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GOSPODOVE PRIDIGE 
»Razlaga o Nebeškem Kraljestvu« 

 

 

Matej 13, 31-33: Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo 

je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji 

njivi. To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje 

kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba 

in gnezdijo na njegovih vejah.« In povedal jim je spet 

drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno 

kvasu, ki ga je vzela žena in umestila 

v tri merice moke, dokler se 

ni vse prekvasilo.« 

 

Matej 13, 44-50: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki 

ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar 

je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, 

ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar 

ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki 

jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, 

jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v 

posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob 

koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili 

hudobne od pravičnih. Pahnili jih 

bodo v ognjeno peč. Tam bo 

jok in škripanje z zobmi.« 

 

V teh verzih je Nebeško Kraljestvo slikovito primerjano z različnimi stvarmi z namenom, da bi se Mojim 

učencem in ljudem, zbranim okoli Mene, podala predstava o kraljestvu, ki jih čaka, ko bo njihovo 

življenje tukaj končano; tudi, da se jim pokaže, kako ga pridobiti in kakšna bo njihova usoda, če ga 

postanejo nevredni, ker so delovali v nasprotju z Božjimi zakoni. 

Na žalost ljudje niso nikoli imeli prave in resnične predstave o Nebeškem Kraljestvu, o drugem 

duhovnem svetu. Če bi jo imeli, bi zagotovo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi ga pridobili, 

namesto, da ga lahkomiselno zapravljajo, kakor to počno dandanes. 

Vse vidno – ob dejstvu, da je vidno in otipljivo – vsebuje v sebi daleč večji dokaz svojega obstoja, kakor 

katerakoli duhovna sila, ki je nevidna, neotipljiva, nemerljiva. To je tudi vzrok, zakaj ima ta materialni 



svet tako velik vpliv na človeški razum pred duhovnim. Če bi ljudje lahko razumeli in videli materialni 

svet, kakršen v resnici je, iz česa je narejen, kako se vzdržuje in kaj je njegov namen, bi lahko prebirali 

mnoge stvari v veliki knjigi Mojega stvarstva, ki bi jim zlahka odprle vrata v duhovni svet. 

S pregledom stroja in začetkom razumevanja kako deluje, bi mi moral vsakdo priznati, da ga je moral 

nekdo izdelati, in bolj kot bi spoznaval skrivnosti tega stroja, bolj bi spoštoval njegovega izumitelja. 

Takrat bi spoznal, da je vse urejeno natanko tako, kot je, zahvaljujoč dobro preračunanemu ustroju ali 

sistemu in ne srečnemu naključju. 

Na ta način naj se premišljuje o Mojem stvarstvu, vendar se na žalost to ne izvaja. Vsako odkritje na 

področju znanosti vaši znanstveniki nepravilno tolmačijo in je uporabljeno samo za materialne 

namene, kar malo koristi Stvarniku genijalnega stroja narave. Celo če ta ali on znanstvenik zazna sledi 

višje duhovne sile, se z vsemu močmi trudi, da z viskodonečimi znanstvenimi frazami zanika to, čemur 

se je tako približal; ali pa poda drugo razlago po svojem lastnem preudarku zato, ker noče priznati 

Boga. Če že mora biti Bog, bi bil to kar najraje sam. 

To napačno pojmovanje narave je odgovorno za dejstvo, da je največja knjiga, ki leži odprta pred očmi 

človeštva podnevi in ponoči, zavajajoča. Vsakdo lahko v njej prebere vse stvari, ki Sem jih naredil, da 

napravim Mojo ljubezen razumljivo Mojim ustvarjenim bitjem, in kako kratka bi bila pot, če bi se ljudje 

držali narave in njenih zakonov, namesto da delujejo nasprotno Božjim zakonom in si napravijo veliki 

večni svet nedosegljiv s svojim nesmiselnim pojmovanjem materialnega vidnega sveta. 

Takrat, ko Sem prilike, ki so omenjene Evangeliju, predstavil ljudem za njihovo duhovno presnovo, Sem 

se moral izogniti vsem Znanstvenim primerjavam in uporabljati samo vsakdanje ponazoritve, ki jih je 

bilo lahko razumeti. 

Prvo omenjeno priliko o zrnu gorčičnega semena Sem uporabil, ker sta bila tako seme kot rastlina med 

ljudmi splošno znana. S tem Sem hotel namigniti, da tako, kakor to majhno zrno vsebuje takšno visoko 

drevo, tudi človeško srce vsebuje celotno bodoče kraljestvo duha, Nebeško Kraljestvo. Kakor seme 

potrebuje vlago, zahteva človeško Srce vsemogočno ljubezen kot duhovnega budilca. Takrat bo razvoj 

dosegel tako dober napredek, da – kot pravi Evangelij – bodo celo ptice priletele in gnezdile na vejah. 

Duhovno to pomeni, da bodo tudi Angeli, kakor Svetlobni, Blagoslovljeni prebivalci duhovnih 

področjih, tako kot ptice neba, pokazali živo ujemanje z nebeškim izžarevanjem iz dobrega čutečega 

Srca, ter razširjali mir in radost povsod naokrog. 

