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GOSPODOVE PRIDIGE 
»Gospodovo slovo« 

 

 

Matej 28, 18-20: Jezus je pristopil in jim spregovoril: 

»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. 

Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. 

Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih 

izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal! In glejte: 

Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« 

 

Te besede Sem govoril Mojim učencem na gori v Galileji, ko Sem se jim prikazal po Mojem vstajenju. To 

niso bile besede Jezusa, tesarjevega sina iz Nazareta, ki jih govori Svojim privržencem, temveč besede 

Boga, Gospoda vseh ustvarjenih stvari, naslovljene Njegovim otrokom in častilcem, vernikom Njegovega 

nauka. Kajti Moje zemeljsko bivanje se je končalo z Mojo smrtjo na križu in z Mojim vstajenjem je bilo 

osnovano Moje Božanstvo. 

Že ob predhodni priložnosti Sem povedal Mojim učencem, da sva Jaz in Oče v Nebesih Eno in da tisti, ki 

Me vidi, vidi tudi Očeta. Vendar te besede Mojim učencem še vedno niso bile jasne. Čeprav so Me 

sprejemali kot človeka, obdarjenega z večjo močjo volje kakor ostali ljudje, so v svojih srcih nosili 

drugačno predstavo o svojem Bogu, s katero niso mogli uskladiti Mojo osebnost. 

Po Mojem vstajenju, ki je bilo po človeških merilih izredno dejanje, se je njihova ideja o Mojem Božanstvu 

približala resnici; toda samo na dan Mojega vnebohoda je dosegla vrh, ko so Me končno spoznali kakor 

Tistega, kar Sem često trdil. 

Glede na teh nekaj vrstic teksta, vam moram najprej podati jasna pojasnila, da boste lahko bolje 

razumeli odnos med Mojimi učenci in Menoj, ter da boste istočasno lažje spoznali, kako se ti teksti 

nanašajo tudi na vas in na sedanjost, ter na prihodnost. 

Po Mojem pokopu so Moji učenci tavali naokrog izgubljeni in obupani, objokovali so izgubo svojega 

vodje, dvomeč v Moje Božansko poslanstvo na enak način, kakor je človeštvo sedanjega časa – tako 

verujoči, kakor neverujoči – neodločeno ali naj verjame ali pa naj vse skupaj zavrne. 

Moji učenci niso imeli vsi enake moči razumevanja niti niso bili vsi enako vneti za Moj nauk niti niso bili 

vsi prepričani o Mojem Božanstvu. Torej Sem moral uporabiti nenavadna prikazovanja – celo po Mojem 

vstajenju – da bi v popolnosti prepričal tudi šibke, da Sem Tisti, kar Sem trdil, da Sem, in da Moje besede, 

ter Moj nauk, niso mišljene za njih same, temveč za celoten svet, za celotno kraljestvo duhov in za 

večnost. 



Kakor je bilo to takrat, je enako sedaj. Tudi sedaj moram prebuditi tiste, katere je premagal spanec, 

zaradi močnih vplivov posvetnega kaosa vaše oble. Okrepiti moram delno prebujene in zaščititi 

popolnoma prebujene tako, da dvomi in tuhtanja ne ovirajo kaljenja vsajenega semena. 

Kajti, ko se Bom danes v vašem svetu ponovno vidno prikazal, ali mislite, da Me bodo obravnavali kakor 

tistega, kar pravzaprav Sem, brez dokaza? Niti slučajno! Veliko bo dvomljivcev, zanikovalcev, 

preganjalcev in sovražnikov. In tako, kakor so v tistem času visoki duhovniki podkupili rimske vojake, da 

izjavijo, da je Moje truplo ukradeno, se bodo tudi ob Mojem prihodu razumniki, učenjaki in duhovniki 

do skrajnosti trudili, da prepričajo ljudi o nasprotnem, kar jim Bom povedal. 

Ne mislite, da bodo vse velike množice ljudi, ki sedaj klečijo pred oltarji v cerkvah, ki so zgrajene za 

Mene, z lahkoto sprejele misel, da Sem se vrnil, posebno še, ko bodo izvedele, kje Sem se najprej pojavil 

in kako se Bom z Mojim prvimi besedami obrnil nanje. 

V tistem času, ko so se zaradi elementarnih pojavov in drugih čudežev, Judje zlahka prepričali, da tisti, 

ki so ga pomagali križati, ni navaden človek, se nisem mogel Jaz Sam po Mojem vstajenju pokazati 

vsemu ljudstvu Judov, temveč le Mojim učencem; in samo tisti peščici, ki so resnično verovali v Mene, 

ter Sem lahko dejansko dokazal, da so besede o zavojevanju smrti in o Mojemu vstajenju, katere Sem 

jim govoril – često v navadnem jeziku, često pa v prilikah – bile resnične. 

