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GORE PRIDIGAJO O LJUBEZNI IN PREROKUJEJO MODROST 
 

So pa še druge koristi: vsaka gora sama in v povezavi z drugimi, prav posebno pa ledenik, kakršen je naš 

Grossglockner, neprenehoma pridiga o ljubezni in prerokuje modrost. 

 

Zdaj boste vprašali in dejali: "To je že lahko res, toda kako naj človek sliši goro pridigati o ljubezni in 

modrosti?" 

 

To je čisto drugo in še posebno nenavadno vprašanje. Na to vam odgovarjam takole: Na svetu ni nič 

lažjega kot slišati ta dvojni glas gora! Kako pa ga je mogoče slišati, je skrivnost, ki jo razkriva več 

primerov. 

 

Vzemimo za primer človeka, ki se srečujeta in drug drugega zaničujeta. Noben nasvet in ukrep ne 

pomaga: globoko v sebi bosta zmeraj ostala to, kar sta. Toda - popeljite ta dva človeka na visoko goro 

in prepričali se boste, kaj zmore ta velika pridigarka ljubezni in modrosti; kajti lahko ste prepričani: 

samo pol dneva bo minilo in človeka bosta postala najboljša prijatelja! 

 

In vprašali boste: "Le zakaj? Kako je kaj takega mogoče?" Na to vprašanje odgovarja že gora sama po 

sebi, saj je podlaga ali nekakšen sedež miroljubnih duhov, ki takoj blagodejno posežejo tam, kjer ni 

sloge. Že v trenutku, ko naredi človek prvi korak na goro, dvigajo duhovi srce, da postaja vse bolj napeto 

in tako zbuja čedalje močneje in močneje čustvo ljubezni; in ko potem taka človeka dosežeta višino, je 

v vsakem prijateljsko čustvo že tako razširjeno in okrepljeno, da se največkrat, četudi bi hotela, ne 

moreta več sovražiti. 

 

Če so srca bolj trda, prikličejo duhovi na visoki gori nad takšna medsebojna sovražnika hudo nevihto 

tako, da sta zaradi nje v smrtni nevarnosti. To je univerzalno sredstvo, ki z enim samim udarcem lahko 

spremeni dolgotrajno sovraštvo v najbolj iskreno prijateljstvo. 

 

Da je to res, naj vam dokaže še drugi primer. 

 

Pri velikih naravnih nesrečah - kot so uničujoča neurja, velike poplave in drugi podobni pojavi - postanejo 

celo najbolj divje zveri kot tigri, levi, hijene, medvedi, kače, tako krotke in zaupljive kot golobi. Izkušnje 

iz vseh časov kažejo, da se tako neškodljive in pohlevne, pridružijo ljudem in domačim živalim. 

 



Opozoril vas bom na en sam takšen podoben primer, o katerem ste gotovo brali ob poplavi znanega 

mesta Lyon v Franciji. 

 

Če potemtakem življenjske nevarnosti zbližajo celo divje zveri, bodo spoprijateljile tudi ljudi, posebno na 

gorskih višinah, kjer miroljubni duhovi skrivoma zelo dejavno vplivajo na njihovo razpoloženje. Iz tega 

primera spoznajte, kako gore govorijo; seveda jih telesno uho ne sliši, njihov govor je namenjen ušesu 

duha. 

 

Toda kako govorijo gore in kaj govorijo? 

 

Pogosto živi tu in tam v globini človek s skrčenim duhom, ki vidi edini smisel v tem, da si polni trebuh z 

najrazličnejšimi jedmi in pijačami in nato leže na mehko ležišče, da bi v svoji udobni neumnosti prebavil, 

kar je pogoltnil.  

 

Taki ljudje pogosto poznajo Mojo moč, silo in oblast komaj kaj bolj kot otroci v materinem telesu, in si 

štejejo že v veliko čast, če le toliko napredujejo, da so sposobni izgovoriti Moje ime. 

 

Če potem takšne ljudi kakšen dober prijatelj kdaj vzame s seboj na kakšno visoko goro, je to tudi tisti 

trenutek njihovega življenja, ko se prvič prebudijo, se ozrejo naokrog in vidijo, da mora biti Bog, čigar 

ime so samo zaspano izgovarjali, nekoliko večji in močnejši, kot so mislili dotlej. 

 

Da je tako prav, najjasneje dokazuje to, da so prijatelji gora ponavadi zelo blagi ljudje; tisti, ki so bili prej 

leni in redkobesedni, pa se vrnejo z gore zgovorni in znajo na dolgo pripovedovati, kaj vse se jim je 

zgodilo pri vzpenjanju na takšno goro. 

