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»Nič ni prikritega, kar se ne bo razodelo, 

in skritega, kar se ne bo spoznalo. 

  

Zato se bo vse, kar ste rekli v temi, slišalo v luči, 

in kar ste v sobah povedali na uho, 

se bo oznanjalo na strehah.« 

 

Luka 12:2, 3 
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PREDGOVOR UREDNIKA 
 

Življenje Saduhu Sundar Singha je bilo izjemno znamenito zaradi svoje podobnosti 
Kristusu. Rodil se je sredi globin Indijske kulture in religije, v družini Sikha. V zgodnjem 
otroštvu bi ga Sundarova mati vsak teden peljala, da sedi poleg nog saduha, nekega 
svetníka askete, kateri je živel nedaleč v pragozdu. 
 
Toda s smrtjo njegove ljubeče matere, ko je imel šele štirinajst let, sta obup in 
agresivnost vse bolj rasla. Njegovo sovraštvo do lokalnih misijonarjev in kristjanov je 
dosegla vrhunec z javnim sežiganjem Biblije, katero je stran za stranjo raztrgal na 
koščke in vrgel v ogenj. 
 
Vendar pa si je kmalu zatem Sundar nameraval odvzeti življenje. Sundar je pršel do 
točke obupa: odločil se je, da se bo vrgel pod Ludhiana ekspresni vlak, če mu Bog ne 
razodene resnične poti (do) mira. 
 
Ob treh zjutraj je vstal iz svoje postelje in šel ven na z mesečino obsijano dvorišče 
zaradi ceremonialne kopeli, katere se držijo vsi pobožni hinduisti in sikhi pred samim 
čaščenjem Boga. Zatem se je vrnil v svojo sobo in pokleknil. In z upognjeno glavo do tal 
je rotil Boga, da se mu objavi. Vendar pa se ni nič zgodilo. 
 
Ni vedel, kaj naj bi pričakoval: glas, vizijo ali trans?! In še vedno se ni nič zgodilo, čeprav 
se je čas prihoda Ludhiana ekspresnega vlaka naglo približeval. 
 
Dvignil je glavo in odprl oči, in bil je precej presenečen, ko je v sobi videl šibak oblaček 
svetlobe. Bilo je prezgodaj, da bi se danilo. Odprl je vrata in pogledal ven na dvorišče. 
Bila je tema. Vrnil se je nazaj v sobo; videl je, kako svetloba v sobi postaja vse bolj 
sijoča. Bil je popolnoma zaprepaden, ko ni zagledal lica nobenega izmed njegovih 
tradicionalnih bogov, ampak zgolj tisto Jezusa Kristusa. 
 
Jezus Kristus je bil tam v sobi: sijoč; seval je neizmerno radost, mir in Ljubezen. In 
medtem, ko ga je s sočutjem opazoval, ga je vprašal: »Zakaj Me preganjaš? Jaz Sem 
umrl zate…« 
 
Od tedaj naprej je življenje Sundar Singha postalo v največji možni meri Kristusu-
podobno. Ker ni želel zavrniti svojega Učitelja, ni bilo potrebno dolgo čakati, da se mu 
je njegova družina odrekla. Sundar se je oblekel v rumeno rjuho sadhua in začel 
življenje širjenja enostavnega sporočila Ljubezni, miru in preporoda skozi Jezusa. S 
seboj ni nosil niti denarja niti kakršnegakoli drugega imetja, edinole Novo Zavezo. 
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Potoval je po Indiji in Tibetu, kakor tudi po ostalih delih sveta s sporočilom, da se 
Kristusa v modernem času razlaga ne nek žalostno prazen način (oz. da je moderna 
razlaga razvodenila Jezusovo sporočilo). Zahod je obiskal dvakrat; odpotoval je v 
Britanijo, Združene države in v letu 1920 v Avstralijo ter leta 1922 ponovno v Evropo. 
 
Poleg tako velikega števila »duhovnih smeri« in »tehnik«, s katerimi se sooča današnji 
svet, je dejansko še posebno pomembno preučiti življenje in videnja nekoga, ki je 
resnično sprejel enostavnost, Ljubezen in svobodo, ki jih ponuja posvečenost Kristusu 
(oz. Ljubezen do Kristusa). 
 
»Jaz nisem vreden, da sledim sledem mojega Gospoda«, je dejal; »toda kakor On, 
tudi jaz ne želim dóma niti imetja. Tako kot On bom pripadal cesti, delil trpljenje 
svojega naroda, jedel s tistimi, ki mi bodo ponudili okrilje in vsem ljudem govoril o 
Božji Ljubezni.« 
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PREDGOVOR SUNDAR SINGHA 
 

V tej knjigi sem poizkušal opisati neke vizije, katere mi je dal Bog. Če bi upošteval svoje 
lastne namere, poročila o teh vizijah ne bi objavil v času mojega življenja. Vendar pa so 
bili prijatelji, katerih mnenje zelo cenim, uporni v tem, da se kot duhovno pomoč 
drugim objavo učenja teh vizij ne sme preložiti. Iz spoštovanja do želje teh prijateljev je 
ta knjiga sedaj predstavljena v javnosti. 
 
Pred štirinajstimi leti, v Kotagarhu, so bile v času molitve moje oči odprte za Nebeško 
Videnje. Vse se mi je prikazalo tako jasno, da sem pomislil, da sem zagotovo umrl in da 
je moja duša prešla v nebeško slavo. Vendar pa so v letih, ki so sledila, te vizije 
nadaljevale bogateti moje življenje. Jaz jih ne morem vedno sam priklicati. Po navadi, 
ko molim ali meditiram, so moje duhovne oči včasih tudi do osem ali desetkrat 
mesečno odprte v nebesa. In eno ali dve uri se v slavi nebeškega področja sprehajam z 
Jezusom Kristusom ter se pogovarjam z angeli in duhovi. Njihovi odgovori na moja 
vprašanja so priskrbeli veliko rešitev, katere so že bile objavljene v mojih knjigah. Toda 
neizmerno navdušenje zaradi tega duhovnega druženja mi omogoča, da hrepenim po 
času, ko bom trajno vstopil v blaženost in skupnost (od)rešenih. 
 
Nekateri lahko začnejo dvomiti, da so te vizije zgolj neka vrsta spiritualizma. Vendar pa 
bi želel poudariti, da v samem bistvu obstaja ena zelo pomembna razlika. Spiritualizem 
dejansko predpostavlja prejemanje sporočil in znamenj od duhov iz teme (negativnih 
sil), pri čemer pa so le-ta po navadi tako pomankljiva in nerazumljiva, če ne povsem 
zavajajoča, da njihove privržence vedno bolj odvlečejo stran od Resnice, prej kot pa k 
Njej. Po drugi strani pa jaz v teh vizijah vidim jasno in čisto vsako podrobnost slave 
duhovnega sveta, pri čemer imam čudovito izkušnjo zelo resničnega druženja s 
svetníki sredi nepredstavljivo blestečega in prelepega sveta, kateri je postal viden. In ti 
angeli in svetníki so tisti, od katerih sem prejel sporočila, ki pa niso bila nejasna, 
občasna in iluzorna sporočila iz nevidnega, temveč jasne ter racionalne razlage mnogih 
problemov, kateri so me mučili. 
 
To »Skupnost Svetnikov« je prva Cerkev doživela kot tako resnično dejstvo, da ji je 
dano mesto med obveznimi članicami njihove vere, kakor je to omenjeno v 
»Apostolskem verovanju«. Nekoč sem v viziji vprašal svetníke, kje je v Bibliji dan dokaz 
o tej skupnosti svetníkov. In bilo mi je rečeno, da je on dan in da se v povsem jasni 
obliki lahko najde v Zahariji 3:7-8, kjer oni, »ki stojijo tu«, niso angeli, temveč svetníki v 
slavi. Božja obljuba pa je ta, da če bo Jozue izpolnil Njegovo zapoved, mu bo dan 
»pristop« k tistim (svetníkom), ki tam stojijo.« Vendar pa so ti njegovi »prijatelji« duhovi 
izpopolnjenih ljudi, s katerimi se lahko komunicira (oz. se lahko vstopi v skupnost). V tej 
knjigi so znova omenjeni Duhovi, Svetníki in Angeli. Razlika, katero bi naredil med 
njimi, je ta, da obstajajo dobri in pa hudobni duhovi, kateri se po smrti nahajajo v 
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vmesnem stanju, ki se nahaja med nebom in peklom. Svetníki so tisti, ki so skozi ta 
stadij prešli v višje področje duhovnega sveta in opravljajo posebno dolžnost, katera 
jim je ponujena. Angeli pa so ta veličastna bitja, katerim so bile dane raznovrstne 
najboljše službe. In med njimi se nahajajo mnogi svetníki iz drugih svetov, kakor tudi iz 
tega našega sveta, kateri pa vsi živijo skupaj kot ena družina. Oni si medsebojno služijo 
v Ljubezni in so v sijaju Božje slave večno srečni. Svet Duhov je tisto vmesno  stanje, v 
katerega vstopijo duhovi potem, ko so zapustili telo. Duhovni svet so vsa duhovna 
bitja, katera napredujejo skozi stadije med temnim breznom brez dna in Gospodovim 
prestolom v luči. 
 
SUNDAR SINGH 
 
Subathu, Julij 1926 
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Vizije 
 

ŽIVLJENJE 
 

Obstaja samo eden izvor Življenja – Neskončno in Vsemogočno Življenje, katerega 
ustvarjalna sila je dala življenje vsem živim stvaritvam. Vse stvaritve živijo v Njem in 
bodo v Njem ostale za vekomaj. Po drugi strani pa je to Življenje ustvarilo brezštevilna 
druga življenja, ki so različnih vrst, pri čemer je človek po stopnji njihovega napredka 
eden izmed njih, ustvarjen po lastni Božji podobi, da bi lahko za vekomaj ostal srečen v 
Njegovi sveti Navzočnosti. 
 

SMRT 
 

To življenje se lahko transformira/spremeni, toda nikoli ne more biti uničeno. In čeprav 
se sprememba iz neke oblike življenja v drugo imenuje Smrt, pa to nikoli ne pomeni, da 
smrt na koncu dokonča življenje, ali da celo dodaja življenju oz. da mu odvzema. Ona 
zgolj prenaša iz ene oblike življenja v drugo. Stvar, katera izgine in jo ne vidimo več, pri 
tem ni prenehala obstajati. Ona se ponovno pojavi, vendar pa v drugačni obliki oz. 
stanju. 

 

ČLOVEK NE MORE BITI NIKOLI UNIČEN 
 

V tem celotnem vesolju ni bilo nikoli nič uničeno, kakor to tudi nikoli ne more biti, ker 
Stvarnik ni nikoli ničesar ustvaril, da bi uničil. Da je On to želel uničiti, On tega nikoli ne 
bi ustvaril. In ko nič v stvarstvu ne more biti uničeno, kako je potem lahko uničen 
človek, ki je krona stvarstva in podoba njegovega Stvarnika? Nikoli! Če človek s smrtjo 
ni uničen, se potem takoj pojavi vprašanje, kje in v kakšnem (katerem) stanju bo človek 
živel po smrti? 
 
