poskušali utišati vašo vest, ki vas bodo vlačili pred
sodišča in z vami nepravično obračunavali ter vas hoteli celo zapreti. Zaradi mojega
nauka boste poklicani, da pričate pred tistimi, ki ne verujejo: pred oblastniki, voditelji in
kralji.7

Če vas obtožijo in privedejo pred sodišče, ne skrbite, da bi vam zmanjkalo besed.
Nemudoma vam bodo dane. Ni se vam treba zanašati samo na vaše besede, kajti Duh
vašega Očeta bo govoril v vas. Zapomnite si, da ni v zemeljskem kraljestvu noben
služabnik večji od svojega gospodarja. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas.
Kaznovali vas bodo zaradi mene, ker se ne bodo zavedali, kdo je tisti, ki me je poslal na
ta svet. Če pa sprejmejo moj nauk in mu sledijo, bodo sprejeli tudi vašega in mu sledili.8

Ko bi ne prišel s sporočilom resnice, se prebivalci zemlje ne bi zavedali svojih napak in
grešnega ravnanja. Zdaj se ne morejo več skrivati za prejšnjim nepoznavanjem resnice.
Ko bi ne storil tako velikih čudežev med njimi, ne bi spoznali svojih pomanjkljivosti.
Zdaj pa so tisti, ki so zavrnili resnico, videli čudeže in sovražijo mene in mojega Očeta.
To se je zgodilo, da bi se lahko izpolnila beseda: "Sovražili so me brez vzroka."9

Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo. Kako želim, da bi se razplamtel! Mislite, da sem
prišel prinašat mir in spokojnost na zemljo? Ne, vam rečem, prišel sem, da prinesem
razdeljenost. Odslej jih bo namreč v eni hiši pet razdeljenih, glede na to, kaj verujejo:
trije proti dvema in dva proti trem.10
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Kadar se soočate s sovraštvom sveta, se spomnite, kako je svet pred tem sovražil mene.
Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Ne boste obhodili vseh mest
sveta, dokler se ne vrne Mesija. Če vas mesto noče sprejeti ali poslušati vašega sporočila,
pojdite iz tega mesta in si ob odhodu otresite prah z nog. Verjemite mi, lažje bo na dan
poslednje sodbe sodomski in gomorski deželi kakor tistemu mestu.11

Če ste se ravnali v skladu s pričakovanji sveta, vas bo svet ljubil. Ker pa greste po poti
kraljestva - kajti jaz sem vas poklical v kraljestvo - vas svet prezira in sovraži.12
Kdor posluša besede, ki jih govorite, posluša mene; tisti pa, ki vas zaradi besed resnice
prezirajo, prezirajo mene. Ko zavračajo mene, zavračajo Očeta, ki me je poslal.
Prenašajte kritiko dvomljivcev in sumljivcev, nezaupljivcev zaradi mojega imena.
Ostanite trdni! Če boste vztrajali, boste rešeni.13

To besedo sem vam povedal, da bi našli mir v meni in v sledenju mojim besedam. Na
svetu imate stiske in težave. Toda bodite srečni, kajti jaz sem svet premagal.14

KRISTUSOVA MOLITEV ZA UČENCE
Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega Sina, da Sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad
vsemi ljudmi na zemlji, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal.1

Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in Jezusa
Kristusa, ki si ga poslal. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si
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mi ga dal. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi,
preden je bil svet. Razodel sem te tistim, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih
dal meni in so sprejeli tvoje večne besede. Zdaj vedo, da vse, kar si mi dal, prihaja od
tebe. Zvesto sem jim prenesel besede, ki si mi jih dal. Verovali so jim in v svojih srcih
spoznali, da si me ti k njim poslal.

Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so resnično tvoji. Vsi tisti, ki so
vame verovali, so tvoji in me častijo. Jaz odhajam k tebi v nebesa, ampak tisti, ki verujejo
v mene, ostajajo na svetu. Oče, ohrani jih z močjo svojega imena, da bodo vsi eno, kakor
sva midva eno.

Dokler sem bil z njimi na svetu, sem jih varoval z močjo, ki si mi jo dal. Obvaroval sem
jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj
odhajam k tebi, prosim pa za te stvari, dokler sem še na svetu, da bodo imeli moje veselje
v sebi dopolnjeno.

Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je sovražil, ker niso več otroci tega mračnega in
umirajočega sveta, kakor tudi jaz nisem. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih
obvaruješ hudega. Kajti oni niso nič bolj otroci teme kakor jaz. Posveti jih v resnici; kajti
tvoja beseda je resnica.