S to priliko o majhnem zrnu semena in njegovi rasti Sem hotel pokazati, kako neskončna je moč Božje 

Besede, če pade na dobra tla, kjer podobno kot seme najde hrano za svojo rast. 

Naslednja prilika, v katerem se nebeško Kraljestvo primerja s kvasom, odraža duhovni proces v 

človekovem Srcu, ko sprejme Besedo in začne sejati dobro od slabega, tako kot kvas povzroči 

fermentacijo ali vrenje moke, pomešane z vodo, ko so njeni različni sestavni deli medsebojno v 

navzkrižju. Kruh, ki je na ta način narejen, postane potem manj škodljiv človeškemu organizmu, kar je 

zelo pomembno ob različnih umetno prečiščenih vrstah moke.  

Na ta način Sem s to priliko želel usmeriti pozornost ljudi na nasprotje in borbo, ki začne v trenutku, ko 

se človeško Srce obrne proč od sveta in proti duhovnemu. 

Nadalje je tu prilika o človeku, ki je našel na polju skriti zaklad in je prodal vse, kar je imel, da bi lahko 

kupil polje in postal lastnik zaklada. To pomeni, ko enkrat nekdo spozna, kakšno veselje in 

nepredstavljivo srečo se pridobi s sprejetjem Besede Boga in se je drži, bo pustil za seboj vse in bo 

stremel k pridobitvi te duhovne radosti, prav tako kot trgovec, ki je žrtvoval vse, kar je imel, da je 

lahko kupil en biser. 

Vse te prilike, ki se nanašajo na Nebeško Kraljestvo, so podane, da izpostavijo nekaj, kar je velikega 

pomena. Prva prikazuje veličastno rast Nebeškega Kraljestva v človekovem Srcu, ko je enkrat v njem 



pognalo korenine; druga prikazuje nasprotovanje, ki ga prinese Nebeško Kraljestvo med svetom in 

nebesi ali med materijo in duhom. Tretja prikazuje vrednost Nebeškega Kraljestva ter spokoj in srečo, 

ki ju prinaša. Prav nič na svetu se ne more kosati s tem zakladom. 

Obstaja pa še ena prilika, namreč o mreži, ki je vržena v morje in je povlečena k obali z bogatim 

ulovom. Ta prilika pomeni, da je Božja Beseda dostopna vsem – šibkim in močnim, dobrim in slabim – 

in da bo ulov razvrščen šele na koncu. Takrat bodo dobri sprejeli svojo nagrado, medtem ko bodo 

zasmehovalci te besede morali kriviti sami sebe za posledice. 

Kakor je izraženo v tej priliki, bo prišlo do sejanja med tistimi, ki so duhovno sprejeli Mojo Besedo, ki je 

dana vsem, in tistimi, ki so jo zavračali. To naj bi prepričalo Moje poslušalce, da bi razumeli, da 

sprejetje ali zavračanje Moje Besede ni prepuščeno lastni presoji ljudi, temveč da se lahko z 

najrazličnejšimi okoliščinami pripravijo do tega, da usmerijo svojo prosto voljo v boljšo smer. 

Opisal Sem posledice omalovaževanja Mojega nauka z besedami ''pahnil v ognjeno peč'' in ''večna 

tema'', kar je enako duhovnemu mučenju, očitanju samemu sebi ali zapostavljenemu Srcu. Moj Duh 

razširja Svetlobo in ne temo! 

Na ta način sem napovedal konec ali sejanje tega, kar je svetlo, od tega, kar je temno, kar se bo 

navsezadnje zgodilo, da bi ljudje razumeli, da Bog mora imeti namen s tem, kar je ustvaril in ne bo 

pripravljen, da to zapusti zaradi trdoglavosti tega ali onega. 

Pričakovati je bilo, da bodo takšni ali podobni govori vznemirili ljudi, ker so jim njihovi duhovniki in 

pismouki pot k bodočim radostim duhovne blaženosti, in celo – po njihovih normah – pravična dejanja, 

opisovali kakor zelo lahka, medtem ko Jaz, čeprav Sem jim obljubil enake blaženosti, nisem opisoval 

kot takšne, da jih je zelo lahko pridobiti in jih svaril pred posledicami kršenja podanih postav. 

Zaradi tega so se zgražali ob Mojih besedah in se na Mene jezili, kar je bil vzrok, da Sem rekel: ''Prerok 

ni brez časti, razen v domačem kraju in domači hiši!'' – izrek, ki se še vedno široko uporablja in ki je 

dokazan s tisočimi primeri. 

Danes je svet še vedno enak, kakor je bil v času Mojega romanja na zemlji. Takrat sem pridigal 

mnogim gluhim ušesom in gluhost v duhovnih stvareh je tudi danes v modi. Človek se nima za 

izobraženega, če se ne more ponašati s takšno gluhoto. V tistem času je bila takšna gluhota prikrita z 

visoko donečimi besedami, medtem ko se dandanašnje nihče več ne sramuje. Danes je za 

posameznika bolj pomembno, da je gluh kot kamen, kakor da bi me izzval, da naj pokažem kaj 

boljšega, če Sem sploh to sposoben. 