Poizkušal vam bom dati kratko razlago glede na vizije, katere sem osebno doživel, 
četudi ni mogoče opisati vseh stvari, katere sem videl v vizijah iz duhovnega sveta, ker 
so jezik in ilustracije (ponazorila) tega sveta neprimerni, da bi bilo mogoče opisati te 
duhovne stvarnosti, pri čemer bi sam poizkus, da bi se slavo teh stvari, katere sem 
videl, prilagodilo nivoju navadnega jezika, najverjetneje pripeljal do nesporazuma. Jaz 
sem glede na to moral umakniti poročila o vseh tistih skrivnostnih duhovnih 
dogajanjih, za katere je (da bi se jih opisalo, dočaralo) primeren edinole duhovni jezik, in 
izkoristiti zgolj nekaj enostavnih ter poučnih dogajanj, katera se bodo pokazala, da so 
koristna za vse. Ker pa bo moral prej ali slej vsakdo stopiti v ta nevidni duhovni svet, bo 
zagotovo koristno, če ga mi spoznamo do določene mere. 
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KAJ SE DOGAJA OB SMRTI? 
 

Nekega dne, medtem ko sem moli v osami, sem se nenadoma znašel obkrožen z veliko 
množico duhovnih bitij oz. lahko bi se takole izrazil: Čim so bile moje (duhovne) oči 
odprte, sem se znašel počaščen v prisotnosti večje druščine svetníkov in angelov. Sprva 
sem bil precej zmeden, ko sem zagledal njihovo blesteče in veličastno stanje ter z njimi 
primerjal svojo slabšo kvaliteto. Vendar pa sem bi takoj umirjen (oz. oni so me 
potolažili) z njihovo iskreno naklonjenostjo in z ljubeznijo navdihnjenim prijateljstvom. 
Že prej sem v svojem življenju doživel mir Božje Prisotnosti, toda druženje s temi 
svetníki mi je dalo novo in izjemno veselje. V pogovoru z njimi sem od njih prejel 
odgovore na svoja vprašanja, katera so se nanašala na moje težave glede mnogih 
problemov, zaradi katerih sem bil zmeden. Najprej sem spraševal o tem, kaj se dogaja 
v trenutku, ko nastopi smrt in o stanju duše po smrti. Dejal sem: »Mi vemo, kaj se z 
nami dogaja v dobi med otroštvom in starostjo, toda ničesar ne vemo o tem, kar se 
dogaja v trenutku, ko nastopi smrt oz. izza vrat smrti. Pravo informacijo o tem imajo 
lahko samo tisti z druge strani smrti potem, ko so vstopili v duhovno kraljestvo.« 
Vprašal sem: »Ali o tem lahko dobim kakršnokoli informacijo?« 
 
Eden izmed svetníkov je dal odgovor na to: »Smrt je podobna sanjam. Ob prehodu (v 
drugi svet) ni bolečine, razen v primeru nekaterih bolezni ali mentalnega stanja. Kakor 
izčrpanega človeka premaga globok spanec, tako tudi človek doživi sanje smrti. Smrt k 
mnogim pride tako nenadno, da se oni zelo težko zavedajo, da so zapustili materialni 
svet in vstopili v svet duhov. Zmedeni zaradi veliko novih stvari, katere vidijo okoli 
sebe, si oni predstavljajo, da so na obisku v neki državi ali mestu v fizičnem svetu, kjer 
prej še niso bili. Šele po tem, ko so bolj podrobno podučeni, dojamejo, da je njihovo 
duhovno telo drugačno od njihovega prejšnjega materialnega telesa, pri čemer potem 
priznajo, da so bili pravzaprav iz materialnega sveta premeščeni v svet duhov.« 
 
Drugi svetník, ki je bil tam prisoten, je na moje vprašanje dal ta podrobnejši odgovor, 
pri čemer je dejal: »Ponavadi v trenutku, ko nastopi smrt, telo izgubi svojo sposobnost 
čutenja. Ono ne čuti bolečin, ampak ga enostavno premaga občutek zaspanosti. 
Včasih se zgodi, ko je slabotno ali po nesreči, da duh (duša) odide, medtem ko je telo še 
živo, pri čemer so potem duhovi tistih, kateri so živeli brez razmišljanja o duhovnem 
svetu ali o pripravi na vstop vanj, ker so tako nenadoma premeščeni v svet duhov, 
izjemno zmedeni in v stanju velikega trpljenja zaradi svoje usode, tako da morajo 
precej dolgo časa ostati v nižjih in mračnih predelih vmesnega stanja. Duhovi teh nižjih 
področij pogosto zelo trpinčijo ljudi v svetu, pri čemer pa lahko prizadenejo zgolj tiste, 
kateri imajo podobne misli, kateri z njihovo lastno voljo odprejo svoja srca, da bi jih 
sprejeli. Takšni hudobni duhovi bi, če bi lahko delovali skupaj z duhovi v svetu, 
povzročili ogromno škodo, če Bog ne bi povsod postavil neskončno število angelov, da 
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bi zaščitil Svoje ljudi in Njegovo stvarstvo, tako da so Njegovi ljudje vedno varni pod 
Njegovo zaščito.« (Psalm 91). 
 
»Hudobni duhovi lahko prizadenejo samo tiste, ki so takšni kot oni sami, kar pa lahko 
storijo zgolj toliko, kolikor jim je dovoljeno. Oni sicer lahko dejansko napadajo 
pravične, vendar pa ne brez Božjega dovoljenja. Bog včasih resnično Satanu in 
njegovim angelom dopusti, da skušajo in preganjajo Njegove ljudi, da bi tako skozi 
skušnjavo postali močnejši in boljši, kakor je bilo to tedaj, ko je Satanu dovolil 
preganjati/obsedati Njegovega služabnika Joba, pri čemer pa verniku takšna skušnjavo 
bolj korist, kot pa ne.« 
 
Drugi izmed prisotnih svetníkov je kot odgovor na moje vprašanje dodal: »Pri mnogih, 
katerih življenja niso bila predana Bogu, ko morajo umreti, se zdi, kot da padejo v 
nezavest. Dejansko pa se zgodi to, da ko zagledajo odvratne (ogabne, gnusne) in vražje 
obraze demonov, kateri so jih obkolili, oni obnemijo in so od strahu paralizirani. Po 
drugi strani pa je umiranje vernika temu povsem nasprotno. On je izjemno srečen, ker 
vidi angele in svete duhove, kateri pridejo k njemu, da bi mu zaželeli dobrodošlico. 
Tako pa je tudi njegovim ljubljenim, ki so umrli prej, dovoljeno, da pridejo k njegovi 
smrtni postelji in dušo vodijo v duhovni svet. Takšen se pri vstopu v svet duhov takoj 
počuti kot doma. Ni stvar samo v tem, da so z njim le njegovi prijatelji, ampak se je tudi 
on, medtem ko je bil na svetu, davno prej pripravil za ta Dom s pomočjo zaupanja v 
Boga in skupnosti z Njim.« 
 
Nato je četrti svetník dejal: »Pospremiti duše ljudi iz sveta je delo angelov. Ponavadi, v 
duhovnem svetu, se Kristus razodene vsakomur, seveda v določeni stopnji slave, 
katere se razlikujejo glede na stanje duhovnega razvoja vsake duše. Čeprav pa v 
nekaterih primerih On Osebno pride k smrtni postelji, da bi zaželel dobrodošlico 
Svojemu služabniku; v Ljubezni mu briše solze in ga (v)pelje v Raj. Ravno tako kot 
otrok, ki se rojeva v svetu, razodeva, kako je preskrbljen z vsem, kar potrebuje, tako 
tudi duša pri vstopu v duhovni svet razodeva, da ji je dano vse potrebno.«    

 

SVET DUHOV 
 

Enkrat so mi med pogovorom svetníki dali naslednjo informacijo: »Po smrti človeškega 
bitja vsaka duša vstopi v svet duhov, pri čemer bo vsak glede na njegovo stopnjo 
duhovnega razvoja prebival z duhovi, ki so miselno in po značaju podobni njemu, v 
temi ali pa na svetlobi slave. Prepričani smo, da ni nihče vstopil v duhovni svet v 
fizičnem telesu razen Kristusa in nekaterih svetníkov, katerih telesa so bila 
spremenjena v zveličana telesa. Vendar pa je bilo nekaterim podarjeno, da že v času 
življenja v svetu lahko vidijo svet duhov in sámo nebo, kakor (Pavlu, o čemer beremo) v 
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2. Korinčanih 12:2, četudi oni sami ne morejo reči, ali v Raj vstopajo v telesu ali v duhu 
(2. Korinčani 12:3). 
 
Po tem pogovoru so me ti svetníki peljali naokoli in mi pokazali mnoge prekrasne 
stvari, kakor tudi razna mesta. Videl sem, kako iz vseh strani neprestano prihaja v svet 
duhov na tisoče in tisoče duš in kako so jim služili, kako so jih spremljali angeli. Duše 
dobrih so spremljali samo angeli in dobri duhovi, kateri so jih pospremili iz njihovih 
smrtnih postelj. Hudobnim duhovom (demonom) ni bilo dovoljeno, da bi se jim 
približali, ampak so stali odmaknjeni in so zgolj opazovali. Videl sem tudi, da z dušami, 
ki so bile resnično hudobne, ni bilo dobrih duhov, ampak so bili okoli njih hudobni 
duhovi, kateri so prišli z njimi od njihovih smrtnih postelj; medtem pa so angeli ravno 
tako stali poleg in preprečevali, da bi ti hudobni duhovi dali duška njihovi zlobni naravi 
in jih trpinčili. Hudobni duhovi so zelo kmalu odpeljali te duše proti temi; oni so nmreč, 
dokler so bili v telesu,  nenehno dopuščali, da ti hudobni duhovi z zlom vplivajo na njih, 
pri čemer so prostovoljno dovolili, da so bili zavedeni/privabljeni z raznoraznimi 
vrstami zlobe. 
 
Angeli se namreč na noben način ne vpletajo v svobodno voljo katerekoli duše. Tam 
sem videl tudi mnoge duše, katere so pravkar prišle v svet duhov, katere so bile v 
spremstvu dobrih in hudobnih duhov, kakor tudi angelov. Toda kmalu se je pokazala 
radikalna/temeljna razlika med njihovimi življenji, in oni so se ločili: tisti z dobrim 
značajem k dobrim in tisti z zlim k hudobnim.  
 

SINOVI SVETLOBE 
 

Ko človeške duše pridejo v svet duhov, se dobri takoj ločijo od hudobnih. V svetu so vsi 
skupaj pomešani, toda v duhovnem svetu temu ni tako. Pogosto sem videl, da se dobri 
duhovi – Sinovi Luči, ko vstopijo v svet duhov, najprej kopajo v neotipljivem zraku, 
podobnemu vodam kristalno čistega oceana, pri čemer oni v tem najdejo intenzivno 
ter razveseljujočo osvežitev. Oni se znotraj teh čudežnih voda gibajo kot na odprtem 
zraku, pri čemer niso niti potopljeni niti jih te vode ne zmočijo; prekrasno oprani, 
osveženi in popolnoma prečiščeni vstopijo v svet slave in svetlobe (luči), kjer bodo za 
vekomaj ostali v Prisotnosti njihovega ljubljenega Gospoda (Jezusa Kristusa) in v 
občestvu brezštevilnih svetnikov ter angelov. 
 