 

Vidite, spet gore govorijo! So torej najboljše učiteljice govora, saj razvezujejo jezik celo takšnim, ki jim 

je največkrat pretežko izgovoriti že svoje ime. Vzrok je tudi tu v prebujenju duha, ko postaneta duša in 

telo bolj živahna in dejavna. 

 

Kako torej še govorijo gore? 

 

Na primer: nekaj znanja željnih ljudi se odpravi v gore in tam velikokrat najdejo tako imenovane naravne 

redkosti, podobno kot so školjke, ki pogosto tičijo v eni ali drugi skali, ali okamnele kosti, ali posebne 

vrste kamenja, redke rastline in še veliko podobnega. Ob takšnih najdbah gore govorijo: "Vidite tu, kjer 

ste našli školjke, je nekoč gotovo bila voda; kjer ste našli okamnele kosti, so bile nekoč bujne ledine in 

gosti gozdovi; na njih in v njih so velike živali, o katerih pričajo velikanske kosti, našle dovolj hrane; tu, 

kjer najdete tuje kamenje, so se nekoč dogajale velike naravne revolucije, ki so ta tuja telesa zmetala 

semkaj; povsod, kjer pa najdete posebno lepe, prijetno dišeče in nenavadne rastline, bi se morali 

spomniti, da so te rastline še naprej živeči ostanki starodavne vegetacije in zaradi tega tudi krepkejše in 

diše lepše od tistih, ko že zelo degenerirane, enolično krasijo ravnine in doline!" 

 

Vidite, tudi to pripovedujejo gore in ljudem željnim znanja odpirajo veliko zgodovinsko knjigo davnine, 

iz katere je mogoče razbrati, kako je bilo nekoč. Gore so torej najboljše in najzanesljivejše učiteljice 

velikih svetovnih in naravnih dogodkov in skrivaj kažejo, kako neskončna so Moja pota in kako 

nedoumljivi Moji sklepi 



 

Ob tem postanejo učenjaki močno ponižani - in le katera pridiga je boljša kot tista o ponižnosti?! 

 

Kaj in kako še pridigajo gore? 

 

Vidite, kdor se povzpne na njihove gole vrhove, temu zelo nenavadne formacije teh gora izvabijo 

vprašanje: "Ali ste ve gore, že od prazačetka takšne kot ste sedaj, ali ste bile oblikovane šele kasneje, in 

kako ste dobile sedanjo obliko?" 

 

In človeku, ki bo tako spraševal, bodo številni odtrgane kamnite gmote odgovorile: "Od svojega 

nastanka smo se že močno spremenile; kajti več kot polovica naše nekdanje višine že dolgo počiva v 

globinah dolin in jarkov, pokopana globoko pod našim zdajšnjim vznožjem, in če bi nas opazoval samo 

nekaj stoletij, nas gotovo ne bi več prepoznal! 

 

Ker pa vidiš različne nagibe našega kamenja in najdeš med njegovimi plastmi neredko še dobro 

prepoznavne odtise rastlin in živali, ki običajno naseljujejo samo globlje območje Zemlje in se v njih 

pojavljajo, lahko vendar iz tega zanesljivo sklepaš, da smo nekoč sestavljale ravno deželo in se šele po 

najmodrejšem Stvarnikovem sklepu postopoma povzdignile nad ravnino. 

 

In ko gledaš naše jarke, razpoke, prepade, grebene in kleči, lahko iz tega zlahka spoznaš, kako so nekoč 

valovi in hudi naravni viharji preskušali in sproščali svoje velikanske sile na naših trdih čelih!" 

 

Vidite, tako govorijo gore ljudem in jim verodostojno pojasnjujejo, kako so nastale in se oblikovale in 

zakaj so zdaj takšne, kakršne so! 

 

Kako in kaj torej gore še govorijo? 

 

Vidite, če tu eden ali drug bolj prebujen človek stopi na njihove vrhove in tam ne vidi ničesar drugega 

kot kamenje in včasih snežna in ledena polja, mi gore pravijo: 

 

"Poglej ti ponosni, časti željni človek, ki se zmeraj želiš ponosno povzdigniti, da bi vladal nad svojimi 

brati, kako bedni so videti sadovi višine! Tako kot smo me tukaj gole, hladne, brezčutne in brez življenja, 

takšen si tudi ti v svoji oblastiželjnosti. 