Kakor si poslal mene na svet, tako tudi jaz pošljem njih v svet, in zanje se posvečujem, da
bi bili tudi oni posvečeni in bi rasli v resnici. Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za
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bodoče vernike, ki bodo začeli verovati vame zaradi njihovega pričevanja. Naj bodo vsi
enega srca in mišljenja, kakor sva tudi ti in jaz eno: kakor si ti v meni in jaz v tebi, bodo
oni v naju; in svet bo spoznal, da si me ti poslal.

Dal sem jim veličastvo, ki si mi ga ti dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v
njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno, da svet tako popolnoma razumel, da si me ti
poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Naj bodo ti nekega dne tam, kjer sem jaz, da
bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga ti ljubeče dal pred začetkom sveta.

Oče dobrote in resnice, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal. In ti, ki verujejo vame,
so spoznali, da si ti tisti, ki me je poslal. Jaz sem jim razodel tvoje ime in jim ga bom še
razodeval, da bo ljubezen, ki si jo imel zame, prebivala v njihovih srcih in da bom tam
prebival tudi jaz.2

PETI DEL
OBLJUBA
TA ROD
Kdor se mene in mojih besed sramuje, v tem času greha in nevere, tistega se bo sramoval
tudi Sin človekov, ko se vrne s svetimi angeli v slavi Očeta.1
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Še vedno neverujoč, ta bojazljivi rod zahteva znamenje, toda ne bo mu dano drugo
znamenje kakor znamenje, ki je bilo dano preroku Joni. Kakor je bil namreč Jona tri dni
in noči v velikem kitu, tako bo Sin človekov pokopan v zemlji tri dni in noči.

Resnično, prišel bo dan, ko bodo prebivalci Niniv, mesta tatov, vstali s tem rodom in ga
obsodili, kajti oni spreobrnili so se zaradi pridiganja preroka Jona: in zdaj stoji pred vami
večji, kot je bil Jona.

Kraljica Juga bo ob sodbi vstala s tem rodom in ga obsodila, kajti prepotovala je dolgo
pot, da bi slišala Salomonovo modrost; in glejte, prišla je večja modrost od Salomonove.2

Kako naj opišem ta rod? So kot otroci, ki sedijo na trgu in kličejo prijateljem: "Veselo
smo igrali na naše piščali, pa niste hoteli plesati ali peti; zato smo zaigrali žalostinko, pa
niste hoteli biti žalostni."

Janez, znanilec, je prišel in živel strogo med vami. Vsi so rekli: "Hudega duha ima." Zdaj
je k vam prišel Sin človekov, ki v polnosti uživa življenje in vi pravite: "Pijanec in
požrešnež, prijatelj nizkotnega življenja in grešnikov!" Tako odlično opravičujete lastne
nedoslednosti.3

O rod, ki živiš svoje življenje v laži! Kako lahko ti, ki si neiskren, rečeš kaj, kar je vredno
slišati? Kajti česar je polno srce, to usta govore.4
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Ko se zvečeri, pravite: "Lepo vreme bo, kajti nebo je rdeče." In zjutraj pravite: "Danes bo
slabo vreme, kajti nebo je črno." Natančno znate napovedati spremembo vremena. Ali ne
znate presojati znamenj časov?5

Pridite vsi, ki ste utrujeni, obteženi in siti življenja, in jaz vam bom dal čudovit počitek!
Sprejmite moje besede in učite se od mene, ker sem krotak in dober. Končno boste našli
počitek svojim dušam. Kajti, kar hočem od vas, je v vaše dobro, in breme, ki vam ga
nalagam, je lahko.6

Tisti izmed vas, ki ste se odločili, da boste hodili za menoj, boste nekoč sedeli na
prestolih in sodili kraljestva in tiste, ki so zakrknili svoja srca in se obrnili proč od teh
pravičnih besed.7

PROSTOR ZA VAS
Odhajam, da pripravim prostor za vas.1

Zapomnite si: ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas odpeljal, da
boste tam skupaj z menoj, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Naj se vaše srce ne
vznemirja: verujete v Boga; tudi vame verujte. V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če
bi ne bilo tako, bi vam povedal. Moram proč, vendar se bom vrnil k vam. Če bi me
ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene.2
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Ne sprašujte se, kaj mislim, ko pravim: "Še malo in me ne boste videli, in spet malo in
me boste videli". Jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Vi boste žalovali, toda
vaša žalost se bo spremenila v veselje.3

Žena na porodu je v hudih bolečinah in tesnobi, a takoj ko se otrok rodi, zaradi veselja
pozabi na trpljenje. Vi ste zdaj žalostni; toda spet vas bom videl in vaša srca se bodo
veselila in nihče vam ne bo mogel odvzeti vašega veselja.4

OBLJUBA DUHA
Duh je tisti, ki ima moč, da daje življenje.1

Če me ljubite, potem se držite mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo
drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. On je Duh resnice. Svet ga ne sprejema,
ker ga ne vidi in ne pozna. Vi pa ga boste poznali, kajti prebival boz vami in v vas.2

Ne bom vas zapustil nepotolaženih. Zdaj je bolje za vas, da grem; kajti če ne grem, potem
Tolažnik, Sveti Duh, ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam bom poslal Svetega Duha.

