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Univerzalno ‘ivljenje, po vsem
svetu raz{irjeno versko skup-
nost, ki je v Sloveniji registri-

rana od leta 1990, je pred petintridese-
timi leti utemeljila prerokinja Gabriela
iz Würzburga v Nem~iji. Podro~ja, za
katera se zavzemajo njeni ~lani, so med
drugim sprememba odnosa do ‘ivali
in odnos do katoli{ke cerkve. Univer-
zalno ‘ivljenje, ki se imenuje tudi pra-
kr{~anska skupnost, ne temelji na ~lan-
stvu in obredih. Ve~ o tem nam je po-
vedal Peter Gabrovec.

Gabriele, ki pravi, da je Bo‘ja preroki-
nja in poslanka, je izdala ‘e ve~ kot sto
knjig in bro{ur. Katero je njeno osrednje
delo?
To je knjiga To je Moja Beseda A in Ω –
Jezusov evangelij; Kristusovo razodetje, ki
ga svet ne pozna, a ga poznajo pravi krist-
jani po vsem svetu. Gabriele je preroki-
nja, to pomeni, da po njej duhovni svet
govori v ta svet s fizi~nim glasom. Kot
so bili neko~ preroki v zgodovini, od teh
je bil Jezus gotovo najve~ji prerok, so
tudi v novej{i dobi razsvetljeni ljudje, po
katerih bog lahko deluje. Ko zaidemo,
nam vedno po{lje sle, ki nam pomagajo
nazaj k njemu. To je tudi naloga preroki-
nje Gabriele – vra~a nas k temu, kar je
bilo ‘e povedano. Navezujemo se na
prakristjanski tok, na Jezusa Kristusa, ki
je ‘e tedaj rekel: »[e veliko vam imam
povedati, a zdaj tega {e ne bi mogli
nositi. Ko pa pride On, Duh resnice, vas
bo uvedel v vso resnico …« (Jn 16, 12–
13). ^as je zdaj za to bolj zrel, Kristus
lahko pove {e veliko ve~, kot je povedal
tedaj. V knjigi je zapisan Jezusov nauk
in njegovo ‘ivljenje, v njej Jezus pojas-
njuje, popravlja, poglablja svoje besede,
ki so iz nepoznanih razlogov v uradnih
kr{~anskih virih pogosto nejasno ali po
smislu napa~no prevedene.

Prakristjani trdite, da katoli{ka cerkev
ni Jezusova naslednica. Zakaj ne?
Katoli{ka cerkev ni naslednica pra-
kristjanskega nauka, saj ne sledi Jezusu
Kristusu, ki je u~il notranjo religijo, in-
stitucionalne cerkve pa u~ijo in praktici-
rajo obredno in dogmatsko religijo, ki
je omogo~ila inkvizicijo, kri‘arske vojne,
preganjanje ~arovnic, druga~e misle~ih
in verujo~ih, osvajanje in nasilno pokri-
stjanjevanje Amerike, opravi~evanje
vojn, krajo premo‘enja, spolne zlorabe,
gro‘nje z ve~nim prekletstvom in drugo,
kar ne temelji na nauku in ‘ivljenju Jezu-
sa iz Nazareta. Zato naj se katoli{ka cer-
kev imenuje kakor ho~e, le naj ne trdi,
da sledi nauku Jezusa Kristusa iz Naza-
reta, ~e mu ne. In ~e Jezus ni govoril o
krstu, birmi, ma{i in tako naprej, od kod
se je to pojavilo? Zakaj potrebujemo

kamnite cerkve, ~e pa Jezus ni o tem go-
voril? Rekel je, da smo mi bo‘ji tempelj.
Dejal je, da za to, da pridemo v nebesa,
ne potrebujemo predstavnika na zemlji.
Med drugim narobe govorijo tudi o
odpu{~anju.

Njegovi pravi nasledniki so v zgodovi-
ni bile skupnosti, ki so se vra~ale na nje-
govo prvotno izro~ilo, denimo Manihejci,
Bogomili, Katari in drugi. Tudi mi se
imamo za prakristjane. Za nas je klju~en
Jezusov eti~ni nauk Govor na gori: ljubi
svojega sovra‘nika; kar ‘eli{, da drugi
stori tebi, ti najprej stori drugemu, in tako
dalje. Pa seveda Deset bo‘jih zapovedi,
Mojzesove zapovedi: ne ubijaj, ne la‘i, ne
kradi … Jezus je bil tudi ljubitelj ‘ivali in
se je zavzemal zanje, tudi zgodovinski
viri potrjujejo, da so bili Jezus in prvi
kristjani vegetarijanci. Tudi ‘ivali imajo
du{o. To je za nas pomembna tema, me-
nimo, da brez enosti celotne narave ~lo-
vek ne more nadaljevati svoje zgodovine.

