
Brutalni svet bo prešel na višjo etično raven

Nastalo bo Kraljestvo miru
Nedavno je izšla knji-

ga Življenje žene 
v službi večnega – 

Moja pot prerokinje učitelji-
ce in poslanke Boga v tem ča-
sovnem preobratu. Napisala 
jo je Gabriele. Pred triinštiri-
desetimi leti je v Würzburgu 
v Nemčiji osnovala Univer-
zalno življenje, ki je zdaj po 
vsem svetu razširjeno prosto 
gibanje v smislu prakrščan-
ske skupnosti. Imenujejo se 
tudi Prakrščanska skupnost. 
So sledilci Jezusa iz Naza-
reta in ne poznajo uradnega 
članstva in obredov ali pa zu-
nanje religije. V Sloveniji so 
kot verska skupnost registri-
rani od leta 1990 (Universel-
les-leben.org/sl/).

Področja, za katera se za-
vzemajo njeni aktivni pripa-
dniki, so med drugim spre-
memba odnosa do živali in 
razjasnitev o katoliški cerkvi v 
smislu prakristjanstva. Prakri
stjani verjamejo tudi v rein-
karnacijo, ki je povezana z za-
konom vzroka in učinka ozi-
roma v zakon setve in žetve.

ŽIVLJENJEPIS
Doslej o Gabriele nismo 

vedeli veliko, pa tudi sama 
se ni izpostavljala, saj to ni v 
njeni naravi. O svojem življe-
nju pa je spregovorila zato, da 
bo lahko z objavo svojih oseb-
nih doživetij in izkušenj stala 
ob strani drugim in jim poma-

gala. Avtobiografske spomi-
ne je Gabriele napisala že leta 
1997, približno dvaindvajset 
let po dogodku, ko jo je »Več-
ni, VseEden, pozval za prero-
kinjo in poslanko Boga«. Toda 
zunanje okoliščine so prepre-
čile, da bi v tistem času knjiga 
izšla. Ko je namreč dokončala 
rokopis, je že dvajset let traja-
joča cerkvena kampanja pro-

ti njej dosegla enega od svojih 
vrhuncev, tako s strani evan-
geličanske kot s strani kato-
liške cerkve. Z izdajo svojega 
življenjepisa zato ni hotela pri-
livati olja na ogenj.

Rokopis je ostal neobjav-
ljen. Minilo je že triindvajset 
let. V teh letih pa je po Gabriele 
nastalo na tisoče strani v knji-

gah, spisih in šolanjih. Nasta-
lo je na stotine radijskih in te-
levizijskih oddaj. Kot pravi, se 
beseda iz »Božjega kraljestva« 
po njej širi po več tisoč radij-
skih in televizijskih postajah 
po vsej zemeljski obli.

ČASOVNI PREOBRAT
Gabriele pravi, da je zdaj 

res prelomni čas, ko naj bi se 
ta brutalni svet spremenil; 
prešel naj bi na višjo etično ra-
ven, da bi lahko nastalo Kra-
ljestvo miru, ki je bilo napo-
vedano že po starih prerokih 
Izaiji in Jezusu. V Kraljestvu 
miru bomo ljudje, živali in ra-
stline živeli v enosti.

»V vsakem velikem časov-
nem preobratu je Bog pošiljal 
preroke. Ta čas je mogočen ča-
sovni preobrat, kajti na Zemlji 
se bo življenje korenito spre-
menilo, in to v obsegu, ki si ga 
danes noben zemeljski prebi-
valec ne more predstavljati. 
V številnih pokazateljih časa 
mnogi spoznavajo namige, da 
gre za tako imenovani konč-
ni boj med svetlobo in temo. 
Svet egoizma in materializma 
postopoma izginja,« piše Gab-
riele.

Najbolj zanimivo je, da je 
bila Gabriele do svojega ena-
inštiridesetega leta povsem 
običajna žena. Imela je služ-
bo, moža, otroka. O kakšnem 
božjem glasu se ji ni niti sanja-
lo. Kot piše v knjigi, »naročilo 

PRAKRISTJANSTVO

Zdaj je prelomni čas, ko naj bi ta brutalni 
svet prešel na višjo etično raven, da bi lahko 

nastalo Kraljestvo miru, napovedano po 
starih prerokih.
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Knjigo, v kateri Gabriele (des-
no) govori o sebi, lahko naroči-
te na Misteriji.si ali prek tele-
fona 051/307 777. Cena knji-
ge je 22 €. F
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– na Zemlji služiti Večnemu in ljudem kot 
Božji prerok – počiva v duši tako dolgo, 
dokler Bog človeka ne pokliče. Bog torej 
določi čas v zemeljskem življenju, ko člo-
veka vodi stran od zemeljskih nalog v no-
tranjo poklicanost.«

ROJSTVO PREROKINJE
V knjigi opisuje, kako je do tega prišlo. 