SINOVI TEME 
 

Kako zelo so drugačne duše tistih, kateri so živeli hudobno življenje. Bolni so, medtem 
ko so neovirano v družbi Sinov Luči, pri čemer se oni mučeni s strani svetlobe Slave, 
katera vse razodene, naprezajo, da bi se skrili na mesta, kjer se se ne bo videl njihov 
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nečist in z grehom zapacan značaj. Črni dim škodljivega smradu se dviga iz najnižjih in 
najtemnejših delov sveta duhov. In ti Sinovi Teme se ob njihovem prizadevanju, da bi 
se skrili pred svetlobo, spuščajo in se na glavo mečejo vanj, od koder se nenehno sliši 
njihov bridki jok obžalovanja ter trpljenja. Vendar pa je nebo tako urejeno, da se dima 
ne vidi, kakor tudi duhovi na nebu ne slišijo joka trpečih, v kolikor nekdo izmed njih, iz 
posebno določenega razloga, želi videti nesrečno stanje teh duš v temi (Janez 3:19, 20).  
 

SMRT OTROKA 
 

Majhen otrok je umrl zaradi vnetja pljuč. In prišla je skupina angelov, da bi njegovo 
dušo odpeljali do sveta duhov. Želim si, da bi njegova mati lahko videla ta prekrasen 
prizor. Ona bi potem namesto jokanja veselo prepevala; angeli namreč skrbijo za 
malčke s takšno skrbjo in Ljubeznijo, kakršne nobena mati nikoli ne bi mogla izraziti 
(pokazati). Slišal sem, kako nek angel govori drugemu: »Poglej, kako mati tega otroka 
joka zaradi te kratke in začasne ločitve. Za samo nekaj let bo ona ponovno srečna s 
svojim otrokom.« Potem so vzeli otrokovo dušo do tega prekrasnega in s svetlobo 
izpolnjenega  dela neba, katero je ločeno za otroke, kjer za njih skrbijo in jih poučujejo 
v vsej nebeški modrosti, vse dokler malčki postopoma ne postanejo kot angeli. 
 
Čez nekaj časa je umrla tudi njegova mati. In njen otrok, ki je sedaj postal kot angel, je 
z drugimi angeli prišel zaželeti dobrodošlico duši svoje matere. Ko ji je rekel: »Mati, ali 
me ne prepoznaš? Jaz sem tvoj sin Theodore«, je bilo materino srce preplavljeno z 
veseljem. In ko sta se objela, so njune solze veselja padale v obliki cvetov. To je bila 
ganljiva scena. Medtem ko sta se skupaj sprehajala, ji je on še naprej kazal in razlagal o 
stvareh, ki so ju obkrožale. In v tem času, ki je bilo določen za njeno bivanje v vmesnem 
stanju (v svetu duhov), je ostal z njo. Ko pa se je čas, kateri je nujen za poučevanje v tem 
svetu, iztekel, jo je vzel s seboj v najvišje sfere, kjer je prebival on sam. 
 
Tam je bila povsod naokoli prekrasna in vesela okolica, kakor je bilo obenem tudi 
neskončno duš ljudi, kateri so na svetu zaradi Kristusa doživeli razna trpljenja in so bili 
dvignjeni do tega veličastnega mesta časti. Povsod naokoli so bile edinstvene in 
izjemno lepe planine, izviri in okoliši, v vrtovih pa je bilo obilje raznoraznega sladkega 
sadja ter prekrasnega cvetja; tam je bilo vse, kar bi si srce lahko zaželelo. Potem je 
dejal svoji materi: »V svetu, ki je zgolj medla slika tega resničnega sveta, naši dragi 
žalujejo za nami. Toda reci mi, ali je to smrt ali pa je vendarle resnično življenje, po 
katerem hrepeni vsako srce?« Mati odvrne: »Sinko, to je resnično življenje. Če bi v 
svetu poznala celotno resnico o nebu, nikoli ne bi tarnala zaradi tvoje smrti. Kako 
žalostno je, da so oni v svetu tako slepi. Kljub dejstvu, da je Kristus precej jasno razložil 
to stanje slave in da Evangeliji vedno znova govorijo o Očetovem večnem kraljestvu, pa 
ne samo neuki ljudje, ampak se tudi mnogi razsvetljeni verniki še naprej ne zavedajo 
njegove slave. Želela bi, da bi Bog vsem dovoli vstopiti v trajno veselje tega mesta.« 
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SMRT FILOZOFA 
 

Duša nemškega filozofa je vstopila v svet duhov, da bi že od daleč zagledala 
neprimerljivo veličanstvo in slavo duhovnega sveta, kakor obenem tudi srečo 
tamkajšnjih ljudi. Bil je navdušen s tem, kar je videl. Vendar pa mu je njegov trmasti 
razum preprečil, da bi vstopil vanj in užival v njegovi sreči. Namesto da bi priznal, da je 
bil (ta duhovni svet) resničen, se je on raje razpravljal s samim seboj: »Nikakršnega 
dvoma ni, da jaz vse to vidim. Toda kje ostaja dokaz, da vse to zares obstaja in da to ni 
neka prevara, ki je nastala v mojem umu? Zaradi tega bom jaz skozi ta celoten prikaz 
uporabil test logike, filozofije in znanosti, pri čemer se bom šele tedaj prepričal, da ima 
(ta duhovni svet) svojo lastno stvarnost in da ni zgolj iluzija.« Potem so mu angeli 
odgovorili: »Iz tvojega govora je očitno, da je tvoj razum sprevrgel tvoj celoten značaj; 
kakor so namreč duhovne oči, a ne naravne, potrebne, da bi se lahko videlo duhovni 
svet, tako je potrebno tudi duhovno razumevanje, da bi se razumelo njegov obstoj, in 
ne nekakšne mentalne vaje osnovah logike ter filozofije. Tvoja znanost, ki se ukvarja z 
materialnimi dokazi, je ostala izza v svetu, skupaj s tvojo fizično lobanjo in možgani. 
Tukaj je koristna zgolj tista duhovna modrost, katera izvira iz strahu in ljubezni do 
Boga.« Potem je nek angel dejal drugemu: »Kakšna škoda je, da ljudje pozabljajo na 
tisti prekrasen stavek našega Gospoda: »Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor 
otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo! (Matej 18:3)« Vprašal sem enega od 
angelov, kakšna bo usoda tega človeka, pri čemer je on odgovoril: »Če bi bilo življenje 
tega človeka popolnoma hudobno, bi se on takoj pridružil duhovom teme. Vendar pa 
on ni brez občutka za moralo, zato bo nekaj časa slepo taval naokoli v šibki svetlobi 
nižjih delov vmesnega stanja, kjer si bo še naprej razbijal svojo filozofsko glavo, vse 
dokler se utrujen od svoje neumnosti ne pokesa, pri čemer bo potem  pripravljen, da 
prejme nujno učenje s strani angelov, ki so postavljeni za to delo; in tako podučen bo 
pripravljen, da lahko vstopi v Božjo svetlobo v višjem področju.« V nekem smislu je 
celotna neskončnost duhovni svet, katerega kot takšnega izpolnjuje Božja Prisotnost, 
Kateri je pač Duh; kakor je tudi fizični svet ravno tako duhovni svet, ker so njegovi 
stanovalci duhovi, oblečeni v človeška telesa. Vendar pa obstaja še svet duhov (v 
katerega se vstopi) takrat, ko se ob smrti zapusti telo; to je vmesno stanje – stanje med 
slavo in svetlobo najvišjih nebes ter mrakom in temo najnižjih peklov. V njem je 
nešteto nivojev življenja, tako da je duša vodena do tistega nivoja, do katerega se je 
kvalificirala s svojim napredkom. Tam jo nekaj časa poučujejo angeli, ki so posebno 
določeni za to delo; ta čas pa je lahko dolg ali kratek, preden ta svet zpusti in se pridruži 
občestvu tistih duhov – dobrih duhov na večji svetlobi ali hudobnih duhov v najgloblji 
temi – kateri so po značaju in mislih enaki njej sami.    
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NEVIDNA POMOČ 
 

Naši sorodniki in dragi, včasih pa tudi svetníki, se ravno tako pogosto pojavijo iz 
nevidnega sveta, da bi nam pomagali in nas zaščitili, medtem ko angeli to nenehno 
delajo. Vendar pa jim ni bilo nikoli dovoljeno, da bi se nam pokazali (da bi postali vidni), 
razen v redkih primerih, ko se gre za posebne težave. Oni na nas vplivajo na nam 
neopazne/neprepoznavne načine, pri čemer nas spodbujajo k posvečenim mislim in 
nas usmerjajo k Bogu ter k dobremu/pravilnemu vedenju/obnašanju. Božji Duh, ki 
prebiva v naših srcih, pa dokončuje to delo izpopolnjevanja našega duhovnega 
življenja, katerega oni niso uspeli uresničiti. 
 
Veličina kogarkoli ni odvisna od njegovega znanja in položaja, kakor tudi s pomočjo le-
teh kdorkoli lahko postane velik. Človek je velik toliko, kolikor je lahko koristen za 
druge. V kolikšni meri je njegovo življenje koristno za druge, pa je odvisno od njegove 
službe za druge. Zato v tisti meri, v kateri človek v Ljubezni služi drugim, ravno toliko je 
on velik. Kakor je Gospod(ar) dejal: »Kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš 
strežnik! (Matej 20:26). Veselje vseh tistih, ki prebivajo na nebu, je moč najti v tem, da 
si oni medsebojno služijo v Ljubezni, pri čemer na ta način, ko se trudijo doseči cilj 
njihovih življenj, ostajajo za vekomaj v Božji Prisotnosti. 
 

POPRAVLJANJE NAPAKE 
 

Kadar ljudje z vso iskrenostjo hrepenijo po življenju, katero je Bogu prijetno, se na tem 
svetu znova vzpostavlja sklad njihovih pogledov in se začenja ponovno obnavljanje 
njihovih življenj. In ne samo to, da jih neposredno poučuje Božji Duh, ampak so že v 
najintimnejšem predelu njihovih src prejeli pomoč s strani občestva svetníkov, kateri so 
jim, četudi nevidno, pri n razpolago, da bi jim pomagali v smeri dobrega. Ker pa mnogi 
kristjani, kakor tudi ne-krščanski iskalci Resnice, umirajo, medtem ko se še vedno 
držijo lažnih in delno resničnih stališč Resnice, so njihova stališča popravljena v svetu 
duhov pod pogojem, da se oni trmasto ne držijo njihovih mišljenj in da so se 
pripravljeni naučiti, ker niti v tem svetu niti v prihodnjem, Bog ali katerikoli Njegov 
služabnik, človeka ne prisiljuje k verovanju česarkoli, kar bi nasprotovalo njegovi volji.  