Ko pride on, bo svetu razkril, kaj je greh in kaj je pravičnost in sodba: greh, ker vame ne
verujejo; pravičnost, ker grem k mojemu Očetu in me ne boste videli; sodba, ker so bile
zle sile princa tega sveta uničene.
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Še veliko vam imam povedati, a bi zdaj še ne mogli razumeti. Ko pa pride Duh resnice,
vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo
slišal, in oznanjal vam bo stvari, ki bodo šele prišle.3

Slavil in poveličal me bo tako, da vam bo razkril mojo slavo. Zapomnite si: vsa Očetova
slava je tudi moja. Zato vam lahko dam to obljubo: Duh vam bo razodel mojo božansko
naravo.4

Če vas bi vaš otrok prosil za kruh, ali bi mu ponudili kamen? Če bi vas otrok prosil za
ribo, ali bi mu dali kačo? Ali bi dali škorpijona otroku, ki je prosil za jajce? Če torej vi, ki
ste zemeljski, veste, kako skrbeti za vaše otroke, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dal
Svetega Duha tistim, ki ga prosijo?5

Ko bo Tolažnik, Duh resnice, ki vam ga bom poslal od Očeta, prišel, bo pričal o meni.
Učil vas bo vrsto stvari in spomnil vas bo vsega, kar sem vam povedal.6

POVABILO K ŽIVLJENJU
Vsak, ki veruje v Sina, bo imel večno življenje.1

Neki bogat mož je načrtoval gostijo in povabil veliko gostov. Ko so bile priprave
končane, je poslal služabnika povabljenim povedat: "Pridite, vse je pripravljeno."
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Povabljenci pa so začeli iskati izgovore. Prvi je odgovoril: "Pravkar sem kupil kos zemlje
in moram si jo ponovno ogledati. Prosim te, opraviči mi."

Drugi je rekel: "Pravkar sem kupil čredo krav in jo moram pregledati. Prosim te, opraviči
mi."

Tretji je odgovoril: "Pravkar sem se poročil in ne morem priti."

Ko se je služabnik vrnil in sporočil, kaj se je zgodilo, je gospodar ukazal: "Pojdi hitro na
mestne ulice in zberi uboge, pohabljene, bolne in slepe."

Služabnik je tako naredil in se vrnil rekoč: "Gospod, naredil sem, kar si naročil, a za mizo
je še vedno prazen prostor."

"Pojdi tedaj," je odgovoril bogataš, "vzdolž cest in polj in nagovori tiste, ki jih srečaš, naj
pridejo, da bo moja hiša polna. Kajti povem vam: nobeden izmed onih, ki so bili najprej
povabljeni, ne bo okusil gostije, ki sem jim jo pripravil."2

Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne
pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Ne čudite se temu, kajti pride
čas, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina in kateri bodo slišali njegov glas, bodo živeli.
Mrtvi bodo slišali njegov glas v svojih grobovih in bodo vstali; tisti, ki so delali dobro,
bodo vstali v novo življenje, in tisti, ki so živeli v grehu, bodo vstali k obsodbi.3
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To je pot v večno življenje: spoznati edinega resničnega Boga in Jezusa Kristusa, ki je bil
poslan na zemljo! Vzemite si moje besede k srcu. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal
svojega edinega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bil rešen in
imel večno življenje. Ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje
vsem narodom, in takrat bo prišel konec.4

KONEC ČASOV
Resnično povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi.1

Bil je posestnik, ki je zasadil vinograd in v njem izkopal stiskalnico. Okrog zemljišča je
zgradil visoko ograjo in sezidal stolp. Potem ga je dal v najem viničarjem in odpotoval v
daljno deželo. Ko se je približal čas trgatve, je posestnik poslal svoje služabnike k
viničarjem, da bi pobrali njegov del dobička. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili,
enega pretepli, drugega ubili in tretjega kamnali.

Nato je posestnik ponovno poslal služabnike, da bi mu prinesli njegov delež. Čeprav je
poslal večjo skupino kot prvič, jih je doletela podobna usoda.

Končno je posestnik poslal svojega edinega sina, misleč: "Vsaj mojega sina bodo
spoštovali."
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Ko pa so viničarji zagledali sina, ki se približuje, so skovali zaroto: "To je dedič. Če ga
ubijemo, bo njegova dediščina naša!"