 

Naše golo kamenje, naš sneg in led so sicer blagoslov za doline, ker smo neprenehoma povezane z našo 

širno nižino, ki je veliko večja kot me same v naših višinah; kaj pa bi se zgodilo z nami, če bi ravnale 

tako kot ti in potegnile vse naše nižine gor na naše glave? Mar se ne bi pri priči zrušile v silnem potresu?! 

 

Zato se uči od nas biti pravi človek! Bodi gol in hladen in nerodoviten v svojem razumu in ga prepusti 

nenehnemu poniževanju tako, kot se neprenehoma ponižujemo me, pa bo tvoja ljubezen rasla in tvoje 

življenje se bo bohotilo tam, kamor te je enako kot nas poklical Stvarnik, da bi živel. Zato tudi ti pusti, 

da bo tvoj na videz daljnovidni razum neprenehoma obdan z oblaki in meglami tvoje ponižnosti, da bo 

tako postal kapljajoča in blažena tekočina, ki bo tako kot naši potočki, tekla navzdol v globino tvoje 

ljubezni; ta jo bo blagoslavljajoč oživljala tako, kot naši potočki oživljajo doline in hranijo njihove 

sadove!" 



 

Vidite, tudi tako govorijo gore! 

 

Kako in kaj še govorijo gore? 

 

Vidite, spet se povzpne na njihove višine nek drug človek. 

 

Ta človek je bogat špekulant, ki sta mu zlato in srebro najbolj pri srcu. Le kaj govorijo gore takemu 

človeku, če si enkrat vendarle vzame toliko časa, da jih obišče? 

 

Oh, temu človeku dajo prav imeniten nauk in mu govorijo takole: "Ti neumen človek, kako daleč in kako 

globoko si padel! Glej to, kar tako zelo ljubiš, ni nič drugega kot naša nesnaga! 

 

Kaj pa bi ti rekel tvoj brat, če bi ljubil samo njegovo nesnago in smrdeče blato? 

 

Mar ti ne bi rekel: "Ljubi brat, kako zelo nor si postal, da ti od tvojega brata ni več drugega nič sveto in 

povšeči, kot samo njegova nesnaga?!" 

 

Torej poglej, neumen človek: kar ti pravi brat, to ti govorimo še veliko bolj upravičeno tudi me! Kajti 

glej, kako številne čudovite rastline rasejo na naših višinah in pašnikih in hranijo koristne kmetove živali! 

Na tisoče najlepših dreves nas porašča in ti daje velike količine lesa za nešteto koristnih reči. Preštej 

enkrat kristalno čiste izvire, ki jih dajemo na več tisoč točkah in s tem blagoslavljamo ravnine in doline! 

Kako pogosto vidiš naše vrhove zavite v oblake in strahotne viharje, ki divjajo po naših čelih. Glej, to 

prevzemamo nase, da obvarujemo doline in ravnine, ki jih blagoslavljamo, pred hudim uničenjem! Iz 

leta v leto vidiš naše vrhove pokopane pod večnim snegom in ledom; glej, s tem privlačimo nase 

mnogokratni mraz, da se lahko doline in ravnine veselijo oživljajoče toplote! 

 

Povej nam, ti neumen človek, le kaj smo hudega storile, da ne priznavaš vseh teh naših dobrih del in se 

tako kot glista zajedaš v naše drobovje; tam se ženeš za tistim, v čemer ni blagoslova zate, pri tem pa 

niti ne opaziš nas, ki te po navodilu tvojega in našega Stvarnika neprenehoma tako bogato 

blagoslavljamo z živim blagoslovom?! 

 

Zato ne bodi neumen in v prihodnje, namesto da riješ po našem drobovju, raje rij po naših pašnikih in 

višinah, in bodi prepričan: Samo ena rastlina, ena kapljica iz enega naših izvirov in en sam pogled z naših 

višin, poslan v daljni krog delovanja tvojega vsemogočnega Očeta in našega Stvarnika, ti bodo prinesli 

neprimerno več koristi, kot če bi izpraznil vse naše drobovje!" 

 

Vidite, ta pridiga je zelo lakomne ljudi, če so le-ti nekajkrat obiskali gore, že velikokrat spremenila v 

radodarne in gostoljubne. 

 

Tako torej pridigajo in zmeraj znova učijo gore. Kaj vse pa še učijo in pridigajo, bomo spoznali v 

nadaljevanju. Naj bo za danes dovolj! 
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