 

KRISTUSOVA NAVZOČNOST 
 

V viziji sem videl, da je duh malika pri vstopu v svet duhov takoj začel iskati svojega 
boga. Tedaj so mu svetníki rekli: »Tukaj ni drugega boga, razen Edinega Resničnega 
Boga - (Jezusa) Kristusa, Kateri je Njegova navzočnost.« Ta človek je bil precej zgrožen, 
toda ker je bil iskren iskalec Resnice, je iskreno priznal, da je bil v zablodi. On je goreče 
želel spoznati pravilen pogled na Resnico, zato je vprašal, ali bi lahko videl Kristusa. 
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Kmalu zatem se je Kristus njemu in drugim, ki so šele prispeli v svet duhov, prikazal v 
šibki/motni svetlobi; oni namreč v tem stadiju niso mogli prenesti popolne navzočnosti 
Njegove slave, ker je Njegova slava tako neprekosljiva, da Ga še celo angeli s težavo 
gledajo in si s krili zakrivajo lica (Izaija 6:9). Ko se On dejansko nekomu pokaže 
(razodene), On vzame v poštev posamezen stadij napredka, katerega je uresničila duša, 
tako da se pojavi, ali zatemnjen ali pa v polnejši svetlobi Svoje slave, da bi bilo moč 
prenesti Njegovo navzočnost. Ko so tako ti duhovi videli Kristusa v tej šibki/motni, toda 
privlačni svetlobi, so bili oni izpolnjeni z veseljem in mirom, kateri pa presega našo 
sposobnosti opisa. Okopani z žarki Njegove življenja-dajajoče svetlobe in z valovi 
Njegove Ljubezni, kateri nenehno sevajo iz Njega in se prelivajo preko njih, so bile 
izprane vse zablode. Potem pa so Ga oni v svojih srcih priznali kot Resnico, pri čemer so 
bili ozdravljeni in so se Mu na kolenih pred Njim v ponižnem oboževanju/čaščenju 
zahvaljevali ter Ga slavíli. Svetníki pa, kateri so bili postavljeni, da jih podučijo, so se 
ravno tako veselili zaradi njih.  

 
NAJEMNIK IN DVOMLJIVEC 

 
Nekoč sem v viziji videl, kako je najemnik prispel v duhovni svet. Bil je precej 
vznemirjen, ker v celem njegovem življenju ni razmišljal o ničemer drugem razen o 
tem, kako zaslužiti njegovo dnevnico (oz. vsakdanji kruh). Bil je preveč zaposlen, da bi 
razmišljal o Bogu ali o duhovnih stvareh. Ko je on umrl, je istočasno umrl tudi drugi, 
kateri pa je bil dvomljivec (skeptik) in trmast v svojih razmišljanjih. Obema je bilo 
naloženo, da zelo dolgo časa ostaneta zelo daleč spodaj v svetu duhov, na mračnem 
mestu. Tam so, ker so bili vznemirjeni, začeli klicati na pomoč. Svetníki in angeli so iz 
Ljubezni in usmiljenja (sočutja) odšli, da bi jih tako podučili, da bi lahko razumeli, kako 
postati prebivalci Kraljestva Slave in Svetlobe. Toda kljub njihovi vznemirjenosti/stiski, 
so oni kakor drugi duhovi raje izbrali, da še naprej ostanejo v njihovem temnem 
prebivališču; greh je namreč tako izobličil njihov celoten značaj in naravo, da so v vse 
dvomili. Dvomljivo so gledali celo na angele, kateri so jim prišli pomagati. Medtem ko 
sem to opazoval, sem se vprašal, kakšna bi bil lahko njihova usoda. Ko sem postavil 
vprašanje, je bil edini odgovor, katerega sem dobil od nekega svetníka, kateri je dejal 
sledeče: »Naj se jih Bog usmili!« 
 
Mi lahko ocenimo zlobo človekovega pokvarjenega značaja iz tega, da če o nekom 
naokoli kroži slaba/zlobna informacija, četudi je neresnična, pa jo bo človek, čigar 
perspektiva je izobličena z grehom, takoj sprejel kot resnično. Če pa je sprejeta dobra 
in popolnoma resnična informacija, na primer, da je nek človek pobožen človek, ki je 
storil to ali ono delo na Božjo slavo in v korist njegovih bližnjih, potem bo brez 
oklevanja takšen poslušalec dejal: »To je vse izmišljotina. On je moral izza vsega imeti 
določen prikrit oseben motiv.« Če bi takšnega človeka vprašali, kako ve, da je prejšnja 
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informcija resnična in slednja neresnična, in kakšen dokaz ima za to, on ne bo imel za 
pokazati niti najmanjšega dokaza. 
 
Vse, kar se lahko naučimo iz takšnega stališča misli, je to, da ker so njegove misli 
onesnažene z zlom, on veruje slabi/hudobni informciji, ker je le-ta v skldu z njegovim 
pokvrjenim značajem, pri čemer razmišlja, da so dobre informacije izmišljotine, ker so 
le-te v skladu s hudobijo njegovega srca. Po naravi je stališče dobrega človeka temu 
nasprotno. On je po naravi nagnjen k temu, da  dvomi v slabo/hudobno informacijo in 
da verjme v dobro, ker je to stališče povsem v skladu z dobroto njegovega značaja. 
Tisti, ki so v tem življenju njihova preživeli njihova življenja v nasprotju z Božjo voljo, ne 
bodo našli počitka za svoje srce, niti v tem svetu niti v svetu, kateri jih čaka. In po 
vstopu v svet duhov se bodo počutili zmedeno in vznemirjeno. Tisti pa, ki so v tem 
svetu živeli v skladu z Gospodovo voljo, bodo mirni vstopili v drugi svet, pri čemer bodo 
izpolnjeni z neizmernim veseljem, ker je tam njihov večni dom in kraljestvo njihovega 
Očeta.     

      

SODBA NAD GREŠNIKI 
 

Mnogi imajo idejo, da če na skrivaj grešijo, da tega nihče nikoli ne bo zvedel, čeprav pa 
je povsem nemogoče, da katerikoli greh ostane zavedno skrit. On bo prej ali pa 
pozneje zagotovo razkrit (oz. zanj se bo zagotovo zvedelo; Luka 12:2, 3), pri čemer pa bo 
tudi grešnik prejel kazen, katero je zaslužil. Ravno tako pa tudi dobrota in Resnica ne 
moreta nikoli ostati skriti. Oni na koncu morata zmagati, četudi nekaj časa mogoče ne 
bosta prepoznani, vendar pa bodo skorajšnji dogodki razsvetlili stanje grešnika.  
 

DOBER ČLOVEK IN TAT 
 

Nekoč mi je v viziji eden izmed svetníkov povedal naslednjo zgodbo: »Kasno ponoči je 
bogaboječ človek moral oditi precej daleč, da bi opravil neko potrebno delo. Na svoji 
poti je naletel na tata, ki je želel oropati trgovino. Dejal mu je: »Nimaš pravice jemati 
premoženja drugim ljudem in jim prizadejati izgubo; to je velik greh.« Lopov mu je 
odgovoril: »Če želiš od tukaj izvleči živo glavo, se raje tiho umakni, ker se boš drugače 
znašel v veliki težavi.« Dobri človek je vztrajal pri svojem prizadevanju, in ko tat ni želel 
poslušati, je začel kričati ter buditi sosede. Le-ti so pritekli, da bi zgrabili tata. Čim ga je 
dobri človek začel obtoževati, mu je tat vrnil z enako mero in dobrega človeka obtožil: 
»Oh, da«, je dejal, »vi mislite, da je ta človek zelo pobožen, vendar pa sem ga jaz ujel 
pri sami kraji.« In ker tam ni bilo drugih prič, sta bila oba ujeta in skupaj zaklenjena v 
sobo, medtem ko so policist in nekateri izmed njegovih ljudi skrivoma poslušali njun 
pogovor. Tedaj se je lopov začel drugemu zaporniku posmehovati. 
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Dejal je: »Poglej, kaj te nisem lepo ujel v past? Rekel sem ti, da takoj odideš, ker se 
drugače zate ne bo dobro končalo. Sedaj bomo videli, kako se bo izkazala ta tvoja 
religija.« Čim je policist to slišal, je odprl vrata in dobrega človeka osvobodil z vsemi 
častmi in nagrado, medtem ko je tata kaznoval s hudimi udarci ter ga zaklenil v 
zaporniško celico. Tako celo na tem svetu obstaja stopnja obsodbe med dobrimi in 
hudobnimi ljudmi. Vendar pa jim bo polna kazen ali nagrada dana šele v svetu, ki 
prihaja. 
 

PRIKRITI GREHI 
 

Ravno tako mi je bilo v viziji rečeno tudi sledeče. Človek je v svoji sobi na skrivaj storil 
greh, pri čemer je mislil, da se njegov greh ne vidi.  Eden izmed svetníkov je dejal: 
»Kako bi samo želel, da bi bile duhovne oči tega človeka tedaj odprte, ker si potem ne 
bi nikoli drznil storiti tega greha. V tej sobi je bilo namreč veliko število angelov in 
svetníkov, kakor tudi duhov njegovih dragih, kateri so mu prišli pomagati. Vsi so bili 
žlostni, ko so videli sramotno vedenje, in eden izmed njih je dejal: »Prišli smo mu 
pomagati, toda sedaj bomo morali v času njegove sodbe pričevati proti njemu. On nas 
ne more videti, vendar pa mi vsi lahko vidimo, kako greši. Kako bi samo želel, da bi se 
ta človek pokesal, da bo osvobojen kazni, katera bo nastopila.« 
 

ZAPRAVLJENE PRILOŽNOSTI 
 

Enkrat sem v svetu duhov videl duha, ki je v krikih kesanja/obžalovanja kakor norec 
divjal naokoli. Nek angel je dejal: »Ta človek je imel v svetu veliko priložnosti, da se 
pokesa in da se usmeri k Bogu. Vendar pa bi vedno, ko ga je pekla vest, njena 
opominjanja utapljal v alkoholu. Zapravil je celotno njegovo premoženje, uničil svojo 
družino in na koncu storil samomor. In sedaj v svetu duhov kakor pobesnel pes 
histerično divja naokoli in se ob mislih na svoje zapravljene priložnosti, katerih ne more 
vrniti, zvija v kesanju. Mi smo mu vsi pripravljeni pomagati, vendar pa mu njegov lasten 
izprijen (pokvarjen) značaj preprečuje, da bi se pokesal; zaradi greha je namreč otrdelo 
njegovo srce, čeprav pa je spomin na njegov greh zanj vedno svež. On je v svetu pil, da 
bi pozabil na glas svoje vesti, toda tukaj nima popolnoma nobene priložnosti, da 
karkoli prikrije. Sedaj je njegova duša tako gola, da on osebno in vsi prebivalci 
duhovnega sveta lahko vidijo njegovo grešno življenje. V njegovem zardi greha 
zakrnelem stanju zanj ni mogoča nobena druga smer, razen da se z drugimi hudobnimi 
duhovi skrije v temo in se tako do določene mere izogne mučenju svetlobe (= da se 
izogne trpljenju, katerega mu povzroča svetloba spoznanja).« 
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HODOBNEMU ČLOVEKU JE BILO DOVOLJENO VSTOPITI V NEBO 
 