Tako so ga zgrabili, odvlekli iz vinograda in ubili. Sprašujem vas: ko se bo lastnik
vinograda končno vrnil, kaj se bo zgodilo z viničarji?2

Moje ljudstvo, moje ljudstvo, ki si morilo preroke in zaničevalo tiste, ki so ti bili poslani
k tebi. Kolikokrat sem vas hotel zbrati, kakor zbere koklja svoja piščeta pod peruti, pa
niste hoteli! Glejte, vaša hiša je zapuščena in ne boste me videli, dokler ne pride čas, ko
vsi porečete: "Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu."3

O, da bi tudi vi na ta dan spoznali večni mir, ki vam je na dosegu! A zdaj je prikrit vašim
očem. Nebeške sile se bodo majale in človeška srca bodo drhtela od strahu v
pričakovanju katastrofe, ki pride na zemljo.4

Ko pride poslednji čas in boste videli gnusobo opustošenja, kot je napovedal prerok
Daniel, takrat bo čas za tiste, ki prebivajo v mestih, da zbežijo v gore. Kdor je na strehi,
naj ne izgublja časa in naj ne hodi dol, da bi vzel kaj iz svoje hiše, in kdor je na polju, naj
se ne vrača domov, da bi vzel svoje obleke. Gorje pa nosečim v tistih dneh! Molite, da
vam ne bi bilo treba bežati pozimi ali na soboto. Takrat bo namreč velika stiska, kakršne
ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi nikdar več ne bo. In če tisti dnevi ne bi bili
skrajšani, ne bi nihče preživel; toda zaradi božjih izvoljencev bodo ti dnevi skrajšani.5
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Prišli bodo dnevi, ko bodo sovražniki skopali okope okrog vaših obzidij in vas oblegali z
vseh strani. V tla bodo pokopali vas in vaše otroke in ne bodo pustili kamna na kamnu,
vse samo zato, ker niste spoznali Boga, ko vas je obiskal.6

Ali vidite te mogočne stene templja? Resnično, povem vam: tu ne bo ostal kamen na
kamnu! Jeruzalem bodo teptali narodi, dokler se ne izpolni njihov čas.7

Ko boste slišali o uničujočih vojnah in vstajah, naj se vaša srca ne ustrašijo, kajti to se
mora zgoditi, vendar še ne bo takoj konec. Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo
proti kraljestvu. Grozote in velika znamenja se bodo pojavila na nebu. Znamenja bodo na
soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo velika stiska med narodi in zmeda zaradi bučanja
morja im valov. Vedno več bo lakote, kuge in potresov; vse to je začetek bolečin. Ker bo
greha veliko, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. 8

Izdani boste, obsojeni na smrt in osovraženi od vseh narodov zaradi mojega imena. Zato
bedite in vsak čas molite, da bi zmogli ubežali vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti
nekega dne pred Mesijo, Sina človekovega.9

Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: kadar njegove veje ozelenijo in poženejo
novo listje, veste, da je poletje blizu. Nihče natančno ne ve dneva ali ure prihoda Mesije,
niti angeli v nebesih, ampak samo Oče. A ko boste videli vse te dogodke, kako prihajajo,
boste vedeli, da se dan približuje.10
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PONOVNI PRIHOD
Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!1

Glejte, da vas kdo ne zavede! Poslednji dan jih bo veliko nastopilo pod mojim imenom in
bodo govorili: "Jaz sem Kristus," tako da bodo mnoge zavedli. Pojavili se bodo lažni
preroki in tudi oni bodo mnoge zavedli, da bodo verjeli njihovim lažem.2

Ne verjemite jim, kadar vam rečejo: "Tukaj je nekdo, ki je podoben Kristusu," ali: "Tam
je nekdo, ki je podoben Kristusu." Pojavilo se bo namreč veliko lažnih kristusov in lažnih
prerokov, ki bodo delali čudna znamenja in čudeže. Celo pravične bodo zavedli.

Če porečejo: "Glejte, v puščavi je," ne odhitite ven gledat, kje sem. Ali če rečejo: "Na
skrivnem mestu je, za katerega vem samo jaz," jim ne verjemite. Kakor pride blisk od
vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega.3

Poslednji dan se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in trkali se bodo po
prsih vsi rodovi na zemlji, kajti videli bodo Mesijo, Sina človekovega, priti z močjo in
veliko slavo. In videli bodo Sina človekovega, sedečega na desni strani živega Boga, priti
na oblakih neba. Poslal bo svoje angele ob mogočnem donenju trobente in zbrali bodo
njegove izvoljene od štirih vetrov, od najbolj oddaljenih koncev neba in zemlje in takrat
bo povrnil vsakemu po njegovih delih.4
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Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. V dneh
pred potopom so jedli in pili, se ženili in se možile ter brezskrbno zabavali do dne, ko je
šel Noe v ladjo. Niso se menili za svarila o bližajoči se poplavi.5

