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EVANGELIJ GORA - GROSSGLOCKNER 
 

 

Poslušajte, ter nato glejte in spoznajte 
 

Ljubi otroci, če hodite za Menoj, potem Mi sledite v vsem; ne imejte poželenja po sprehodih po nizkih 

dolinah, jarkih in globelih, ki so pogosto polni golazni, nečistega zraka in neredko polni med sosedskega 

prepira, prerekanja, sovraštva ter vsakršnih tatvin in medsebojnega preklinjanja, temveč pojdite radi 

z Menoj v gore in na višine! Tu boste vsakokrat doživeli ali govor na gori, ali spremenjenje, ali nasičenje 

z malo kruha, ali očiščenje gobavosti, ali zmago nad najmočnejšimi skušnjavami, obuditev od mrtvih in 

veliko takega in za vas sedaj še neizgovorljivega; ja, vzemite celo otroke s seboj in na njih boste zelo 

jasno prepoznali blagoslov gora! 

 

Kdor je telesno slaboten, naj se ne boji blagoslovljenih gora, kajti njihove vrhove obteka krepilni dih 

duhov življenja. Resnično, na gorah in višinah, tu se vrtijo blažene vrste in krasijo dehteče vrhove z 

zlatimi rožami večne ljubezni! O, preverite še danes prebivalce gora, ali največkrat ne osramotijo močno 

prepirljivcev dolin, vasi, trgov in mest! Krščansko gostoljubje prebiva neomadeževano samo še v gorah; 

spravljiva sloga ne prebiva v mestih globine, v dolinah in globelih, - iskati jo morate samo v gorah, tu 

je doma, tako med rastlinami in živalmi in prav tako neredko tudi med ljudmi. 

 

O, pustite dva sovražnika stopiti na dehteče vrhove Alp: neredko boste doživeli in videli, kako se 

sovražnika ljubkujeta kot prijatelja. Volk, ta krvoločna zver, ki hlepi samo po krvi, neredko išče, resnično, 

v gorah svojo zdravilno rastlinico in pri tem opravilu prizanese čredi bleketavih ovac. 

 

O, ozrite se nazaj na prve očete očetov na Zemlji: prebivali so na višinah gora! Z v nebo štrlečega Sinaja 

sem Jaz dal Mojzesu svete table, na katerih so bile ljudem umazane globine z zlatimi črkami večnega 

življenja zapisane in globoko vrezane preproste postave. 

 

Ni potrebno, da vam povem več o vseh svetih gorah, tudi ne o šoli vidcev in oznanjevalcev moje večne 

Besede; - le pogosteje pojdite v gore in prav radi ostajajte na njih, pa boste vsekdar izkusili polnost 

blagoslova večne ljubezni svetega Očeta! "Kulm" (hrib pri Gradcu, op. p.), ki sem vam ga že enkrat 

svetoval, bo dal onemu, ki se bo iz ljubezni do mene povzpel na zeleni hrib, tisto, kar je dal Tabor Petru, 

Jakobu in Mojemu Janezu. Toda poslušajte, Jaz ne pravim "mora", tudi ne "naj"; samo kdor more in kdor 

hoče, naj sledi Meni, svojemu Učitelju in Očetu, tako bo tudi kmalu skusil, zakaj sem nebeško pridigo 

govoril ljudem z gore! Čas imate, vendar kolikor prej, toliko bolje, - to si zapomnite, amen! To vam 

pravim Jaz Oče, popolnoma svet in poln ljubezni do vas; poslušajte, amen, amen, amen! 



GROSSGLOCKNER KOT OČE GORA IN DEŽELE 
 

 

Čudovita se vam zdi posrečena podoba, kako kralj gora, ki se imenuje "Grossglockner", veličastno iz 

srede svojih velikih bratov drzno dviga svojo glavo in se ozira na vse strani, kjer so njegovi otroci; toda 

še bolj čudovito bi se vam zdelo, če bi vas Jaz po dobrem redu, začenši od najmanjših potomcev, vodil 

k njemu. 

 

Seveda se boste gotovo nekoliko začudili, če vam dokažem, da vaša Štajerska in Slovenija na tej strani 

reke Drave nima niti enega hriba, ki ne bi bil potomec tega očeta gora; toda ne gre za to, - na koncu se 

bo pri seštevanju vseh resnic že pokazalo, koliko zgrešenih udarcev je bilo pri tej razlagi. 