Enkrat je ob moji prisotnosti po smrti v svet duhov vstopil človek, ki je živel hudobno 
življenje. Ko so mu angeli in svetníki želeli pomagati, jih je on takoj začel preklinjati; 
preklinjal je in govoril: »Bog je popolnoma nepravičen. Nebo je pripravil za takšne 
laskave sužnje kot ste vi, ostalo človeštvo pa je vrgel v pekel. Vendar pa Mu vi vseeno 
pravite, da je Ljubezen.« Angeli so odgovorili: »Bog je zagotovo Ljubezen (1 Janez 4:8, 
16). On je ustvaril ljudi tako, da bi lahko za vekomaj živeli v srečni skupnosti z Njim. 
Toda ljudje so zaradi svoje lastne trme in zlorabe njihove svobodne volje svoja lica 
obrnili stran od Njega ter si tako ustvarili pekel. Bog nikogar ne vrže v pekel in tega tudi 
ne bo nikoli storil. Človek si sam sebi ustvari pekel tako, ko se je zapletel v greh; Bog ni 
nikoli ustvaril nikakršnega pekla.« 
 
Ravno tedaj pase je iz višin zaslišal izjemno mil glas nekega od višjih angelov, ki je 
govoril: »Bog je dopustil, da ta človek lahko vstopi v nebo.« Človek je ob spremstvu 
dveh angelov vneto stopil naprej. Ko so torej prišli do nebeških vrat in ko je videl to 
sveto ter s svetlobo okopano mesto, slavne in blažene stanovalce, kateri tam 
prebivajo, mu je postalo nelagodno. Angeli so mu dejali: »Poglej, kako je to prekrasen 
svet! Pojdi še malo naprej in poglej dragega Gospoda (Jezusa Kristusa), kako sedi na 
Svojem prestolu!« On je pogledal od vrat, potem pa, ko mu je svetloba Sonca 
Pravičnosti razodela nečistočo njegovega z grehom umazanega življenja, se je začel 
umikati v agoniji svojeg lastnega preziranja (= sam sebi se je začel gnusiti oz. sam sebi se 
je zdel ogaben). In pobegnil je s takšno hitrostjo, da se celo v vmesnem stanju duhov ni 
zaustavil, ampak je kakor kamen preletel skozi njega in se na glavo vrgel v brezno brez 
dna. 
  
Zatem pa je lahko slišal sladek in čudovit Gospodov glas, ki je govoril: »Otroci Moji 
dragi, poglejte! Nikomur ni prepovedano priti sem, kakor tudi temu človeku ni nihče 
prepovedal ali pa ga prosil, da odide. To je bilo njegovo lastno nečisto življenje, katero 
ga je prisililo, da pobegne iz tega svetega mesta: »Kdor se namreč ne rodi od zgoraj, 
ne more videti Božjega kraljestva.« (Janez 3:3) 

 

DUH MORILCA 
 

Človeka, ki je pred nekaj leti ubil krščanskega duhovnika, je v džungli pičila kača. Umrl 
je, in ko je vstopil v svet duhov, je povsod okoli sebe zagledal dobre in hudobne 
duhove. In ker je celoten videz njegove duše kazal na to, da je bil sin teme, so ga 
hudobni duhovi (demoni) kmalu obkolili in ga skupaj z njimi odpeljali proti temi. Eden 
izmed svetníkov je dejal: »S strupom svoje besa je ubil Božjega človeka, sedaj pa je on 
sam ubit s strupom kače. Stara Kača, vrag, je skozi tega človeka ubil nedolžnega 
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človeka. Sedaj pa je s pomočjo druge kače, katera je kakor on, ubil tega človeka; on je 
bi namreč »od začetka morilec.« (Janez 8:44). 
  

IN DUH UMORJENEGA ČLOVEKA 
 

Ko so ga odpeljali , je eden izmed dobrih duhov, kateri mu je prišel pomagati, dejal: 
»Oprostil sem ti z vsem svojim srcem. Ali lahko sedaj nekaj naredim zate?« Morilec ga 
je takoj prepoznal, da je on človek, katerega je pred nekaj leti ubil. Osramočen in zelo 
prestrašen je pred njim padel na kolena. Hudobni duhovi so takoj začeli naglas 
protestirati, vendar pa so jih angeli, ki so stali malo stran, posvarili in jih utišali. Potem 
pa je morilec rekel človeku, katerega je ubil: »Kako bi samo želel, da sem v svetu lahko 
videl nesebično življenje polno Ljubezni, katerega (oz. kakor to) sedaj vidim. Žal mi je, 
ker zaradi svoje slepote in zato, ker je tvoje telo zakrivalo tvoj resničen duhovni svet, 
nisem mogel videti notranje lepote tvojega življenja. Ko sem te ubil, sem obenem tudi 
mnoge prikrajšal za blagoslove in koristi, katere bi jim ti dal. Sedaj pa sem v Božjih 
očeh zavedno grešnik in si popolnoma zaslužim svojo kazen. Ne vem, kaj lahko storim 
razen tega, da se skrijem v neko mračno votlino, ker ne morem prenesti te svetlobe. 
Na njej, ne samo da sem beden zaradi mojega lastnega srca, ampak vsi lahko vidijo 
vsako podrobnost mojega grešnega življenja.« Človek, ki je bil ubit, je nato odgovoril: 
»Ti se moraš resno pokesati in se usmeriti k Bogu. Če namreč to narediš, obstaja 
upanje, da te bo Božje jagnje opralo v Njegovi lastni krvi in ti dalo novo življenje, da 
lahko z nami živiš v nebesih in da si (od)rešen peklenskih muk.« 
 
Morilec je nato dejal: »Meni ni potrebno priznati mojih grehov, ker so pred vsemi 
razkriti (oz. jih vsi lahko vidijo); v svetu sem jih lahko skril, toda tukaj jih ne morem. 
Želim si živeti na nebu s svetníki kakor ti, toda ne moram prenesti motne svetlobe v 
svetu duhov, katera razkriva, kakšne narave je človekov značaj (in kakšni so njegovi 
motivi); zato, kakšno bo moje stanje na sijaju preverjanja in slavi tega s svetlobo 
izpolnjenega mesta? Moja največja ovira je ta, da je zaradi mojih grehov moja vest tako 
otopela in zakrnela, da se moja narava ne bo nagibala k Bogu in kesanju, ker zgleda, da 
v meni ni ostalo moči za kesanje. Sedaj pa mi ni preostalo nič drugega, kot da bom 
zavedno odgnan od tukaj. Gorje meni zaradi mojega nesrečnega stanja.« Ko je to 
rekel, je ves prestrašen padel na tla in njegovi duhovi so ga odvlekli v temo. Potem pa 
je eden izmed angelov dejal: »Poglej, ni potrebno, da kdorkoli oznani sodbo ali 
prekletstvo. Življenje vsakeg grešnika ga samo od sebe obsoja in ga razglasi za krivega. 
Tedaj mu ni potrebno reči ali poklicati pričevalce proti njemu. Do določene mere se 
kazen v srcu vsakega grešnika začenja, še dokler je v svetu, vendar pa oni tukaj občutijo 
njen popoln učinek. In Bog je tukaj tako postavil stvari, da se koze in ovce, se pravi 
grešniki in pravični, sami ločijo (Matej 25:31-46). 
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Bog je človeka ustvaril, da bi živel v svetlobi, na kateri sta njegovo Duhovno zdravje in 
veselje narejena za vekomaj. In glede na to nobeden človek ne more biti srečen v temi 
pekla. Zato, kamorkoli gre grešnik, se bo on povsod znašel v peklu. Kakor je temu 
nasprotno tudi stanje pravičnega, kateri je, osvobojen greha, povsod v nebesih.« 

 

DUH LAŽNJIVCA 
 
V svetu je bil človek, ki je bil tako odvisen od laganja, da mu je to postala druga narava 
(značaj). Ko je umrl in vstopil v svet duhov, je poizkušal lagati kot ponavadi. Vendar pa 
je bil zelo osramočen, ker bi bile vse njegove besede, še preden bi jih izgovoril, razkrite 
vsem. Tam namreč nihče ne more biti dvoličnež, ker misel nobenega srca ne more 
ostati skrita. Ko duša zapusti telo, v sebi nosi odtis vseh njenih grehov, pri čemer sami 
udje postanejo pričevalci proti njej. Nič razen Kristusove krvi ne more obrisati madeža 
greha. Ko je ta človek živel na svetu, je redno poizkušal izobličiti tisto, kar je 
pravilno/pravično v to, kar je zmotno/nepravično. Vendar pa se je po njegovi telesni 
smrti naučil, da tam ni in tudi nikoli ne more obstajti možnost izkrivljanja Resnice v 
neresnico. Tisti, ki laže, ne škoduje nikomur in ne zavaja nikogar razen samega sebe 
tako, da je ta človek z laganjem ubil notranjo percepcijo (zaznavanje) Resnice (= ta 
situacija krasno odkriva duhovni smisel besed: »oko za oko…«, kateri pa je sledeč: Tisti, ki 
drugemu maže oči z neresnico, na koncu premaže svoje oči, da sam več ne vidi nobene 
Resnice. – Eksodus 21:24), katero je nekoč posedoval. Gledal sem ga, medtem ko je bil 
povsem zapleten v svojo neresnico, kako svoje lice obrača stran od svetlobe, katera je 
pritekala od zgoraj in se hitro spuščal globoko dol v temo, kjer nihče ne more videti 
njegove umazane ljubezni do laganja razen tistih duhov, kateri so bili enakega značaja 
kot on sam (Janez 3:19-21). 
 
Resnica namreč ostaja vedno enaka; in zgolj ona je temu človeku dala oceno njegove 
dvoličnosti (hinavščine) in ga obsodila kot lažnjivca. 
 

DUH PREŠUŠTNIKA 
 

Videl sem prešuštnika, ki je nedolgo tega prišel v svet duhov. Njegov jezik je bil 
iztegnjen kot pri človeku, kateri je izčrpan od žeje. Imel je široko raztegnjene nosnice, 
in mlatil je s svojimi rokami okoli sebe, kot da bi v njem gorel nekakšen ogenj. Videti je 
bil hudoben in odvraten, da se mi je gnusilo pogledati ga. Vse, kar je spremljalo luksuz 
in senzualnost, je ostlo v svetu; on pa je sedaj kakor stekel pes divjal naokoli in kričal: 
»Prekleto naj bo to življenje! Tukaj ni smrti, da bi izginila vsa moja bolečina. In duh 
tukaj ne more umreti, ker bi drugače ponovno naredil samomor, kakor sem s pištolo to 
naredil na svetu, da bi se tam izognil stiskam. Vendar pa je ta bolečina veliko večja od 
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bolečine na svetu. Kaj naj naredim?!« Ko je to izgovoril, je pohitel proti temi, kjer so bili 
mnogi duhovi s podobnimi mislimi, in tam se je izgubil. 
 
Eden izmed svetníkov je dejal: »Ne samo to, da je zgolj hudobija greh, ampak je greh 
tudi hudobna misel in pogled (Matej 5:27-30). Ta greh ni omejen zgolj na odnos z 
drugimi ženskami, ampak je že sámo pretiravanje in primitivizem z lastno ženo ravno 
tako greh. Človek in njegova žena sta resnično skupaj združena ne zaradi senzualnosti 
(oz. zaradi telesne naslade = uživanja v seksu), ampak zaradi medsebojne pomoči ter 
podpore, da bi s svojimi otroki lahko svoja življenja preživela v službi za človeštvo ter 
Bogu na slavo. 
 