Tako je bilo tudi v Lotovih časih. Jedli so in pili, kupovali in prodajali, sadili in zidali.
Toda na dan, ko je šel Lot iz Sodome, sta padala z neba ogenj in žveplo in vse pokončala.
Tako bo tudi na dan, ko se bo razodel Sin človekov.6

Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z lovom za zemeljskimi užitki, z razuzdanostjo
in z bojaznimi življenja. Ne dovolite, da vas moj prihod najde nepripravljene, ker bo
prišel kot zanka pasti nad vse, ki prebivajo na zemlji.7

Dva bosta delala na polju: enega bo Bog sprejel, drugega pustil. Dve ženi bosta mleli v
mlinu: ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, ob kateri uri pride
vaš Gospod. Vedite: če bi ljudje v hiši vedeli, ob kateri uri pride tat, bi ostali pokonci in
čakali in ne bi pustili vlomiti v svojo hišo.

Lahko vam zagotovim: veliko prerokov in kraljev je želelo videti stvari, ki jih zdaj vi
gledate, pa niso imeli priložnosti, da bi jih videli; in hoteli so slišati stvari, ki jih zdaj vi
poslušate, pa jih niso imeli priložnost slišati; vi pa ste videli, da so se izpolnila Pisma
prerokov.
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Pripravite svoja srca, kajti Sin človekov bo prišel takrat, ko ga boste najmanj
pričakovali!8

Poslušajte priliko o desetih devicah, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti, da bi
mu osvetlile pot. Ta skupina je bila sestavljena iz petih preudarnih in petih nespametnih
žensk. Nespametne so vzele svoje svetilke, a nič olja za rezervo, preudarne pa so vzele s
sabo tudi rezervno olje. Ker je ženin zamujal, so postale utrujene in zaspale.

Potem so ob polnoči slišale klic: "Glejte, ženin prihaja! Prišel je čas, da se srečamo."

Device so hitro vstale in začele pripravljati svoje svetilke. Tedaj so nespametne rekle
preudarnim: "Dajte nam malo vašega rezervnega olja, ker naše svetilke že ugašajo."

"Ne moremo," so odgovorile pametne, "ker ne bo dovolj olja za vse. Hitro pojdite in
zbudite prodajalce olja ter si kupite rezervnega!"

Medtem ko so iskale olja, je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na
svatbo in vrata so se zaprla.

Pozneje so prišle še druge in začele klicati: "Gospod, gospod, spusti nas noter!"

On pa je odgovoril: "Resnično, povem vam: Ne poznam vas!"9
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Blagor tistim služabnikom, ki jih Gospod najde pripravljene in v pričakovanju njegovega
prihoda, tudi če pride sredi noči ali ob zori! Resnično, povem vam, da si bo nadel svoja
slavnostna oblačila in take služabnike povabil, da sedejo z njim h gostiji, sam pa bo
vstajal od mize in jim stregel kot častnim gostom!10

Bodite torej budni in pazite, ker ne veste ne dneva ne ure prihoda Sina človekovega! In
svoja življenja živite v pripravljenosti, s prižganimi svetilkami; kot služabniki, ki stojijo
pri vratih in čakajo Gospoda, da jih bo ob svojem prihodu našel pripravljene in polne
pričakovanja.11

Laže bi bilo, da bi prešla nebo in zemlja, kakor da bi bila izbrisana ena črtica postave.12

ŠESTI DEL
KRISTUSOVI ZADNJI DNEVI NA ZEMLJI
IZDAJSTVO
Vse, kar so preroki napisali o Mesiji, se bo izpolnilo. Izročen bo namreč poganom, ki ga
bodo zasmehovali, z njim grdo ravnali, nanj pljuvali, ga bičali in umorili, in tretji dan bo
vstal.1

Kmalu bom moral zapustiti to zemljo. Kamor grem jaz, se mi vi zdaj ne morete pridružiti.
Pojejmo skupaj še zadnjo pashalno večerjo, preden pride moj čas trpljenja. Resnično,
povem vam, da ne bom več obhajal pashe, dokler ne bo vse, kar predstavlja, dopolnjeno v
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Božjem kraljestvu. Niti ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje
kraljestvo.

Ta kruh predstavlja moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. To vino
predstavlja Božjo novo zavezo zveličanja, potrjeno z mojo krvjo, ki sem jo prelil za vas.2

Dajem svoje življenje, kot so napovedali preroki. Toda gorje tistemu, ki je izdal Sina
človekovega! Bolje bi bilo zanj, da se ne bi rodil. Tega ne govorim o vas vseh, ker dobro
vem, katere sem izbral, vendar naj se tako izpolni Pismo: "Tisti, ki deli kruh z mano, me
bo izdal." Že zdaj vam povem, preden se zgodi, da boste kasneje verovali vame.3

Ali se hvališ s tem, da si pripravljen dati svoje življenje zame? Žalostno, kajti v noči, ko
bom izdan, me boste vsi zapustili; kot so napisali preroki: "Udaril bom pastirja in ovce se
bodo razkropile."4