 

In tako torej glejte: Če se vzpnete na vaš Schlossberg (v Gradcu), ali na tako imenovani "Rosenberg", ali 

na Plabutsch, ali na Buchkogel, ali se odpravite čisto dol na zadnje obrobje Slovenskih goric, vam 

pravim: Na vseh teh gorah, skupaj s tistimi v Alpah, na katere ste se že povzpeli, še vedno hodite po 

vznožju Grossglocknerja. 

 

Komur bi bilo to težko verjeti, bi moral, da bi imel najbližjo gorsko pot, na primer začeti svoje potovanje 

tukaj na tako imenovanem "Buchkoglu", od tam pa se neprestano držati gorskih hrbtov - ki seveda ne 

bodo vedno enako visoki, vendarle pa dovolj visoki, da se bodo razlikovali od dolin -, pa bo po tej, seveda 

nekoliko težji poti že po enem dnevu potovanja prispel do tistih Alp, ki povečini ločijo Štajersko od 

Koroške, potem pa mu ni treba drugega, kot da nadaljuje naporno pot prek vseh Alp, in če je sicer 

trdnih nog  lahko računa na to, da bo v največ desetih dnevih dospel že v bližnjo okolico našega 

Grossglocknerja, ne da bi mu bilo treba samo enkrat iti čez kakšno globoko dolino. 

 

To potovanje ga bo potem gotovo prepričalo, da je vaš "Buchkogel" skupaj s svojimi odrastki, ki se 

razprostirajo še naprej, še prav gotovo povezan z Grossglocknerjem, s tem očetom gora. Kdor pa ne 

misli delati takšnega precej napornega potovanja, naj v tem primeru vzame samo dober zemljevid, kjer 

lahko veliko bolj udobno s prstom naredi enako potovanje, pa se bo gotovo prepričal o pravilnosti te 

trditve. 

 

"Da," boste rekli, "to je lahko vse res, saj sta celo severni in južni tečaj med seboj povezana, in tako sta 

lahko povezana tudi Buchkogel in Grossglockner; toda kaj bo nastalo iz te povezave? Kje se iz tega vidi 

kakšen evangelij?" 

 

Jaz pa pravim: Samo malo potrpežljivosti, otročiči Moji! Kajti med Buchkoglom in Grossglocknerjem je 

dovolj stvari in prostora, da lahko v zemljo tega prostora vsadimo dobro gorčično zrnce, ki bo pognalo 

in svoje korenine in veje razširilo tako daleč, kakor naš veliki oče gora razširja svoje roke in otroke! 

 

Tu se lahko postavi tole vprašanje: "Ali kaj pomeni, da tam zgoraj Grossglockner dviga svojo glavo nad 

vse gore, v neki drugi deželi spet kakšna druga gora, ki je še višja od njega, in spet v neki tretji deželi še 

tretja, ki se ozira čez vse druge?" 

 

Tukaj odgovarjam na to vprašanje čisto na kratko in ne rečem nič drugega kot to, da je to zares zelo 

potrebno, ker je od presežne višine takšnih gora v naravnem smislu odvisna ohranitev ne samo tistih 



dežel, v katerih so, temveč celih celin kot npr. Evrope od treh vam deloma že omenjenih gora, Azije in 

Amerike pa od njihovih gora, itn. 

 

Pri odgovoru na to vprašanje pa se že takoj spet pojavlja drugo, in sicer naslednje, ko pravite: "Kako to? 

Kako je to mogoče?" Jaz pa vam tudi na to odgovarjam na kratko: Prav tako kot je življenje telesa 

odvisno od glave; kajti če jo telesu vzamemo ali drugače močno poškodujemo, je pri priči končano tudi 

življenje vsega preostalega telesa. 

 

Ta odgovor naj vam za zdaj zadošča; kajti odnos takšnih gora do druge dežele je prav tak kot odnos 

glave do preostalega telesa. Četudi življenje ne izhaja neposredno iz glave, pa je vendar glava glavni 

sprejemni organ naravnega življenja, od katerega šele nato, upravljajoč celo telo, to življenje prehaja 

v vse njegove dele. Človeško telo ima še mnogo drugih udov, in te lahko izgubi, ne da bi zaradi tega 

izgubilo življenje; toda najvišji ud telesa se ne more izgubiti brez izgube življenja. 