Univerzalno ‘ivljenje je tudi duhovni
boter Dru{tva za za{~ito ustave in ‘rtev
cerkve ter Dru{tva za osvoboditev ‘ivali
in njihove pravice.

Obe dru{tvi sta vzniknili v ~asu, ko
so se v Sloveniji pojavile prakr{~anske
ideje in veseli smo, ~e so ljudje v Slove-
niji odprti za ideje svobodnega duha.
Obe dru{tvi pa sta samostojni in odprti
za vse ljudi, ~lan je lahko vsak.

Kak{ne so napovedi Gabriele za pre-
lomno leto 2012?
Ne gre za nobene senzacionalnosti, Bo‘ji
duh se izogiba konkretnostim. Klju~no
sporo~ilo po Njegovi prerokinji Gabriele
je, naj vsak spremeni svoj odnos do dru-
gih in do narave. Kajti od vseh nas je
odvisno, kaj se bo zgodilo v teh prelom-
nih ~asih, ~e ne nehamo uni~evati na{e-
ga planeta Zemlje.

Institucionalne cerkve
u~ijo obredno in

dogmatsko religijo, ki je
omogo~ila inkvizicijo,

kri‘arske vojne …
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Bo‘ji duh po Gabriele pravi, da je
zdaj res prelomni ~as, ko naj bi se ta
brutalni svet spremenil; pre{el naj bi na
vi{jo eti~no raven, da bi lahko nastalo
Kraljestvo miru, ki je bilo napovedano
‘e po starih prerokih Izaiji in Jezusu, v
katerem bomo ljudje, ‘ivali in rastline
‘iveli v ubranosti.

Prakristjani verjamemo tudi v rein-
karnacijo, ki je povezana z zakonom
vzroka in u~inka oziroma v zakon setve
in ‘etve, iz katerega sledi, da se tisto,
kar smo po~eli planetu, zdaj zgrinja nad
nas v naravnih in drugih nesre~ah.

Kako naj bi nastalo Kraljestvo miru?
Temelj in pogoj Kraljestva miru je ‘ivlje-
nje po bo‘jih zakonih, denimo Jezuso-
vem Govoru na Gori in Desetih zapove-
dih, ki nas vodijo v enost z bli‘njimi,
‘ivalmi, vso naravo, vesoljem in kon~no
z Bogom.

Kot zgled, kako se to lahko uresni~i,
je Kristus po Gabriele ustanovil Medna-
rodni Gabrielin sklad; gre za projekt na
miroljubnem podro~ju, kjer se ljudje
u~ijo vzpostaviti druga~en odnos do
rastlin in ‘ivali, to naj bi bil kot kal~ek
za nastajajo~e Kraljestvo miru. Gre tudi
za miroljubno kmetovanje, povsem brez
uporabe kemije in brez kakr{nih koli
zlorab ‘ivali. Tudi ne uporabljajo gnoja
in gnojnice, ne posipajo tega po poljih,
kar je problem v dana{njem kmetijstvu;

‘ivali so tam zgolj kot prijatelji in vse
umrejo naravne smrti. @ivalim se tam
ni treba bati ni~esar. To je informacija
za vse ‘ivali, da je mo‘no s ~lovekom
vzpostaviti tudi druga~en odnos.

Po drugi strani sku{ajo tam ustvariti
biotope, pogoje za vse ‘ivali, od ptic do
vseh mogo~ih divjih ‘ivali, vklju~eni so
gozdovi, kjer je prepovedan lov, kjer se
sku{a vzpostaviti pristen stik, sobivanje
z ‘ivalmi. Zemlja je last ne le ljudi,
ampak tudi ‘ivali, zato pu{~ajo v kme-
tijstvu na njivah pridelke tudi zanje.