Oče, usliši mojo molitev! Če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar naj se spolni
tvoja, ne moja volja.5

Bedite! Ura je prišla, da je Sin človekov izročen v roke grešnikov. Pazite, tisti, ki živijo z
mečem, bodo tudi pokončani z mečem.6
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Kako je mogoče, da izdajate Sina človekovega s poljubom in ga zgrabite kakor
razbojnika z meči in koli? Dan na dan sem bil med vami v templju in nikdar niste
vzdignili rok nad mene. Toda to je vaša ura in sile teme so na delu.7

Ali ne veš, da bi lahko molil k svojemu Očetu, in bi mi takoj dal na voljo dvanajst legij
angelov za zaščito? Toda kako naj se potem izpolnijo Pisma, ki so napovedovala, da se
mora tako zgoditi? Zdaj bo Sin človekov povišan in Bog bo poveličan v njem.8

SODBA IN KRIŽ
Nobene oblasti nimaš nad menoj, če ti ni dano od zgoraj.1

Zakaj me preizkušaš s temi vprašanji? Morali bi vprašati tiste, ki so me poslušali. Oni
dobro vedo, kaj sem rekel. Svojega sporočila nisem širil na skrivaj, pač pa sem govoril
odkrito, da bi me svet slišal. Učil sem javno, v shodnicah in v templju, kjer so se zbirali
moji privrženci.

Če to, kar sem govoril, kakor koli krši vaše zakone, potem to dokažite; če pa sem govoril
resnico, zakaj me tepete?2

Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo od tega sveta, potem bi moji privrženci prijeli
za orožje, da bi ga branili in da jaz ne bi bil izročen vam v roke. Toda moje kraljestvo ni
zemeljsko.
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A vendarle ste imeli prav, ko ste me obtožili, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato
prišel na ta svet, da pričujem za resnico. Vsi, ki ljubijo resnico, poznajo moj nauk.3

Zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse ljudi pritegnil
k sebi.4

Predvsem zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne
jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet
prejmem. Oče mi je dal to oblast in pravico.5
Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.6
Eli, Eli, lema sabachthani?*

*Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?

PO VSTAJENJU
O nespametni in počasnega mišljenja za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar
ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? Ne bodite več neverni,
temveč verni.1

To sem vam povedal, ko sem bil še pri vas, da se morajo vse stvari, ki so zapisane o meni
v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih, izpolniti; da bo Kristus moral trpeti in bo tretji
dan od mrtvih vstal; in v njegovem imenu se bo oznanilo spreobrnjenje in odpuščanje
grehov vsem narodom, z začetkom v Jeruzalemu.2
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Vem, od kod sem prišel in kam grem. Vi pa ne veste, od kod prihajam in kam grem. Vi
ste od zemlje, jaz pa sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta, jaz pa nisem od tega sveta.3

Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina božjega, ki je v nebesih.
Pojdite, povejte mojim bratom, da bom šel k svojemu Očetu in vašemu Očetu, k svojemu
Bogu in vašemu Bogu.4

Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Mir vam bodi. Poglejte moje
roke in noge, dotaknite se me in bodite priča mojemu vstajenju, kajti duh nima mesa in
kosti, kakor vidite, da jih imam jaz. Ker ste me videli, verujete. Blagor tistim, ki niso
videli, pa verujejo.5

Še malo in svet me ne bo več videl, moj Duh pa bo ostal pri vas,in ker živim jaz, boste
živeli tudi vi.6

VSELEJ
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.1

Pojdite torej in učite vse narode. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha.
Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsem ljudem! Tisti, ki verujejo in so krščeni,
bodo našli zveličanje, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen.2
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Počakajte na Očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene. Kajti Janez Krstnik je krščeval
z vodo, vi pa boste krščeni s Svetim Duhom.3

Prejeli boste novo moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče, z začetkom
tu, v Jeruzalemu in po Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Prejmite Svetega
Duha!4