Namreč tisti, ki se v življenju oddalji od tega cilja (oz. ki ga zanemari), je kriv zaradi 
greha prešuštva.«  
 

DUH MALOPRIDNEŽA 
 

Malopridnež je umrl in vstopil v svet duhov. Najprej ga ni sploh zanimalo njegovo 
stanje, kakor tudi ne duhovi okoli njega; on je po svoji navadi takoj začel jemati vredne 
stvari, katere so se tam nahajale. Vendar pa je bil zaprepaden s tem, ko je zgledalo, kot 
da so mu v duhovnem svetu same stvari govorile in ga obtoževale zaradi njegovega 
nedostojnega delovanja (obnašanja). Njegov značaj pa je bil toliko izobličen, da sploh 
ni vedel, čemu te stvari služijo in jih ravno tako tudi ni znal pravilno uporabljati. Na 
svetu so bile njegove strasti tako neobrzdane, da bi povsem brez razloga v svoji jezi 
ubil ali ranil vsakogar, ki bi ga prizadel. In tako se je obnašal tudi sedaj v svetu duhov. 
Na duhove, ki so prišli, da bi ga podučili, se je usmeril, kot da jih bo raztrgal na komade, 
kakor bi to naredil pobesnel pes ob prisotnosti svojega gospodarja. Nek angel je nato 
dejal: »Če se takšnih duhov ne bi držalo spodaj v temi ali jami brez dna, potem bi oni 
povzročili ogromno škodo povsod, kjer bi bili prisotni. Vest tega človeka je tako mrtva, 
da še celo tedaj, ko je prišel do sveta duhov, ne sposoben spoznati, da je z umori ter 
krajami v svetu uničil celotno njegovo duhovno razumevanje in življenje. Ubijal je in 
uničeval druge, v resnici pa je on uničil samega sebe. Bog edini ve, ali bo ta človek in 
tisti, ki so kot on, ostal v trpljenju ogromno časa ali za vekomaj.« 
 
Zatem so ga angeli, ki so za to zadolženi, odpeljali in ga zaprli v temo, iz katere mu ni 
bilo dovoljeno iti ven. Stanje lopova je tako zelo strašno; in tako neizmerno kruto je to 
mučenje, da tisti, ki so jih želeli videti, drhtijo od samega pogleda na to. In ker tega ni 
mogoče opisati, lahko rečemo zgolj to, da je povsod, kjerkoli se nahaja duša grešnika, 
vedno in na vse načine zgolj bolečina, katera pa niti za trenutek ne preneha. Nekakšen 
mračen ogenj večno gori in muči te duše, čeprav pa jih ogenj ne pogoltne popolnoma 
in se tudi sam ne ugasne. Duh, ki je gledal, kaj se je pravkar zgodilo, je dejal: »Kdo ve, 
ali je to pravzaprav prečiščujoč ogenj?« (1 Korinčani 3:15). V mračnem delu sveta duhov, 
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ki se imenuje Pekel, je veliko stopenj in nivojev, pri čemer je potem vsak posamezen, v 
katerem katerikoli duh živi v trpljenju, odvisen od količine in značaja njegovih grehov. 
Bog jih je pravzaprav ustvaril na Svojo lastno podobo (Geneza 1:26, 27; Kološani 1:15). 
Oni so torej zaradi svoje povezanosti z grehom izobličili to sliko in jo naredili grdo ter 
strašno. Oni imajo dejansko nekakšno duhovno telo, katero je odvratno in grozno. In 
če se ne obnovijo s pomočjo resničnega kesanja in z Božjo milostjo (dokler so na zemlji), 
potem morajo oni v tej strašni obliki za vekomaj ostati v mukah.      
 

STANJE PRAVIČNIH IN NJIHOVA SLAVNA USODA 
 
Nebo oz. Božje Kraljestvo se začne v življenju vseh tistih, ki so na tem svetu 
resnični/pravi verniki. Njihova srca so vedno izpolnjena z veseljem in mirom ne glede 
na to, kakšna vse pregnanstva in težave morajo prestati. Bog, Ki je izvor celotnega 
življenja in miru, živi v njih. Za njih smrt ne pomeni umiranja, ampak vrata, s katera za 
vekomj vstopajo v njihov večni dom. Lahko tudi rečemo, da četudi so oni že bili 
ponovno rojeni v njihovo večno kraljestvo, pa vendarle velja, da ko zapustijo telo, to za 
njih ni dan smrti, temveč je to njihov dan, ko so se rodili v duhovnem svetu. Za njih je to 
čas zelo velikega veselja, kakor bo to pojasnjeno v dogodkih, ki sledijo.  
 

SMRT PRAVIČNEGA 
 

Angel mi je povedal, na kakšen način je pravi kristjan, ki je trideset let z vso iskrenostjo 
služil svojemu Učitelju, ležal na smrtni postelji. Nekaj minut preden je umrl, mu je Bog 
odprl duhovne oči, da bi še preden zapusti telo lahko videl duhovni svet in tistim, ki so 
poleg njega, rekel to, kar bi videl. On je videl, kako je bilo zanj nebo odprto, in skupina 
angelov ter svetníkov je pristopalo k njemu, na vratih pa ga je z široko odprtimi rokami 
čakal Odrešenik, da bi ga sprejel. Ko mu je bilo vse to pokazano, je tako veselo 
vzkliknil, da so bili vsi okoli njegove postelje navdušeni. Vzkliknil je: »Tako dolgo sem 
čakal, da bi lahko videl Gospoda in odšel k Njemu. Oh, prijatelji! Poglejte Njegov obraz, 
ves je obsijan z Ljubeznijo; in poglejte to občestvo angelov, ki so prišli po mene! Kako 
veličastna mesta! Prijatelji, jaz odhajam v svoj resnični dom; ne jokajte zaradi mojega 
odhoda, ampak se veselite!« Eden izmed njih, ki so bili poleg postelje, je tiho dejal: 
»Izgubil je pamet.« On pa je slišal ta tihi glas in dejal: »Ne nisem, popolnoma sem pri 
zavesti. Želel bi, da bi lahko videli ta prekrasen pogled. Žal mi je, da ostaja skrit vašim 
očem. Nasvidenje, zopet se bomo srečali na drugem svetu.« Ko je to izgovoril, je zaprl 
svoje oči in dejal: »Gospod, v Tvoje roke izročam svojo dušo.« In tako je zaspal.   
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DAJANJE TOLAŽBE NJEGOVIM DRAGIM 
 

Čim je njegova duša zapustila njegovo telo, so ga prevzeli angeli in se napotili k nebu. 
Prosil jih je, če lahko počakajo nekaj minut. Ozrl se je na svoje mrtvo telo in svoje 
prijatelje, angelom pa je dejal: »Nisem vedel, da duh, ko zapusti telo, lahko vidi svoje 
lastno telo in svoje prijatelje. Želel bi, da bi me moji prijatelji lahko videli. Potem me oni 
nikoli ne bi imeli za mrtvega in tudi ne bi žalovali za menoj, kakor to sedaj počnejo.« 
Potem pa je pregledal svoje duhovno telo in odkril, da je prekrasno lahkotno, 
prefinjeno in popolnoma drugačno od njegovega težkega materialnega telesa. Potem 
je želel preprečiti svojo ženo in otroke, naj ne jokajo in poljubljajo njegovega mrtvega 
telesa. Iztegnil je svoje prefinjene duhovne roke, želel jim je pojasniti stvari in jih z 
veliko ljubeznijo odvrniti  stran od njega. Vendar pa ga oni niso mogli niti videti niti 
slišati njegovega glasu. In ko je poizkušal umakniti svoje otroke stran od njegovega 
telesa, je videl, kako so njegove roke prodrle skozi njihova telesa, kot da bi bile 
narejene od zraka, čeprav pa oni niso popolnoma ničesar občutili. Potem pa je eden 
izmed angelov dejal: »Pridi, dovoli, da te odpeljemo v tvoj večni dom. Ne bodi žalosten 
zaradi njih. Gospod Osebno mi je dejal, da jih bomo potolažili; ta ločitev namreč traja 
samo nekaj dni.« 
 
Potem pa se je v družbi angelov napotil k nebu. In samo malo so se oddaljili in že so se 
srečali z drugo skupino angelov, kateri so jim vzklikali: »Dobrodošli!« Veliko prijateljev 
in dragih, ki so umrli pred njim, so mu ravno tako prišli naproti. In ko so jih videli, je bilo 
njihovo veselje še večje. Ko so se približevali nebeškim vratom, je videl angele in 
svetníke, ki so na vseh straneh stali v tišini. Vstopil je in na hodniku ga je srečal Kristus. 
Takoj je v oboževanju padel pred Njegove noge, toda Gospod ga je dvignil, objel in 
dejal: »Zelo dobro narejeno, Moj dobri in zvesti služabnik; vstopi v veselje svojega 
Gospodarja!« (Matej 25:21) Potem pa je bilo človekovo veselje nepopisno. Iz njegovih 
oči so začele teči solze veselja, Gospod pa jih je v veliki Ljubezni obrisal in angelom 
dejal: »Odpeljite ga do najbolj veličastne palače, katera je bila že od začetka 
pripravljena zanj!« Sedaj je imel duh tega Božjega človeka še naprej zemeljsko idejo, 
da bo s tem, ko bo Gospodu obrnil hrbet, medtem ko bo odhajal z angeli, užalil 
Gospoda. Okleval je to narediti; toda ko se je končno obrnil proti palači, je bil 
zaprepaden, ko je odkril, da povsod, kamor pogled, lahko vidi Gospoda. Kristus je 
namreč navzočen povsod, tako da Ga lahko angeli in svetníki povsod vidijo.  
 
Kot dodatek k temu glede Gospoda: Bil je navdušen, ko je videl, da so bil povsod 
obkrožen z okolico, katera ga je izpolnjevala z veseljem, in da se tisti, ki so na nižji 
stopnji razvoja, brez zavisti srečujejo s tistimi na višji. Tisti pa, katerih položaj je bolj 
vzvišen, so srečni, ker lahko služijo njihovim bratom, ki so na nižji stopnji; to je namreč 
Božje Kraljestvo (= v katerem vlada Ljubezen). 
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Na vsakem delu neba se nahajajo veličastni vrtovi, ki ves čas dajejo vsakovrstno sladko 
in sočno sadje ter vsakovrstno sladko in dišeče cvetje, katero nikoli ne vene. Tam 
vsakovrstne stvaritve nenehoma slavijo Boga. Ptice prelepih barv pojejo njihove 
prelepe hvalospeve; in angeli ter svetniki tako prelepo pojejo, da je ob poslušanju 
njihovih pesmi moč doživeti prekrasen občutek vzhičenosti. Kamorkoli se človek ozre, 
je moč videti samo scene brezmejnega veselja. 
 
