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GORE KOT KRAJI BOŽJEGA RAZODETJA 
 

Kaj torej še pridigajo in učijo gore? 

 

Tudi to bomo slišali v preprosti in kratki zgodbi. Torej poslušajte: Neki prav pobožen mož se je že dolgo 

ukvarjal z mislijo, ali le ne bi mogel biti za en sam trenutek deležen sveta velike milosti, da bi me lahko 

- samo za trenutek - videl. Pri tem je razmišljal, kaj vse bi storil za to, da bi dobil to milost. S to mislijo je 

dolgo blodil naokrog, podobno kot hodi lovec okrog gostega gozda, pa ne ve, kako bi vstopil vanj, in v 

katerem delu je divjad. Tako je tudi iskal sledi; toda sled je težko najti tam, kjer je vse gosto zaraščeno 

z vsakovrstnim grmovjem. 

 

Naš stari pobožni mož se je sicer dobro zavedal, da je človek v svojem telesnem življenju nevreden takšne 

milosti, in da bo zato težko dosegel tisto, po čemer je hrepenel. 

 

Toda po drugi strani je bilo njegovo poželenje spet premočno, da bi lahko upošteval ta ugovor. 

 

Potem, ko so njegove misli dolgo blodile, je sklenil, da si bo na sosednji, precej visoki gori poiskal kraj, 

kamor bo odhajal, da bi se v vztrajni molitvi zbral, tako pogosto, kolikor mu bodo le dopuščali čas in 

druge okoliščine. 

 

Da pa bi si kraj dobro zapomnil, je naredil križ in ga tam pritrdil. Ko je bilo to opravljeno, se mi kar najbolj 

slovesno zaobljubil, da bo na tem kraju tako dolgo vzdihoval in molil, dokler ga ne bom uslišal. Rekel je 

celo: ali bo tukaj umrl ali pa me bo videl, in da s tega kraja ne bo odšel, dokler se mu ne bom prikazal. 

Kakor je sklenil in pripravil, tako je tudi storil! 

 

Tri leta je ta mož, kolikokrat so mu le dopuščale okoliščine, na ta kraj, in tam kar najbolj goreče molil, 

pogosto več ur, k meni, da bi mu uslišal prošnjo. Vsakič, ko je bil tu, ga je na neviden način daleč naokrog 

obdajalo na tisoče pobožnih duhov. Ti pa so ga po moji volji tako okrepili, da je lahko po letu in pol že 

uporabljal notranji vid, in se tako z mnogimi sorodnimi duhovi pogovarjal o tem, kar mu je bilo tako zelo 

pri srcu. 

 

Dobri duhovi so ga sicer enoglasno poučili, da je njegov namen v pravem, resničnem, bogu všečnem 

smislu nekoliko neumen, poleg tega pa so mu povedali še, da je že brez tega zanj velika milost, da sem 

mu odprl duhovno oko, da lahko tako vsak čas vidi svoje duhovne brate in se lahko pogovarja z njimi o 



vsem, kar je in kar bo še prišlo nad Zemljo. Toda takšen nauk dobrih duhov je pri njem obrodil prav malo 

sadu; kajti zmeraj znova jim je odgovarjal: "Moji ljubi bratje in čisti ljubljeni prijatelji mojega in vašega 

Gospoda! Enkrat za vselej vam ne morem reči nič drugega kot to, kar sem vam že večkrat rekel: 

Če bi samo Njega videl in Ga imel, potem zame ves svet z nebesi vred ni vreden niti prebite pare več. In 

lahko govorite kar in kakor hočete, vendar me nikdar ne boste odvrnili od mojega namena; kajti jaz Ga 

hočem in Ga moram videti, Njega, ki Ga edinega nadvse ljubim! Samo On mi je vse; vse drugo pa mi ne 

pomeni nič!" 

 

Vsakič, ko so ti dobri duhovi slišali, kar je mož govoril, so se trkali na prsi in ga hvalili zaradi njegove 

velike ljubezni do mene. In tako so se trudili zaman. Ko pa so to opazili, so se nekaj časa ob njegovih 

obiskih zadrževali tako daleč od tega kraja, da ni mogel videti nikogar več in tudi nič drugega kot to, kar 

so videle njegove telesne oči. 

 

In ker so ga duhovi zapustili, je pomislil , da je takšno hrepenenje morda vendar nekaj grešnega, in tako 

je nekega dne spet premišljeval, kaj naj stori. ali naj uboga duhove ali pa ostane zvest temu, k čemur ga 

je njegovo čustvo tako zelo spodbujalo. 

 

Nazadnje je zmagalo čustvo nad vsemi duhovi; kajti sam pri sebi je rekel: "Naj bo, kakor hoče! Da sem 

grešnik pred Bogom, to mi kaže že moje telo; kajti če ne bi bil grešnik, potem gotovo tudi ne bi imel tega 

grešnega spričevala smrti. Jaz pa sem grešnik, dokler nosim to telo. Toda le kaj zmore grešnik za to, če 

se je v njegovem telesu duh vnel od vročega hrepenenja, da bi videl Njega, ki ga je ustvaril za večno 

življenje?! In tako hočem ostati zvest svojemu prvotnemu namenu, pa naj se zgodi, kar hoče: moja 

ljubezen do Boga vendar ne sme oslabeti; raje bom ljubil do smrti, kot pa le za las popustil pri tej 

ljubezni!" 