Učite ljudi vsega sveta, kar sem vas jaz naučil. In glejte ... jaz sem vedno z vami, vse dni
do konca sveta.5
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10. Matejev evangelij 13:45, 46
11. Matejev evangelij 13.44
12. Markov evangelij 4: 26-29
13. Matejev evangelij 13:31-33
14. Matejev evangelij 13:47-50
15. Lukov evangelij 22:35; Matejev evangelij 6:34,
27
16. Matejev evangelij 6:26
17. Matejev evangelij 10:29, 30
18. Matejev evangelij 6: 28-33
KRALJEVA ZAPOVED
1. Markov evangelij 12:29; Deuteronomium 6:4
2. Markov evangelij 12:31; Levitikus 19:18
3. Markov evangelij 12:31; Janezov evangelij 15:12, 13; Markov evangelij 12:31
4. Matejev evangelij 5:19; Janezov evangelij 5:11
5. Matejev evangelij 5:43-47
6. Janezov evangelij 13:34, 35; 14:23
7. Janezov evangelij 16:27; 15:9, 10,
8. Lukov evangelij 10:30-37
TRETJI DEL
VELIKA NALOGA
NOVI NAUK
1, 2. Matejev evangelij 7:24-27
3. Lukov evangelij 18: 10-14, 16, 17
4. Janezov evangelij 7:17, 16
5. Janezov evangelij 4:21-24; Lukov evangelij
19:40
6. Matejev evangelij 12:3-12; Janezov evangelij7:23
7. Janezov evangelij 9:39
BLAGRI
1, 2. Lukov evangelij 11:28; Matejev evangelij 24:46
3. Matejev evangelij 5:3-12
4. Janezov evangelij 20:29; Matejev evangelij 13:16
5. Matejev evangelij 25:34
MOČ MOLITVE
1. Janezov evangelij 16:24
3. Lukov evangelij 18:2-8

2. Lukov evangelij 11:5-10
4. Matejev evangelij 6:7, 8
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5. Matejev evangelij 21:13; Izaija 56:7
6. Matejev evangelij 6:6; Markov evangelij 11:24; Janezov evangelij 15:16, 7
ZAKLADI V NEBESIH
1. Lukov evangelij 6.31
3. Lukov evangelij6:34, 30
5. Markov evangelij 10:24, 25, 27
7. Matejev evangelij 6:1, 2
9. Lukov evangelij 6: 38
16:26

2. Lukov evangelij16:19-31
4. Markov evangelij 12:43, 44
6. Matejev evangelij 6:19-21
8. Matejev evangelij 6:3, 4
10. Lukov evangelij 12:16-21; Matejev evangelij

VERA, KI GORE PREMIKA
1. Matejev evangelij 9:29
2. Matejev evangelij 8.11, 12
3. Matejev evangelij 18:19, 20
4. Markov evangelij 16:17, 18
5. Matejev evangelij 17:20; Markov evangelij 11:24
6. Matejev evangelij18:18
7. Markov evangelij 5:36; 9:23
POTRPLJENJE, USMILJENJE IN ODPUŠČANJE
1. Lukov evangelij 7:47
2. Lukov evangelij7:41, 42
3. Matejev evangelij 18:23-35
4. Matejev evangelij 18:22; 5:25
5. Matejev evangelij 5:38-42q
6. Markov evangelij 11:25; 5:23, 24
7. Matejev evangelij 6:14
RODOVITNO ŽIVLJENJE
1. Matejev evangelij 7:16
3. Lukov evangelij 13:6-9
5. Matejev evangelij13:3-8; 18-23

2. Matejev evangelij 5:13; 7:17-20
4. Janezov evangelij 15:8; Matejev evangelij 12:35

ZDRAVJE IN OZDRAVLJENJE ZA DUŠO IN TELO
1, 2. Matejev evangelij 9:12, 13; Ozej 6:6; Lukov evangelij 13:16
3. Matejev evangelij 9:5; 6:2; 8:13; Lukov evangelij 8:48
4. Lukov evangelij15:4-7
5. Lukov evangelij 15:8-10
ČETRTI DEL
KLIC V NOVO ŽIVLJENJE
KLIC
1. Janezov evangelij 15:16
3. Matejev evangelij 16:24-25
1:15; Janezov evangelij15:19
6. Janezov evangelij1:50
13.24
PONOVNO ROJENI
1. Janezov evangelij 3:7
3. Janezov evangelij 3: 6, 8
5. Janezov evangelij 3:10-12

2. Markov evangelij 10:18-22
4. Matejev evangelij 22:2-14; Markov evangelij
5. Janezov evangelij 6:44, 37
7. Matejev evangelij 7:13, 14; Lukov evangelij

2. Janezov evangelij 3:3, 5
4. Matejev evangelij 9:16-17
6. Janezov evangelij 3:17-18
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7. Janezov evangelij 11: 25-26, 40
9. Lukov evangelij 15:11-32
11. Janezov evangelij 3:16; 11:26