 

Vidite, ravno tako je tudi z našimi najvišjimi gorami. Vi bi sicer lahko odkopali celoten Buchkogel, celo 

višjih Alp bi se smeli lotiti, če bi se tega želeli in imeli moč za to; toda če bi se kdo lahko lotil tudi 

Grossglocknerja in ga zravnal enako kot prej omenjeni Buchkogel ali kakšne druge Alpe, tedaj to 

početje ne bi potekalo tako nekaznovano kot planiranje Buchkogla ali kakšne druge pomembne višine. 

 

Kajti takšna manjša planiranja ne bi imela skoraj nobenih škodljivih posledic, planiranje Grossglocknerja 

pa bi kmalu povzročilo v nepredvidljivo velikem delu dežel večno zimo ali jih spremenilo vsaj v zelo 

veliko morje. 

 

Tu se boste že spet vprašali: "Kako to? In kako je to mogoče?"    

 

Majhen primer vam bo takoj ponazoril zadevo. 

 

Glejte: Veste, da gre iz telesa vsa kri v glavo! Če je glava ločena od telesa, kaj tedaj naredi kri? Vidite, 

zdaj smo pa že tam; kajti sami pravite: "Tedaj bo kri vendar pri priči iztekla iz žil in se izlila po telesu, 

zaradi česar se bodo potem žile in vse telo sesedli; telo pa bo s tem zagotovo umrlo!" Prav tako je tudi 

pri takšni gori, ki je prav tako sprejemnik najmogočnejših Zemljinih notranjih vodnih izvirov, ki jih s 

svojo ogromno težo zadržuje spodaj in jim skozi svoje pore dovoli izstopiti samo toliko, da je s tem vsa 

širna dežela namakana, kolikor je potrebno; presežek teh stalnih izhlapevanj notranjega vodovja pa on 

sam najskrbneje posesa iz zraka spet vase. Da pa se ne bi tako zlahka oddaljila od  njega, jo spremeni 

v trajen led in trajen sneg, zaradi česar ga lahko zelo redko opazimo brez megle in oblakov. 

 

Kar pa on dela, morajo - čeprav v manjšem razmerju - ob svojem času delati tudi vsi njegovi otroci in 

vnuki. 

 

Zakaj pravim tukaj "otroci in vnuki"? - Iz preprostega razloga, ker so bile tedaj, ko se je oblikovalo 

gorovje, najvišje gore na Zemlji prve, ki so bile oblikovane, in šele potem druge, zapovrstjo, na način, ki 

vam je že znan! Samo pri tem si ne smete morda misliti, da je bil na primer danes izoblikovan 

Grossglockner, jutri njegovi otroci in pojutrišnjem njegovi vnuki; med temi stopnjami oblikovanja so 

minila dolga časovna obdobja, ki se neredko raztezajo na več milijonov zemeljskih let, tako da v eni 

deželi komaj lahko najdemo dve gori, ki bi bili enako stari. Da pa spada naš Grossglockner k najstarejšim 



goram Zemlje, lahko spoznate najprej iz tega, da sem ga Jaz imenoval "očeta gora", drugič pa iz tega, 

ker je glava več dežel, in tretjič dokazuje to njegovo kamenje, ki se močno razlikuje od kamenja njegovih 

otrok in vnukov. 

 

Kakor pa vse gore v primerjavi s svojim očetom pridobivajo višino, prav tako pridobivajo tudi starost; 

in kolikor bolj se njihovi vrhovi krasijo z večnim snegom in ledom,toliko bolj vzvišene in pomembne 

postajajo. To si pač morate dobro zapomniti, kajti nadaljevanje bo pokazalo, koliko pomenov ima ta 

stavek. Zaradi tega se ne bomo spuščali v dolge stranske diskurze, temveč bomo takoj prešli na glavno 

stvar, in sicer najprej v naravnem, potem v duhovnem in končno v evangelijskem (religioznem) pogledu. 

 

Kar veliko ljudi je, ki pravijo: "Položen hrib, ki ga oživljajo polja, travniki, sadovnjaki, gozdovi in pašniki, 

imam veliko raje kot sto Grossglocknerjev!" 