In kakor se je takrat, se bo tako ponovno zgodilo. V začetku Me bo lahko samo skupinica Mojih resničnih 

učencev občutila in prepoznala kot verujočega Jezusa in tudi kot Boga, Gospoda in Stvarnika 

neskončnosti. Tem se Bom prikazal in zaklical, kakor Sem to storil nekoč Mojim učencem na Galilejski 

gori: »Dana Mi je vsa moč v nebesih in za zemlji. Torej pojdite in poučujte vse narode in jih krščujte, to 

je, poučujte jih o tem nauku v imenu Božje Trojice, v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Učite jih tudi, 

da ohranijo, to je, z dejanjem izpolnjujejo, kar ste sami spoznali, da je resnično; in lahko ste prepričani, 

da Bom z vami od začetka in v vsej večnosti. Amen.« 

Tako je izzvenel klic skupinici, katero Sem izbral za bodoče razširjanje Moje Božje Besede, za katero Sem 

nekoč kot človek plačal ceno in jo zapečatil z Mojo krvjo. In ti na novo izbrani, prerojeni kot nekoč Moji 

učenci, bodo obdarjeni z vso močjo iz Mene, ki jim bo omogočila, da bodo dokazovali svoje besede z 

dejanji in bodo pripravili pot Meni tako, da Bom srečal samo Meni predana srca in ne odtujena. 

Moj prihod se je že pričel dogajati, ker Jaz – čeprav ne vidno, ampak duhovno – že uveljavljam Moj vpliv 

za izobraževanje številnih učencev, ki Mi bodo morali pripraviti pot. In to, kar je bila naloga Mojih 

učencev v njihovem času, kar je bilo Mojim izbranim predpisano, da delajo, ko Sem se vidno pojavil, 

bodo morali Moji sedanji privrženci izvesti v duhovnem smislu. Njim, kakor tudi vam, kličem: »Dana Mi 

je bila vsa moč v nebesih in na zemlji! Ne dvomite v Mojo ljubezen, v Moj nauk in v Mojo obljubo, ki Sem 

jo dal človeštvu in s tem tudi vam; kajti Sem, Sem bil in Bom vedno Gospod, ki varuje in vodi Svoje otroke 

in jih nekega dne nagradi za njihovo vztrajnost v veri.« 

»Posedujem vso moč; vse Me mora ubogati. Vse, kar obstaja, je izšlo iz Mene in se mora ponovno vrniti 

k Meni. Sejte Moje seme v srca, ki izkazujejo rodovitno zemljo! Povečajte število Mojih privržencev, 

podučite jih v razumevanju Mojih dveh edinih zapovedih ljubezni tako, da bodo lahko razlikovali med 

resnico in lažjo in se upirali lažnim naukom. Posedujem moč, da spreobrnem in omehčam 

najtrdovratnejša in najbolj trmasta srca z nežnim naukom ljubezni.« 

»Krščujte svoje brate in sestre z duhom strpnosti, predanosti in odpuščanja. Učite jih prizanašanja, ki ga 

kažem vam in vsemu človeštvu že od brezmejnih časov. Učite jih, da podredijo posvetne užitke 

duhovnim. Učite jih, da ne izgubijo veselje v velikem večnem onostranstvu s praznim, jalovim 

poganjanjem po posvetnih dobrinah.« 

Sejali boste Moj nauk kot duhovno seme tako, da boste tudi vi lahko odigrali svojo vlogo v udejanjanju 

ponovnega osnovanja Mojega duhovnega kraljestva, ki bo vladalo, ko Bom prišel na zemljo. 



Torej boste izvajali duhovno, kar so Moji apostoli dejansko izvajali. In kakor Sem v tistem času dal Mojim 

učencem obljubo, da bodo nekoč vsi pri Meni, boste tudi vi uživali Mojo bližino in ljubezen ter blaženost, 

kar je prihranjeno tistim, ki so prevzeli Mojo Besedo in Moj nauk v tej meri, da sta postala njihova pristna 

narava. 

Pazite, mnogo vam obljubljam, toda kakor Sem že nekoč, govorim ponovno: Posedujem vso moč! Sem 

Gospod in Stvarnik in istočasno Sem vaš Oče, vaš ljubeči, večno potrpežljivi Oče, ki samo v radostih, 

duhovnih užitkih in blaženostih Svojih otrok, najde poveličane Svoje lastne radosti. 

Torej, tisti izmed vas, ki ne boste prisostvovali Mojemu osebnemu prikazu na tej zemlji, Me boste 

pospremili od tam, od koder Bom prišel, in boste v blaženosti in zadovoljstvu uživali skupaj z Menoj v 

Mojem očetovskem veselju, h kateremu ste, kakor vam bo govorila vaša vest, tudi vi nekaj malega 

prispevali. 