 

Potem, ko je to sklenil, je naš starec spet pridno odhajal na omenjeno mesto in tam molil še veliko bolj 

goreče kot poprej. 

 

Ko so med takšnimi molitvami na tej gori minila skoraj tri leta, je prišel k našemu možu človek dobrega 

videza, sicer pa bolj reven na pogled in se je začel pogovarjati z našim molivcem. 

 

Vprašal ga je: "Ljubi mož, kaj počneš na tem vrhu?" In molivec mu je odgovoril: "Moj dobri prijatelj, kot 

vidiš - molim!" Tujec mu je rekel: "Ali ne veš, da lahko Gospoda molimo samo v molilnicah; ti pa, kot je 

videti, se teh ogibaš in tako opravljaš vso svojo pobožnost samo na tej gori?"  

Na to mu je naš molivec odgovoril: "Ljubi prijatelj, to je res; toda tedaj, kadar ni vreme primerno, grem 

v molilnico! Vendar ti moram odkrito priznati, da v molilnico še nikoli nisem mogel moliti s pravo 

pobožnostjo, tako kot molim na tem vrhu, ki se mi zdi še posebno svet! Odkrito ti morem priznati tudi 

tole: Če se tu ozrem okrog sebe in vidim ljubo travo, lepe gozdove, s katerimi je vznožje te gore tako 

bogato okrašeno, in širno, svobodno nebo nad seboj, mi pravi moje notranje čustvo. 'Glej, ti okraski 

velikega božjega templja so Njegovi vsemogočni roki gotovo bližji kot rezbarije, s katerimi je okrašena 

zidana molilnica!' Po takšnih mislih sem spet popolnoma v svojem elementu in se odpravim na ta svoj 

vrh in tam molim iz vsega srca." 

Na to izjavo je rekel tujec: "Moj ljubi prijatelj, v tem se popolnima ujemam s teboj; toda od tebe bi rad 

zvedel samo še to, iz katerega globokega notranjega razloga si izbral ta kraj za svojo pobožnost?" 



Pri tem vprašanju je naš molivec nekoliko osupnil, vendar se je kmalu spet zbral in odvrnil tujcu: "Glej, 

moj dragi prijatelj, nekateri ljudje prosijo za zdravje, nekateri za premoženje, nekateri za to in nekateri 

za ono, - samo jaz ne prosim za vse to; kajti meni pomeni vse samo eno in to je Gospod, moj Bog! In 

Tega bi rad videl samo enkrat v tem svojem zemeljskem življenju; kajti dobro vem, da to telo ni primerno, 

da bi ga gledalo pogosteje. Če to dosežem, sem dosegel več, kot bi mi lahko dala Zemlja in nebo! Zato 

tudi raje tukaj umrem, kot da bi samo za las opustil ta svoj namen; in ko ga dosežem, se bom za to na 

tem kraju Bogu zahvaljeval in ga slavil vse življenje!" 

Po teh besedah ga je tujec spet vprašal: "Kako pa si predstavljaš Boga? Kajti lahko bi se zgodilo, da bi 

Bog prišel k tebi, se ti pokazal in s teboj govoril v taki ali drugačni podobi; če Ga pa ne bi prepoznal, bi 

bila vsa tvoja molitev zaman, četudi bi jo Gospod, tvoj Bog uslišal!" Ob tem vprašanju je naš molivec še 

bolj osupnil in nazadnje dejal tujcu: "Moj dragi prijatelj, tu si mi pa povedal nekaj zares pomembnega; 

kajti glej, tako daleč niso moje misli še nikoli segle in priznati moram, da si tega sploh ne znam 

predstavljati. Moja predstava o božjem bitju je tako zmedena, da še do te ure ne vem, ali obstaja Bog, 

ki je videti približno tak kot velik človek, ali sestoji ta Bog iz treh ljudi, ki pa bi se ne glede na to morali 

prilegati drug drugemu skoraj tako, kot da bi imeli samo eno skupno telo. Ali je božje bitje neskončna 

svetloba, v kateri te tri božje osebe plavajo in delujejo? Skratka, dragi prijatelj, o tem ti res ne morem 

povedati nič zanesljivega. Glej, ta negotovost je bila tudi poglavitni razlog, da sem si izbral kraj na tem 

vrhu; kajti odkrito ti moram priznati, bi bilo boljše, da me sploh ne bi bilo, kot pa da se ne bi mogel 

prepričati o tem, kakšen je tisti Tisti, ki ga nadvse ljubim!" 

Tujec je našega molivca vprašal: "Mar še nisi nikoli bral, kaj je Kristus nekoč rekel o sebi, ko so ga apostoli 

nagovarjali, naj jim pokaže Očeta? Glej ali ne piše tam: "Jaz in Oče sva eno! Kdor vidi mene, vidi tudi 

Očeta; kajti Oče je v meni in jaz v Očetu?!" 
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