 

Takšni ljudje imajo po eni strani sicer prav; kajti na večnem snegu in ledu Grossglocknerja se nikakor 

ne da zasaditi vinograda, niti takšna rastlina, kot npr. skalni mah, tam ne uspeva. Jaz pa vprašujem: Ali 

potem neko goro vrednotimo samo po njeni rastlinski rodovitnosti? Če gre za rodovitnost, potem je 

vsaka gora odveč; kajti v ravnini je delo vendar očitno lažje kot na kateri koli gori, in izkušnja vas je že 

gotovo poučila, da v ravnini vse prav dobro napreduje. Gotovo je neumno, da bi neko goro vrednotili po 

njeni rodovitnosti, kajti rodovitnost gora ni pogoj njihovega obstoja, marveč se ta vrti okrog čisto druge 

osi. Tako bodo svojo besedo že morali vzeti nazaj tisti, ki rodovitni hrib bolj cenijo, kot nerodovitni visoki 

ledenik, in zadovoljni bodo morali biti, če pravim: kvadratni seženj Grossglocknerjevega ledu je vreden 

več kot kvadratna milja najrodovitnejšega hriba! 

 

In spet boste vprašali: "Le kako? Kako je to mogoče?" 

 

Jaz vam pravim: Če gre samo za določen pridelek, potem si vi z očesom vaše glave sami gotovo ne 

morete zaslužiti - niti enega helerja, pač pa z vašimi rokami in nogami! Ali zaradi tega ni oko vendar 

vredno več kot roke in noge, ki bi jih brez očesnega vida težko uporabljali?! In vendar je očesna pupila 

prav majhna v primerjavi z rokami in nogami! Saj se morate vendar vsake stvari, preden jo hočete 

prijeti z rokami,"oprijeti" z očesom, in prav tako tudi z očmi stopati pred nogami?! 

 

Če torej to upoštevate, vam bo postalo jasno, zakaj postavljam kvadratni seženj ledene 

Grossglocknerjeve površine višje kot celo kvadratno miljo najrodovitnejšega gričevja; kajti tako kot bi vi 

brez oči z rokami in nogami prinašali malo sadov, tako bi tudi ravnine in hribovite pokrajine rodile 

zanemarljivo malo sadov brez večnega snega in ledu ledenikov. In potemtakem bi smel marsikateri 

premožen kmet oditi na Grossglockner in tam v Mojem imenu poljubiti njegov led; kajti od površine 

Grossglocknerjevega ledu, velike za poljub, je odvisna vsa rodovitnost njegovega posestva. 

 

Ali ne bi spet radi vprašali: "Kako to? Kako je to mogoče?" - Samo malo potrpežljivosti, saj bo kmalu! 

 

Veste, da se po starem pregovoru enako rado druži z enakim. Če imate v vaši sobi kakršen koli vlažen 

kamen v zidu, se ta kamen ne bo tako zlahka osušil, temveč bo vsrkal še več vlage od vseh strani in bo 

torej svoj presežek vlage oddal zidu, ki ga obdaja: s tem bo povzročil velik vlažen madež v vaši sobi. 

 



Vidite, prav tako je tudi z našim Grossglocknerjem! Tudi je zelo velik vlažen kamen v široko 

razprostranjenih deželah celine in tako privlači nase od zelo daleč naokrog odvečno vlago, ki lebdi v 

zraku. Če pa bi ostala ta vlaga na njegovih kamnitih stenah v kapljastem stanju, bi kmalu spet v velikih 

tokovih ušla temu velikemu kamnu in razdejala mnoge pokrajine v okolici. Da pa se kaj takšnega ne 

zgodi, pa ta gora s svojo višino in posebnostmi kamnin povzroča, da vlaga, ki jo je posrkala, takoj 

postane sneg, toča in led. 

 

Tudi tu boste rekli: "Če je to res, potem mora sčasoma narasti prek vse Evrope!" 

 

O ja, to bi se gotovo tudi zgodilo, če ne bi imel otrok in vnukov; toda ti otroci potem razbremenijo svojega 

očeta, in sicer tako: Ko njegovo snežno in ledeno breme od zgoraj in od zunaj narašča, se tudi spodnji 

deli ali spodnje in stare snežne in ledene mase nenehoma vse bolj stiskajo in zmečkajo; ti vodni in zračni 

deli se zaradi takšnega pritiska vnamejo v neštetih majhnih delcih, se potem spet razkrojijo v 

megličaste hlape in izstopijo iz tega svojega zapora. In ker ima takšen ledenik svojo posebno privlačno 

moč samo v svojih najvišjih območjih, bi se ti hlapi, ki so ušli iz njegovih nižin in spodnjih območij, 

hudourniško razlili kot kapljasta tekočina v nižje ležeče ravnine ali pa bi se vsaj v višjih točkah pridružili 

snegu in ledu in ga kar naprej širili in množili, tako da bi v enem tisočletju pokopali pod seboj cele 

pokrajine. 