Častili boste Mene in Moje vodstvo, ko boste nekoč jasno spoznali, kako so mišljene besede, ki Sem jih 

govoril Mojim učencem. Kajti videli Me boste v vsej Moji mogočnosti, v vsej Moji ljubezni in v vsem 

Mojem usmiljenju, ko Bom ponovno izbral vidno obliko, da postanem edini in pravi pastir Mojim ovcam, 

ki že dolgo časa v Mene verujejo in po Meni hrepenijo. Takrat se bo materialna zemlja prilagodila 

duhovnemu svetu na njej in ko se bo notranji mir duhovnega Raja naselil v vseh srcih, bo zemlja ponovno 

postala raj. 

Nemogoče je naslikati bolj podrobno sliko tega veselja in praznovanja, kajti tega ne bi mogli nositi niti 

prenesti, vendar vam zagotavljam, da vas to pričakuje – in Moja Beseda vedno drži. 

Že dandanes se ta sprememba duhovno pripravlja, da se bo zgodila na vaši obli. Globoko hrepenenje po 

duhovni pomladi napolnjuje potlačena srca. Povsod je prisotno vzburjenje. Mnogi ne vedo, kaj se jim 

dogaja. Nekateri delujejo z načrtovanim namenom, drugi pa brez njega. Vsi stremijo k duhovni zrelosti; 

celo največji materialisti, najbolj trdovratni neverniki in brezbrižneži so vzbujeni. Ta žarek ljubezni, ki gre 

pred Mojim prihodom, pada na vse kot sončni žarek, ki prodira skozi razpoko v spuščeni roleti na 

spečega in ga pomirja. Nekateri se hočejo z razumom izogniti njegovemu učinku. Za nekaj časa potešijo 

svoja srca, vendar jim to ni v pomoč. Dvigujejo se novi dvomi, novi 'zakaji'. Prevladujoč duh, ki je že ovil 

ves svet, jih neprenehoma vzbuja. Vsi napori, da bi se otresli te duhovne nuje, so zaman. Okoliščine in 

dogodki so prispevali k temu, da ljudje vedno bolj jasno čutijo, da vse, kar je pri njih veljalo za cilj in 

namen življenja, ni dokončno, ni zadnji dokončni cilj. Priganja jih naprej, da z veliko naglico drvijo proti 

času, ko jim bo Moj prihod na zemljo dokazal, da morajo stremeti po duhovnih, ne pa po zemeljskih 

vrednotah, da ne obstaja samo kratko zemeljsko življenje, ampak je neuničljiva večnost resnično 

bivališče bitij, ki sem jih ustvaril kot duhove. 

Obstaja nenehno stremljenje proti točki, kjer Bom spregovoril Mojim novim izbrancem besede, ki Sem 

jih nekoč povedal Mojim učencem: Moč je Moja – tako na zemlji, kakor v nebesih! Bodite pripravljeni, 

Moji otroci, kjerkoli že ste – tukaj na zemlji ali v onostranstvu – da boste skupaj z Menoj slavili praznik 

vstajenja duhovnega dostojanstva človeštva. Kajti to ni samo največji praznik za človeštvo, temveč tudi 

za celotno Moje duhovno kraljestvo, ko vam bo to zadnje dejanje pokazalo, zakaj Sem se spustil na vašo 

majhno zemljo in zakaj Sem izbral vas, neprivlačna in drobcena bitja na zrncu peska, ki kroži v 

neskončnem prostoru, da postanete Moji otroci. 

Znova bi vam rad pokazal, da Sem največji v najmanjšem. Če ne bi posedoval vso moč, ne bi mogel tega 

doseči; ampak potem tudi ne bi bil Bog, ki je zahvaljujoč tej mogočnosti, visoko nad vsemi ustvarjenimi 

bitji, nedosegljiv tudi najvišjim angelskim bitjem. 

Prejmite te besede, vi otročiči velikega Boga, kot znamenje Njegove ljubezni in pomnite Njegove besede, 

ki jih je izgovoril kot Jezus: »Tistemu, ki je postavljen nad majhne stvari in dobro izvaja svojo dolžnost, 

bodo nekega dne zaupane velike.« 



Kakor Sem nekoč izvedel veliko dejanje ljubezni v Mojemu bitju za vas uboge črvičke, si tako tudi vi 

prizadevajte v najmanjših stvareh, celo ob nepomembnih dogodkih, da sledite Mojima zapovedima 

ljubezni in ju nemudoma in zavestno izvajajte tako, da boste tudi vi lahko pokazali in dokazali v 

najmanjšem veliko moč vaših duš. Takrat ste Mene vredni otroci, ki bodo nekega dne postavljeni nad 

velike stvari, kjer boste lahko razširjali mir in blaženost v velikem obsegu, kakor ste to delali na zemlji v 

skromnih okoliščinah. 

Čisto zares to upoštevajte! Seznanite tudi druge s skrivnostmi vašega srca in jih učite, da bodo dojeli in 

razumeli Moj Evangelij tako, da boste tudi vi kot Moji učenci bili v Moji bližini upravičeni do radosti polne 

moči ljubezni, ki jo je zmožno Božansko Očetovsko Srce! Amen. 

 

Gottfried Mayerhoffer: Gospodove pridige (str. 180 - 186) 