8. Janezov evangelij 4:34; 6:29
10. Matejev evangelij 18:3, 11, 14

UČENCI IN SLUŽABNIKI
1. Matejev evangelij 6:24
2. Lukov evangelij 14:28-33
3. Lukov evangelij 16:10-12
4. Matejev evangelij 10:16
5. Markov evangelij 10:42-45 ; Janezov evangelij 13:17
6. Janezov evangelij 8:31; Matejev evangelij23:2-12
7. Matejev evangelij 25:31-46
8. Janezov evangelij13:13-15
VELIKA NALOGA
1. Lukov evangelij 9:60
2. Lukov evangelij 10:2; 9:62
3. Janezov evangelij 14:12; 12:26
4. Matejev evangelij 10:7, 8
5. Matejev evangelij 12:30
6. Lukov evangelij 10:5-7
7. Janezov evangelij 13:20
8. Matejev evangelij 10:17-20; Janezov evangelij
15:22, 21
9. Janezov evangelij 15:22-25; Psalm 35:19
10. Lukov evangelij 12:49-53; Matejev evangelij 10:21
11. Matejev evangelij 10:23, 14, 15; Janezov evangelij 15:18
12. Janezov evangelij15:19
13. Lukov evangelij 10:16; Matejev evangelij 10:22
14. Janezov evangelij 16:33
KRISTUSOVA MOLITEV ZA UČANCE
1,2. Janezov evangelij 17:1-26
PETI DEL
OBLJUBA
TA ROD
1. Markov evangelij 8:38
3. Matejev evangelij 11:16-19
5. Matejev evangelij 16:2-3
7. Matejev evangelij 19:28
PROSTOR ZA VAS
1. Janezov evangelij14:2
3. Janezov evangelij16:19-20

2. Matejev evangelij 12:39-42
4. Matejev evangelij 12:34
6. Matejev evangelij11:28-30

2. Janezov evangelij14:1-3
4. Janezov evangelij16:21-22

OBLJUBA DUHA
1. Janezov evangelij 6:63
2. Janezov evangelij14:15-17
3. Janezov evangelij 14:18; 16:7-13 4. Janezov evangelij16:14-15
5. Lukov evangelij11:11-13
6. Janezov evangelij15:26; 14:26
POVABILO K ŽIVLJENJU
1. Janezov evangelij 3:16

2. Lukov evangelij 14:16-24
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3. Janezov evangelij 5:24, 25, 28, 29 4. Janezov evangelij 17:3; 3:16; Matejev evangelij
24:14
KONEC ČASOV
1. Matejev evangelij 24:34
2. Matejev evangelij 21:33-39
3. Lukov evangelij 13:34-35
4. Lukov evangelij19:42; 21:26
5. Matejev evangelij24:16-22
6. Lukov evangelij 19:43,44
7. Matejev evangelij 24:2; Lukov evangelij 21:24
8. Lukov evangelij 21:9-11, 25; Matejev evangelij 24: 7, 8, 12
9. Matejev evangelij 24:9; Lukov evangelij 21:36
10. Matejev evangelij 24:32, 33, 36
PONOVNI PRIHOD
1. Matejev evangelij 24:42
3. Matejev evangelij 24:23-27
5. Matejev evangelij24:37-39
7. Lukov evangelij 21:34-35
44
10. Lukov evangelij 12.37-38
12:36, 37

2. Matejev evangelij24:4, 5, 11
4. Matejev evangelij 24:30, 31; 26:24; 16:27
6. Lukov evangelij 17:28-30
8. Lukov evangelij 10:24; Matejev evangelij 24:409. Matejev evangelij 25:1-12
11. Matejev evangelij 25:13; Lukov evangelij
12. Lukov evangelij 16:17

ŠESTI DEL
KRISTUSOVI ZADNJI DNEVI NA ZEMLJI
IZDAJSTVO
1. Lukov evangelij 18:31-33
2. Janezov evangelij 13:33; Lukov evangelij22:15,
16, 18-20
3. Matejev evangelij 26:24; Janezov evangelij13:18;
Psalm 41:9; Janezov evangelij 13:19 4. Janezov evangelij 13:38; Markov evangelij
14:27; Zaharija 13:7
5. Markov evangelij 14:36
6. Markov evangelij 14:41; Matejev evangelij26:52
7. Lukov evangelij 22:48, 52, 53
8. Matejev evangelij 26:53; Janezov evangelij 13:31
SODBA IN KRIŽ
1. Janezov evangelij19:11
3. Janezov evangelij 18:36, 37
5. Janezov evangelij 10:17, 18
* Matejev evangelij 27:46

2. Janezov evangelij 18:21, 20, 23
4. Janezov evangelij 12:31, 32
6. Lukov evangelij 23:34

PO VSTAJENJU
1. Lukov evangelij 24:25, 26; Janezov evangelij 20:27
2. Lukov evangelij 24:44, 46, 47
3. Janezov evangelij 8:14, 23
4. Janezov evangelij 3:13; 20:17
5. Lukov evangelij 24: 36-39; Janezov evangelij
20:29
6. Janezov evangelij 14:19
VSELEJ
1. Janezov evangelij 20.21
16:15, 16

2. Matejev evangelij 28:20; Markov evangelij
3. Apostolska dela 1:4, 5
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4. Apostolska dela 1:8; Janezov evangelij 20:22
5. Matejev evangelij 28:20
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