Najprej se je ob njej začela pojavljati svet-
la pojava, Kristus. Leta 1974 so se v njeni 
zavesti začeli pojavljati stavki, »prvi zna-
nilci Preroške besede«. Besede so se gla-
sile: »Jaz sem resnica in življenje. Kdor 
veruje Vame in Me prosi, temu bom stal 
ob strani, tudi v najtežjem času, ki se bo 
zgrnil nad človeštvo. Blagoslavljam in dr-
žim Svoje roke nad Svojimi otroki.«

Leta 1975 pa se je »odprla špranja not-
ranjih vrat k duhovni resničnosti, k No-

tranjemu življenju. Notranja svetloba ra-
zodetja je prodrla in kmalu postala velik 
tok.«

»Od tistega časa naprej vsakodnev-
no sprejemam dar božanskega razodet-
ja. Mene je ta velik, mogočen dar milos-
ti presenetil, saj nikoli nisem mislila na to, 
torej se nikoli nisem zavestno trudila, da 
bi nekaj slišala. Srečna sem bila v molitvi, 
tišini in meditaciji. Iz tega je zrasla moč, 
ki mi je podarila upanje in zaupanje vase 
kot tudi razumevanje in ljubezen do so-
ljudi.

S stalno usmeritvijo in izpolnjevanjem 
Božjih zakonitosti sem Njegovo Sveto Be-
sedo v sebi sprejemala vse bolj jasno in 
poglobljeno. Takoj po prodoru božanske 
Besede se je začel prvi pouk iz Božjega 
Duha. Najprej po bratu Emanuelu, ki se 
mi je predstavil kot moj duhovni učitelj 
in hkrati moj angel varuh. Nato po Kris-
tusu, razodevajočem se Božjem Duhu. 
Najprej so bile samo kapljice božanskih 
impulzov; kmalu zatem pa je skozi mojo 
dušo stekel mogočen življenjski tok, ki se 
je nato oblikoval v Božjo Besedo,« razla-
ga v knjigi.

KDO JE BOG
»Za mnoge je Bog nekje na nekem 

kraju, daleč od ljudi, ali v tabernaklju in 
v monštranci cerkvenih institucij. Ta pog-
led so utrdile uradne cerkve, ker so veli-
kemu Duhu, Bogu, v svojih vrstah prepo-
vedale govoriti in to s teorijo, da od Jezu-
sa iz Nazareta naprej Bog ne govori več 
ljudem po preroških ustih. Teorija se glasi 
v tem smislu: Bog je govoril v stari zavezi; 
v novi zavezi govorijo teologi. Pozor! To 
je teorija, na katero se Bog, Večni, ne ozi-
ra. On ne pozna mnenja – On ve.«

Katoliška cerkev se ima za edino zve-
ličavno cerkev. A kot pravi Gabriele, so 
cerkvene institucije v svojih tradicijah 
okostenele, ker so pregnale Živega Duha, 
in zato iz svojih teoloških miselnih apara-
tur preganjajo razmišljujoče.

Med drugim ji je bilo razodeto, da 
cerkveni oblastniki ljudi ne vodijo k Bogu 
v notranjost človeka, temveč v zunanje 
oblike, h kultnim dejanjem, k obredom in 
ceremonijam ter tako v zunanje templje. 
Podrobno ji je bilo razloženo, da vse to 
ni potrebno, »ker je izpolnjen človek sam 
tempelj Svetega Duha«.

»Človek ne potrebuje zunanjih kate-
dral in cerkvenih palač; ne potrebuje zu-
nanjega Najsvetejšega – v samem sebi 
ima svetlobo in z njo Najsvetlejše,« pra-
vi Gabriele.

 Devina Novak 

V številnih pokazateljih časa 
mnogi spoznavajo namige, 
da gre za končni boj med 

svetlobo in temo.

OD KNJIG DO TELEVIZIJSKIH IN RADIJSKIH ODDAJ
Gabriele je izdala že več kot sto knjig. Njeno temelj-

no delo je knjiga To je Moja Beseda A in Ω – Jezusov evan-
gelij: Kristusovo razodetje, ki ga danes poznajo pravi kristja-
ni po vsem svetu, ki je izšlo leta 1989 in je že dopolnjeno. 
V knjigi je zapisan Jezusov nauk in njegovo življenje. V 
njej Jezus pojasnjuje, popravlja, poglablja svoje besede, 
ki so iz nepoznanih razlogov v uradnih krščanskih vi-
rih pogosto nejasno ali po smislu napačno prevedene. 
Knjiga je na voljo na Misteriji.si, cena je 24 €.

Na Misteriji.si so na voljo še 
druge knjige Gabriele, med dru-
gim Veliki kozmični nauki Jezusa 
iz Nazareta, cena knjige je 34,90 
€. Naročniki na revijo Misteriji 

imajo pri vseh izdelkih, ki jih kupijo na Misteriji.si, de-
set odstotkov popusta.

Iz prakristjanskih zamisli je vzniknil tudi Ra-
dio Santec oziroma Radio Univerzalno življenje 
(Radiouniversallife.org), ki oddaja v različnih jezikih, 
pa prakristjanska televizija Sofia TV, ki oddaja prek sa-
telita, v Sloveniji pa so te oddaje tudi v programu Zdra-
ve TV (Zdravatv.com).

Njene knjige v Sloveniji izdaja GabrieleZaložba Beseda (Gabrielezalozba.
com), njena knjižnica pa je v Multimedijskem centru Beseda v Ljubljani (Ce-
lovška cesta 87, 0590/16 735).