Dobro, takšne tako imenovane močne duhove Bom sprejel z neskončno veliko potrpežljivostjo in na 

koncu bomo videli ali se ne more najti nek način, da bi ozdravili tudi njihovo gluhoto. Vendar pa drugi 

– v veliko manjšem številu – ki nekaj vedo o Mojem Nebeškem Kraljestvu, prejmejo ''zrno gorčičnega 

semena'' Moje ljubezni. Nenehno pazim, da ima to seme moč za rast v njihovih Srcih in da prikličem 

navzkrižje, podobno kot pri fermentaciji kvasa, in če jih je zmožno usmeriti k vrednemu skritemu 

zakladu v njihovih lastnih Srcih, ki bi jih pripravilo do tega, da bi vse drugo vrgli čez krov, da bi lahko 

posedovali samo ta zaklad. Nato počakam, da vidim, koliko od tega, kar je bilo razdano, se vrne v 

Mojo duhovno mrežo. In končno pride do presejanja in do odločitve, ali je človek vreden duhovnega 

blaženstva ali pa mora najprej nekaj časa tavati v temi, dokler ne spozna, da obstajajo Božji zakoni, 

katere ne more nihče prekršiti ne da bi bil za to kaznovan. 

Že dolgo časa se izvajajo priprave, da bi se ljudje naredili dojemljivi za ta vpogled in bi jim bilo dano 

veliko priložnosti, da bi obdržali dejavno tudi najmanjšo iskrico njihovega božjega jaza. Že nekaj časa 

so vsi svetovni dogodki, kakor tudi usode posameznikov, usmerjeni k pripravi tal za Mojo Besedo, da bi 

bila le-ta sprejeta in da bi začela z mogočno rastjo, podobno kot ''zrno gorčičnega semena'', ki pa do 

sedaj sploh ni bila, ali pa zelo borno, odobravana. 



Tudi sami ste že izkusili kako, kdaj in s čim prebujam ljudi. Poznate Moja sredstva. Ta vedno niso bila 

in niso prijetna, to je res; vendar Jaz kot največji zdravnik duše najbolje vem, kakšni vzpodbujevalci so 

potrebni za prebujanje duš, ki so padle v navidezno versko spanje. 

Prebudil Sem vas in nato z Mojo Besedo v vaša Srca položil ''zrno gorčičnega semena''. In celo če je v 

začetku bila dražljiva in niti najmanj ugodna, ste sčasoma spoznali, da se Mi morate zahvaliti za to, 

kar sem vam dal v zameno za tisto, kar vam je bilo odvzeto. Tako je nastopil v vas proces fermentacije 

in rezultat tega je, da ste končno spoznali vrednost skritega zaklada v vas in ste zamenjali vse ostalo 

za dragocen biser. Na ta način ste mi pomagali pri ulovu, ko so bile mreže odvržene, in pri sejanju 

dobrega od slabega z rešitvijo drugih pred duhovno pogubo, da ste jim z vašim vzgledom naredili 

njihovo pot k Meni precej krajšo in lažjo. 

Nadaljujte z nego zrna gorčičnega semena ljubezni v vaših Srcih, kajti nebeško Kraljestvo – kakor sem 

nekoč povedal Mojim poslušalcem – ni zunaj, temveč znotraj vas. Ko vaše najnotranjejše Srce postane 

Duh, lahko preko njega poduhovite vse ostalo. 

Ne prenehajte stremeti k poduhovljenju! Bolj ko v tem napredujete, bolj bo raslo resnično veselje in z 

vašim napredkom v poučevanju bo raslo tudi vaše spoznanje. Takrat boste pripravljeni za drugi, večni, 

veliki duhovni svet, kateremu mora vse, kar delate v tem svetu, služiti kot temelj, in kjer se lahko 

vrnete k meni z bogatim blagoslovom sposobnosti, ki so vam bile zaupane. 

Bodite pripravljeni in ne bojte se! Kdor je z mano in ima vero v mene ne bo obupal celo ob največjih 

grozodejstvih, ki prihajajo na vašo majhno zemljo – podobno procesu fermentacije, ker Sem vrgel v 

Mojo besedo kvas, kot dražljaj v Srce narodov. Kot Oče sem vrgel Svojo mrežo v veliko morje duš in 

duhov, kjer lahko dobro požanje samo dobro. 

Opremljeni z biserom zaupanja in ljubezni ohranite svoj zaklad do časa spremembe! Na drugih 

svetovih in pod drugačnimi pogoji Bom takrat zamenjal zaklad, pridobljen tukaj na zemlji, z večjim, ki 

bo, dopolnjujoč prvega, kateri predstavlja zrno gorčičnega semena, predstavljal veliko drevo, v 

katerega vejah me bodo angeli skupaj z vami, začeli častiti s hvalnicami ljubezni in zaupanja. Amen. 

 

Gottfried Mayerhoffer: Gospodove pridige (str. 345 - 352) 