Imate v va{i verski skupnosti ~lanstvo
in obrede?
Ne, zavestno nimamo ~lanstva in obre-
dov. Imamo sicer sre~anja, a ne obredov,
saj tudi Jezus ni govoril o obredih. Krst
je bil tedaj obi~aj, zato se je dal krstiti,
povedal pa je, da je pravi krst v duhu.
»Ljudi najprej u~ite, nato jih krstite,« je
rekel Jezus. Krst dojen~kov je tudi v
nasprotju z ustavo, saj dojen~ku odvza-
me temeljno pravico do verske oprede-
litve. Klju~no za nas je, kar je dejal:
»Boga najdete v svoji notranjosti …, tam
ga boste na{li, ne v zunanjih stvareh. ̂ e
ga ne najde{ v notranjosti, ga ne bo{
na{el.« Vse mogo~e zunanje obredje
~loveka odvra~a od tega, da bi v svoji
notranjosti naredil potrebne korake.
Prakristjanstvo je notranja religija in gre
za to, da ~lovek v svoji notranjosti, s

svojim na~inom ‘ivljenja, mi{ljenja,
~ustvovanja ‘ivi duhovno, zunanja reli-
gija s svojim obredjem pa ga od tega
odvra~a; verske institucije sku{ajo stvari
usmeriti v neko drugo zgodbo, ki pa, kot
vidimo iz zgodovine in stanja dana{-
njega sveta, o~itno ni pot k Bogu.

Skupno molitev v ti{ini imamo vsak
petek ob pol osmih zve~er, na Celov{ki
87 v Ljubljani. V Ljubljani se sre~ujemo
tudi ob nedeljah ob desetih dopoldan,
ob isti uri tudi v Mariboru, na Meljski
cesti 2. Nimamo to~no dolo~eno, kako
naj bi potekala sre~anja, v~asih meditira-
mo, v~asih molimo za potrebe ljudi in
narave. Ob nedeljah med drugim gleda-
mo televizijske oddaje – o tem, kako
obvladati svoje ‘ivljenje, od kod priha-
jamo in zakaj smo na Zemlji ter kam gre-
mo po smrti, o reinkarnaciji, poti v koz-
mi~no zavest, o tem, kdo in kje je Bog in
podobno.

Iz prakristjanskih zamisli je vzniknil
tudi Radio Santec, ki oddaja v razli~nih
jezikih, pa prakristjanska televizija Sofia
TV, ki oddaja prek satelita, v Sloveniji
pa te oddaje te~ejo prek TV Studia 7
(www.tv-studio7.com), ki oddaja tudi
prek spletnega portala Zdrava televizija
(www.zdrava-televizija.com), kjer si
lahko ogledate reporta‘e iz de‘ele miru,
vegetarijanske kuharske oddaje in drugo.

Tatjana Svete

Kako ‘iv je bil nauk o
ponovnem utele{enju
v zgodnjem kristjanst-
vu, preden je postal ‘r-
tev zarote duhovni{ke
kaste, se ka‘e na pri-
meru zgodnjekristjan-
skega u~itelja Origena
(185–254). Nedvomno
je bil najbolj znan in
pomemben u~enjak sta-
rega veka. … Origen je
bil na primer prvi, ki je
spise stare zaveze in
njemu dostopne evan-

»pojem reinkarnacija
vseskozi prepri~ljiv«.V
komentarju k bibli~ni
zgodovini Jakoba in Eza-
va pravi: »Mi moramo
to sprejeti tako, da je on
(Jakob) na podlagi za-
slug iz enega prej{njih
‘ivljenj … izstopal pred
bratom.«
Ljudje se ne sre~ujejo
naklju~no

Ne sre~amo se po
naklju~ju z dolo~enimi
ljudmi na delovnem me-
stu, v stanovanjski hi{i
ali pri {portnem dru{t-

gelijske tekste podvr-
gel kriti~ni primerjavi
in ob tem med seboj pri-
merjal prevode v razli~-
nih jezikih. S tem je bil
v znanosti in v marsi-
~em drugem kak{nih
1700 let pred drugimi.

Kot mnogo drugih
prakristjanov je bil tudi
Origen ‘rtev preganja-
nja kristjanov, ki ga je
cesar Decij leta 250 raz-
{iril po vsem cesarstvu.
Umrl je {tiri leta kasne-

ANATEMA NAD ORIGENOM

je zaradi posledic mu-
~enja. Origen je {e ve-
del, kot vsi prakristja-
ni, za reinkarnacijo. V
svojem komentarju o
Janezu je napisal, da je

vu. Ne prepiramo se
naklju~no s sosedi, ali
ne shajamo bolje ali slab-
{e s tem ali onim sode-
lavcem. Zelo verjetno
se ponovno sre~amo,
da bi imeli mo‘nost spo-
znati in obdelati nere-
{ene naloge iz prej{njih
inkarnacij. Kako? Tako
da soljudi jemljemo res-
no, da drag dragemu
prisluhnemo in pred-
vsem, da si medseboj-
no odpustimo.
(iz knjige »Reinkarnacija –
milostno darilo ‘ivjenja«)
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