 

Toda, da se ne zgodi niti eno niti drugo, je takšnemu deželnemu očetu gora postavljena ob stran 

nepregledna množica otrok, ki željno sprejemajo nase preobremenitev svojega očeta; in ker je še zanje 

preveč, čepi okrog njih spet množica vnukov, ki željno sprejemajo presežke. In šele s tem, kar je njim 

odveč, blagoslavljajo vso drugo prostrano ravnino. 

 

In če boste vsaj deloma dojeli, boste tudi zlahka uvideli, zakaj se od takšne visoke gore skoraj v vse smeri 

žarkasto razprostirajo daleč razširjene, povezane gorske verige; in ne bo vam zvenelo ravno smešno, če 

vam povem da vi sami pijete iz vaših vodnjakov Grossglocknerjevo vodo, in da bi bilo v vaši deželi 

zanemarljivo malo izvirov, ki se ne bi morali za svoj rodovitni obstoj prvotno zahvaliti temu očetu gora.                                        

 

"Ja," boste rekli, "toda kaj je potemtakem deževnica?" In na to vam odgovarjam, da v vaši deželi redko 

pade iz oblakov kaplja drugačnega dežja kot samo takšen, ki so ga nad to deželo poslali Grossglockner 

in njegovi daleč razprostranjeni otroci; in prav nič narobe ne bi bilo, če bi rekli: "Grossglockner dežuje 

nad našo deželo!" 

 

Zakaj le? - Ker ima tri različne, daleč segajoče, močno delujoče roke, od katerih se ena v njegovih otrocih 

in vnukih razširja daleč na vse strani, druga v vseh izvirih, potokih, rekah in tokovih sega pogosto še 

dlje kot njegovi otroci in vnuki, najdalj segajoča roka pa je v oblakih, ki imajo ravno ob Grossglocknerju 

svoje središče za več dežel, in v njegovih daleč razširjenih otrocih skrbne stražarje in podrejena 

počivališča, kjer se zbirajo v čedalje večjih množicah hlapov. In če postanejo te množice npr. na 

Koralpah pregosto nakopičene, potem imajo takšne Alpe spet podrejene otroke, ki svoji materi 

poželjivo odvzamejo velik del njenih bremen. Ob tej priložnosti se ta tretja Grossglocknerjeva roka 

ponavadi razlije v blagodejen dež; ta skrbno podpre ubog rastlinski in živalski svet v ravninah in mu 

pripravi okusen obed. 

 

Toda to je samo naravno-koristno opravilo in naloga tega očeta gora. 



 

Poleg tega pa sta v ozadju še dve drugi in veliko pomembnejši nalogi, ki ju bomo spoznali šele v 

nadaljevanju tega sporočila; in šele ko ju boste spoznali, boste živo doumeli tudi čedalje pomembnejši 

pojem o veliki koristnosti takšnega, na videz mrtvega gorskega velikana. Kajti, resnično povem vam: 

Na svetu se vse dogaja narobe! Kjer vidite veliko živahnosti na Zemlji, tam je prav toliko smrtnosti; kjer 

pa verjamete, da je vse pogreznjeno v večno smrt, tam največkrat vlada največja polnost življenja in 

njegova nepreračunljivo marljiva dejavnost. 

 

Zaradi tega so bili večinoma vsi preroki in vidci doma na gorah; in Jaz Sam, ko sem bil kot človek na 

Zemlji, sem se najraje zadrževal na gorah. Na gori sem skušnjavca za večno prepodil; na gori sem nasitil 

toliko lačnih; na gori sem Svojo besedo razodel nebesom; na gori sem se trem vam - znanim pokazal 

spremenjen kot pravečno življenje; na gori sem molil in na gori sem bil križan. 

 

Zato spoštujte gore; kajti resnično, kolikor višje se dvigajo njihovi vrhovi nad blatne globine človeškega 

koristoljubja, toliko bolj posvečene so in toliko bolj tudi v blagoslov vsej preostali deželi. 

 

Kako je s tem, smo deloma že slišali; nadaljevanje pa vam bo vse to šele prav pojasnilo in osvetlilo, - in 

tako pustimo za danes, kakor je! 
 

 

Jakob Lorber: Grossglockner (str. 6 - 17) 