To je v vsej Resnici Raj, katerega je Bog pripravil tistim, ki Ga ljubijo; kjer ni senc smrti 
niti zablode, ni ne greha niti trpljenja, ampak edinole trajni mir in veselje. (Razodetje 
21:3, 4)  

 
NEBEŠKE PALAČE 

 
Zatem sem zagledal Božjega človeka, kako precej od daleč opazuje palačo, ki je bila 
določena zanj. Ko je ta človek v občestvu angelov prispel do vrat palače, katera mu je 
bila dodeljena, je na njej zagledal z svetlečimi črkami zapisano besedo: »Dobrodošel«. 
Iz samih črk »Dobrodošel« pa je bilo »Dobrodošel« vedno znova ponavljano na zvočen 
način. Ko je vstopil v svoj dom, je tam na njegovo veliko presenečenje pred seboj 
zagledal Gospoda. In ko je to videl, je bilo njegovo veselje nemogoče opisati. Vzkliknil 
je: »Zapustil sem Gospodovo navzočnost in prišel sem, ker mi je On tako zapovedal. 
Toda odkril sem, da je Gospod Osebno tukaj, da bi živel z menoj!« V palači je bilo 
vsega, kar si on lahko zamisli v svoji domišljiji, in vsakdo mu je bil pripravljen streči. 
Svetníki in istomišljeniki so v bližnjih hišah živeli v srečnem bratstvu/skupnosti. Ta 
nebeška hiša je namreč kraljestvo, katero je bilo za svetníke pripravljeno od začetka 
sveta (Matej 25:34). In to je slavna prihodnost, katera čaka vsakega resničnega 
Kristusovega privrženca.    
 

PREVZETNI DUHOVNIK IN PONIŽNI DELAVEC 
 

Duhovnik, ki je se je imel za izredno izobraženega in religioznega človeka, je umrl v 
visoki starosti. On je bil brez dvoma dober človek. Ko so prišli angeli, da bi ga odpeljali 
do mesta, ki ga je Gospod v svetu duhov določil zanj, so ga pripeljali v vmesno stanje, 
kjer so ga pustili z mnogimi drugimi duhovniki, ki so prišli kasneje, na odgovornost 
tistim angelom, ki so določeni za poučevanje dobrih duš, medtem ko so se oni sami 
vrnili nazaj, da bi pripeljali notri drugega dobrega duha. V tem vmesnem nebu 
obstajajo stopnje, ki se vzpenjajo ena za drugo, in stopnje vse do najvišjih nebes. 
Stopnja, v katero je duša sprejeta zaradi poučevanja, pa je določena glede na resnično 
dobroto človeka na Zemlji. 
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Ko so se angeli, ki so tega duhovnika postavili na to stopnjo, vrnili nazaj in pri tem 
pripeljali drugo dušo, po katero so odšli, so jo oni na njihovi poti odpeljali na višjo 
stopnjo od te, na kateri se je nahajal duhovnik. Ko je duhovnik to videl, je glasno 
protestiral: »S kakšno pravico me puščate na pol poti do te veličastne dežele, medtem 
ko drugega človeka peljete naravnost gor do nje? Jaz nisem niti v svetosti niti v 
čemerkoli manjši od tega človeka ali od vas samih.« Angeli so odgovorili: »Tukaj ne 
obstaja nekaj takšnega, kot je veliko ali majhno, ampak je človek postavljen na tisto 
stopnjo, katero si je zaslužil s svojim življenjem in vero. Ti še nisi povsem pripravljen za 
to gornjo stopnjo, zato boš nekaj časa moral ostati tukaj in se naučiti nekatere stvari, 
za katere so naši so-delavci določeni, da jih poučujejo. Potem pa, ko nam Gospod 
zapove, te bomo mi z velikim zadovoljstvom odpeljali z nami do tega višjega 
področja.« On je dejal: »Celo svoje življenje sem poučeval ljudi, po kateri poti priti do 
neba. Kaj se moram še naučiti? Vse vem o tem.« 
 
Zatem so angeli učítelji rekli: »Oni morajo sedaj iti gor. Ne moremo jih zadrževati, 
vendar pa ti bomo odgovorili na tvoje vprašanje. Prijatelj, ne bodi užaljen, če govorimo 
odkrito, to je namreč za tvoje dobro. Ti misliš, da si tukaj sam, čeprav pa je Gospod 
ravno tako tukaj, četudi Ga ne moreš videti. Prevzetnost, katero si pokazal, ko si dejal: 
»Jaz vem vse o tem«, ti preprečuje, da bi Ga zagledal in da bi se povzpel višje. 
Ponižnost je zdravilo za to prevzetnost (ponos). Prakticiraj jo in tvoji želji bo 
odobreno!« Potem pa mu je eden izmed angelov rekel: »Človek, ki je bil pravkar 
povišan iznad tebe, ni bil izobražen ali nek slaven človek. Nisi ga pozorno pogledal. On 
je bil član tvoje duhovne skupnosti. Ljudje so ga le komaj poznali; bil je namreč 
najpreprostejši delovni človek in je imel le malo počitka od svojega dela. Vendar pa so 
ga v njegovi delavnici mnogi poznali kot zelo delavnega in poštenega človeka. Vsi, ki so 
se srečevali z njim, so prepoznali njegov krščanski značaj. V vojni je bil vpoklican, da 
služi v Franciji. Tam ga je nekega dne, medtem ko je pomagal ranjenemu soborcu, 
zadela in ubila krogla. Četudi je bila njegova smrt nenadna, pa je bil on nanjo 
pripravljen, tako da mu ni bilo potrebno ostati v tem vmesnem stanju tako dolgo, 
kolikor boš moral ti. Njegovo povišanje ni odvisno od pristranskosti, ampak od njegove 
duhovne vrednosti. Medtem ko je bil v svetu ga je njegovo življenje molitve in 
ponižnosti v veliki meri pripravilo za duhovni svet. On se sedaj veseli, ker je dosegel 
določeno mesto zanj, pri čemer se zahvaljuje in hvali Gospoda, Kateri ga je v Njegovi 
milosti rešil in mu dal večno življenje.« 
 

NEBEŠKO ŽIVLJENJE 
 

Na nebu nihče ne more biti dvoličnež; vsi namreč lahko vidijo življenja drugih, kakšni so 
oni dejansko. Svetloba, katera vse razkriva, katera priteka iz Kristusa v slavi, odganja 
hudobneže, da se v njihovem kesanju poizkušajo skriti (Razodetje 6:16). Vendar pa 
pravične izpolnjuje z najglobljim veseljem, ker se nahajajo v Očetovem kraljestvu 
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svetlobe. Tam je njegova dobrota vsem očitna in se za vekomaj vse bolj in bolj 
povečuje, ker tam ni ničesar, kar bi lahko motilo njihov razvoj. In vse, kar jim lahko da 
podporo, ja tam, da bi jim pomagalo. Stopnjo dobrote, katero je dosegla duša 
pravičnega človeka, se prepozna po sijaju, s katerim sije njegova celotna pojava. 
Značaj in narava se namreč kažeta v obliki sijočih mavrici-podobnih barvah velikega 
sijaja. Na nebu ni ljubosumja; vsi se veselijo duhovnemu povišanju (napredku) in slavi 
drugih, pri čemer brez kakršnegakoli sebičnega motiva vedno poizkušajo resnično 
služiti eni drugim. Vsi brezštevilni darovi in blaženosti neba so vsem na razpolago. 
Nikoli nihče ne razmišlja iz sebičnosti, da bi karkoli zadržal zase; in tam je dovolj vsega 
za vse. Boga, Kateri je Ljubezen, se v osebi Jezusa lahko vidi, kako v najvišjih nebesih 
sedi na prestolu. Lahko se vidi, kako iz Njega, ki je »Sonce Pravičnosti« in »Luč Sveta«, 
ozdravljajoči žarki, ki dajejo življenje, kakor obenem tudi valovi svetlobe in Ljubezni, 
sevajo skozi vsakega svetníka in angela ter prinašajo krepilno in oživljajočo moč 
vsemu, česarkoli se dotaknejo. Na nebu ni vzhoda niti zahoda, in ni ne severa niti juga, 
ampak se za vsako posamezno dušo ali angela Kristusov prestol nahaja v centru vseh 
stvari.   
 
Tam je ravno tako moč najti sladko in sočno cvetje ter sadje vseh vrst, kot tudi 
raznovrstno duhovno hrano. In medtem, ko se jih uživa, se doživi izvrsten okus in 
zadovoljstvo, pri čemer pa potem, ko so absorbirani, iz telesnih por izhaja prefinjen 
vonj, s katerim je odišavljen ves zrak naokoli. 
 
Torej volja in hrepenenje vseh prebivalcev neba sta izpolnjena v Bogu, ker je v vsakem 
življenju Božja volja izpopolnjena. Tako ima v vseh pogojih in v vsakem področju neba 
vsakdo nenehno izkušnjo prekrasnega veselja ter blaženosti.      
 

CILJ IN NAMEN STVARSTVA 
 

Pred nekaj meseci sem v osami ležal v svoji sobi, akutno bolan zaradi očesnega vnetja. 
Bolečina je bila tako neznosna, da nisem mogel ničesar delati, tako da sem preživel čas 
v molitvi in posredovanju za druge. Nekega dne, medtem ko sem le nekaj minut 
deloval na ta način, se je pred menoj odprl duhovni svet, in znašel sem se v občestvu 
mnoštva angelov. Takoj sem pozabil na svojo bolečino; vsa moja pozornost je bila 
namreč usmerjena na njih. Spodaj sem opisal nekaj drugih tem, o katerih smo se 
skupaj pogovarjali.   
 

IMENA NA NEBU 
 

Vprašal sem jih: »Ali mi lahko poveste vaša imena?« Eden od angelov je odgovoril: 
»Vsakemu izmed nas je bilo dano novo ime, katerega pa nihče ne ve razen Gospoda in 
tistega, ki ga je dobil (Razodetje 2:17). Vsak izmed nas je tukaj služil Gospodu v različnih 
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deželah in v različnem obdobju, in ni potrebno, da bi kdorkoli poznal naša imena. 
Kakor tudi ni nikakršne potrebe, da povemo, katera so bila naša prejšnja zemeljska 
imena. Mogoče bi bilo zanimivo, da jih poznamo, toda kakšna korist bi bila od tega? In 
zato mi ne želimo, da ljudje poznajo naša imena zato, da nas ne bi imeli za velike in 
nam izkazovali časti namesto Gospodu, Kateri nas je tako ljubil, da nas je dvignil (rešil) 
iz našega padlega stanja in nas pripeljal v naš večni dom, kjer pa bomo za vekomaj peli 
hvalospeve v Njegovi blagohotni družbi, zaradi česar nas je tudi ustvaril.«  
 

VIDENJE BOGA 
 

Ponovno sem vprašal: »Ali angeli in svetníki, ki živijo v najvišjih nebeških področjih 
(sferah), vedno gledajo  Božji obraz? In če Ga vidijo, v kakšni obliki in stanju je On 
navzoč?« Eden od svetníkov je dejal: »Kakor je morje polno vode, tako je tudi celotno 
vesolje izpolnjeno z Bogom, pri čemer vsak prebivalec nebes okoli sebe z vseh strani 
čuti Njegovo Navzočnost. Ko je človek potopljen pod vodo, je povsod okoli njega samo 
voda, tako pa se tudi na nebu čuti Božjo Navzočnost. In ravno tako kot v morju živijo 
brezštevilne žive stvaritve, tako tudi v Neskončnem Božjem Bitju živijo Njegove 
stvaritve. Ker je On Neskončen, Ga Njegovi otroci, ki so končni, lahko vidijo edinole v 
podobi Jezusa, kakor je tudi Sam Gospod dejal: »Kdor vidi Mene, vidi Očeta.« (Janez 
14:9) V tem svetu duhov je duhovni napredek vsakega posameznika tisto, kar določa 
stopnjo, da katere je nekdo sposoben spoznati in čutiti Boga. In Kristus Svojo 
veličastno podobo ravno tako odkriva vsakemu v skladu z njegovim duhovnim 
razsvetljenjem in zmogljivostjo. Če bi se Kristus v enako veličastni svetlobi prikazal 
prebivalcem zamračenih nižjih področij duhovnega sveta, kakršen se pojavlja v višjih 
področjih, potem oni tega ne bi mogli prenesti. Zato On slavo Svoje navzočnosti 
prilagaja stanju napredka in zmogljivosti vsake posamezne duše.« 
 
Zatem je drugi svetník dodal: »Božjo Navzočnost je dejansko mogoče občutiti in 
uživati, vendar pa tega ni ogoče izraziti z besedami. Kakor se sladkost sladkega uživa s 
poskušanjem in ne s pomočjo najbolj slikovitega opisa, tako vsak na nebu doživlja 
veselje Božje Navzočnosti. In v duhovnem svetu vsak ve, da je njegovo doživetje Boga 
resnično, in zato ni potrebno, da mu kdorkoli poizkuša pomagati tako, da bi ga opisal z 
besedami.«  

  

ODDALJENOST NA NEBU 
 

Vprašal sem: »Koliko so medsebojno oddaljena različna nebeška področja življenja? Če 
se človek ne more preseliti v druga področja, ali mu je dovoljeno, da jih obišče?« Nato 
je eden od svetníkov dejal: »Vsaki duši je bivališče določeno na tistem nivoju, za 
katerega se je kvalificiral skozi njegov razvoj, čeprav pa ona lahko za kratek čas obišče 
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druga področja. Ko se oni iz višjih področij spustijo dol v nižje, jim je dano neko 
duhovno pokrivalo/ovoj, da slava njihove navzočnosti ne bi zbegala prebivalcev nižjih 
področij. Ko pa gre nekdo iz nižjega področja v višje, ravno tako dobi neko duhovno 
pokrivalo/ovoj, da lahko prenese svetlobo in veličastnost tega mesta.« 
 
Na nebu nihče nikoli ne občuti/opazi oddaljenosti; čim si namreč nekdo zaželi, da bi 
odšel na določeno mesto, se on takoj znajde tam. 
 
Oddaljenosti so opazne edinole v materialnem svetu. Če nekdo želi videti svetníka iz 
drugega področja (oz. čim on skozi misli izrazi to željo)  potem, ali je takoj prenesen tja 
ali pa se ta svetník sam v trenutku sam pojavi na tem mestu. 
 

POSUŠENO SMOKVINO DREVO (Matej 21:18-20; Marko 11:12-14) 
 

Med njimi sem spraševal: »Vse je ustvarjeno za določen namen. Vendar pa se včasih 
pokaže, da ta namen ni izpolnjen. Na primer, namen smokvinega drevesa je bil ta, da 
rodi sad, toda ko je Gospod videl, da drevo ni obrodilo sadu, mu je On zapovedal, naj se 
posuši. Ali me lahko razsvetlite glede tega, ali je ono izpolnilo svoj namen ali ne?« 
Svetník je odgovoril: »Gospodar življenja daje življenje vsaki stvaritvi zaradi posebno 
določenega namena. Toda če ta namen ni izpolnjen, ima On moč, da (od)vzame to 
življenje zaradi določenega višjega namena. Na tisoče Božjih služabnikov je žrtvovalo 
njihova življenja, da bi podučili oz. duhovno navdihnili druge. Z žrtvovanjem svojih 
življenj za druge so jim oni pomagali in tako izpolnili vzvišen Božji namen. In če je to 
zakonito, če je za človeka, ki je veliko vrednejši od smokvinega drevesa in vsake druge 
ustvarjene stvaritve, najplemenitejša služba žrtvovati svoje življenje za druge ljudi 
(Janez 15:13), kako je potem lahko nepravično to, če neko navadno drevo da svoje 
življenje, da bi podučilo in opozorilo narod, ki živi v zablodi/zmoti? Tako je Kristus skozi 
to drevo dal Židom, kakor tudi celemu svetu veliko lekcijo (opomin), da bodo tisti, 
katerih življenja ne dajejo sadu, povsem odmrli in propadli. 
 
Vendar pa nam zgodovinska dejstva dajejo obilo dokazov o tem, da je dvolično in 
polno predsodkov židovsko nacionalno življenje v tistem času, ker ni obrodilo sadov, 
ovenelo kakor smokvino drevo. Ravno tako pa so tudi  življenja drugih vzrok za prevaro 
ostalih ljudi, četudi se na ven lahko zdi, da so rodovitni, pri čemer pa bodo prekleti in 
uničeni. Če kdorkoli prigovarja kot tedaj, ko je Gospod preklel to smokvo češ, da ni bila 
sezona sadja in da zato ni bilo potrebe za smokvami, potem mora on premišljati o tem, 
da za delati dobra dela ni potrebna določena sezona, ker je vsaka sezona in ob vsakem 
času enako primerno za dobra dela, in da si mora on sam svoje življenje urediti tako, da 
bo le-to rodovitno in da izpolni namen, zaradi katerega je bil ustvarjen.«   
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ALI JE ČLOVEK SVOBODEN DEJAVNIK? 
 

Ponovno sem vprašal: »Kaj ne bi bilo veliko bolje, da je Bog ustvaril človeka in celotno 
stvarstvo popolno; potem namreč ne bi mogel storiti greha niti zaradi greha v svetu ne 
bi bilo toliko žalosti in trpljenja. Sedaj pa moramo mi v stvarstvu, ki je podvrženo 
ničevosti/napuhu/nečimrnosti (Rimljani 8:20), prestajati vsakovrstna trpljenja?« 
 
Nek angel, ki je prišel iz najvišjih nebeških predelov in ki je tam zavzemal vzvišen 
položaj, je odgovoril: »Bog človeka ni ustvaril kot stroj, kateri bi delal avtomatsko, 
kakor On ravno tako ni čvrsto postavil njegove usode, kakor v primeru zvezd in 
planetov, da se ne morejo gibati izven njihove določene smeri, ampak je človeka 
ustvaril po Svoji podobi, kot svobodnega dejvnika, ki ima sposobnost razmišljanja, 
odločnost in sposobnost neodvisnega delovanja. Zato je ima premoč nad vsemi 
drugimi stvaritvami. Če človek ne bi bil ustvarjen kot svoboden dejavnik, on ne bi 
mogel uživati Božje Navzočnosti, kakor tudi ne nebeškega veselja. On bi bil namreč 
tedaj samo stroj, kateri je gnan brez znanja in občutka, ali kot zvezda, ki se brez 
zavedanja giblje po neskončnem prostoru. Vendar pa je človek, ker je svoboden 
dejavnik, glede na ureditev svoje narave nasproten takšni brezdušni popolnosti, in 
popolnost te vrste bi bila pravzaprav nepopolnost. Takšen človek bi bil namreč zgolj 
suženj, čigar sama popolnost bi ga prisilila na določeno delovanje, pri izvajanju 
katerega pa on ne bi užival, ker on ne bi imel lastnega izbora; zanj ne bi bilo razlike 
med Bogom in kamnom.« 
 
Človek in z njim celotno stvarstvo je bil podvržen ničevosti/napuhu/nečimrnosti, toda 
ne za vedno. S svojo neposlušnostjo si je človek nase, kakor tudi na vse druge stvaritve, 
navlekel vse bolezni in trpljenja tega stanja ničevosti. In edino v tem stanju duhovne 
borbe se njegove sile/sposobnosti lahko popolnoma razvijejo in edino v tej borbi se on 
lahko nauči lekcije, katera je nujna za njegovo popolnost. Ko človek glede na to končno 
doseže stanje nebeške popolnosti, bo on Bogu hvaležen za trpljenje in borbo v 
sedanjem svetu; potem bo namreč povsem razumel, da je vse skupaj vodi k temu, da  
je koristno za tiste, ki ljubijo Boga (Rimljanom 8:28).   

 

RAZODETJE BOŽJE LJUBEZNI 
 

Zatem je drugi svetník dejal: »Vsi prebivalci neba vedo, da je Bog Ljubezen. Vendar pa 
je bilo od vekomaj skrito to, da je Njegova Ljubezen tako prekrasna, da bo On postal 
človek, da bi (od)rešil grešnike in da bo zaradi njihovega (o)čiščenja umrl na Križu. On je 
trpel tako, da bi lahko (od)rešil ljudi, kakor tudi celotno stvarstvo, katero je podvrženo 
ničevosti. Tako je Bog z učlovečenjem Svojim otrokom pokazal Njegovo srce. Toda če 
bi bila uporabljena katerakoli druga sredstva, bi Njegova Ljubezen za vekomaj ostala 
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skrita. Sedaj celotno stvarstvo z vso vnemo pričakuje razodetje Božjih sinov, ko bodo 
oni ponovno obnovljeni in poveličani. Vendar pa sedaj oni, kakor tudi celotno 
stvarstvo, še naprej trpijo porodne bolečine, vse dokler se ne pojavi novo stvarstvo. 
Ravno tako pa tudi tisti, ki so ponovno rojeni,  v sebi zdihujejo ter čakajo na odrešenje 
svojega telesa. In prihaja čas, ko bo celotno stvarstvo, ker je Bogu poslušno v vseh 
stvareh, za vekomaj osvobojeno izprijenosti in od te ničevosti, pri čemer bo potem tudi 
ostalo za vekomaj srečno v Bogu in bo v sebi izpolnilo namen, za katerega je bilo 
ustvarjeno; potem bo Bog vse v vsem.« (Rimljanom 8:18-23) 
 
Angeli so se z menoj ravno tako pogovarjali o mnogih drugih stvareh. Vendar pa je vse 
to nemogoče zabeležiti, ne samo zato, ker na svetu ni jezika oz. je nemogoče najti 
primerjavo, skozi katero bi bilo moč izraziti pomen teh zelo globokih duhovnih Resnic, 
ampak oni tudi niso želeli, da bi to poskusil, ker brez duhovne izkušnje tega nihče ne 
more razumeti; tako da v tem primeru obstaja bojazen, da bi namesto pomoči one za 
mnoge postale razlog za nesporazum in zablode. Jaz sem glede na to zapisal samo 
nekaj najbolj enostavnih stvari, o katerih je tekla razprava v upanju, da bodo iz njih 
mnogi izvlekli smernice in opozorila, poduk (nasvet) in tolažbo. Ravno tako pa tudi, da 
ni daleč ta čas, ko bodo moji bralci prešli v duhovni svet in videli vse te stvari z njihovimi 
lastnimi očmi. Vendar pa moramo, preden za vekomaj zapustimo ta svet, da bi odšli v 
večni dom, s pomočjo Božje milosti in v Duhu molitve opravljati delo, katero nam je 
zaupano. Tako bomo izpolnili namen naših življenj in brez kakršnekoli sramote ali 
obžalovanja vstopili v večno veselje Kraljestva našega Nebeškega Očeta.  
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