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GOSPODINOVE PROPOVIJEDI 
»Obećanje Tješitelja« 

 
 

Ivan (Jovan) 16, 26: »Kada dođe Tješitelj, kojeg ću ja poslati od OCA, 

DUH Istine koji dolazi od OCA, svjedočit će za me« 

 

ISUS: »Ova dva retka pronaći ćete u dva poglavlja Evanđelja po Ivanu, u prvom se nalazi obećanje da 

ću Svojim napuštenim učenicima poslati Tješitelja, Duha Istine koji će im pokazati da je sve što sam 

ih naučio istinito i pravilno – a u drugom nagovještaj da je Moj odlazak bio potreban kako bih ojačao 

ono što Sam im rekao o Sebi i Svojem božanskom poslanstvu. Jer u tom drugom poglavlju stoji: „Ako 

ne odem, Tješitelj neće doći k vama!“ Time Sam im dokazao da je Moj odlazak k 'Ocu' – kako Sam se 

tamo izrazio – dijelom kao završetak Mog poslanstva, a dijelom kao početak njihovog poslanstva, 

oblikovan prema Mojim planovima za spasenje ljudi, neophodno potreban. 

 

Kada majstor napusti svoje učenike prije nego što postanu potpuno zreli i sposobni nastaviti učenjem 

bez njega, on obično imenuje zamjenika koji zatim provodi sve što je potrebno za završetak studija. 

To Sam napravio i Ja. 

 

Moje poslanstvo na zemlji ili Moj boravak među Mojim učenicima bio je koristan samo dok još nisu 

bili u potpunosti uvedeni u Moje učenje. Svoj boravak na vašoj zemlji morao Sam isprva završiti tek 

najvećim činom poniznosti i ljubavi, što je bio praktični dio Moga učenja. Kao vječni primjer morao 

sam djelima pokazati Svojim učenicima kakve žrtve zahtijeva Moje učenje i njegovo očuvanje te što 

Moji istinski učenici moraju biti u stanju učiniti, to jest čak i žrtvovati svoj život za svoju vjeru, što je 

bila sudbina mnogih od njih. Svojim uskrsnućem morao Sam im i dokazati koliko malo snage smrt 

ima nada Mnom. Ali da bi se u međuvremenu do Moga uzašašća ili povratka u Moje kraljevstvo 

nakon snažnog udarca koji je uzrokovalo vidljivo odsustvo Moje osobe mogli pravilno snalaziti, Moja 

je vlastita velika dužnost kao njihovog majstora i učitelja bila da im obećam Tješitelja, kojeg su 

zamišljali kao osobu, a ne kao moć. 

 

Kad Sam im govorio ove i neke druge riječi, još uvijek su bili previše svjetski; stoga još nisu mogli 

razumjeti Moje riječi, da, uistinu Moje posljednje, najveće i najdublje riječi oproštaja u duhovnom 

značenju. Zbog toga Sam im i rekao: „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi!“, što 



jest, drugim riječima: „Ne mogu vam duhovnost pretvoriti u svjetovne pojmove. Vjerna ste, ali još 

uvijek nezrela djeca, i na vas mora tek doći posljednje posvećenje kojim ćete sazrjeti iz djece u 

muškarce, tako da ćete postati primjereni za razumijevanje onoga što ste čuli od Mene i moći ćete to 

prenositi drugima kao što ste primili od Mene!“ 

 

Ovo ih zasjenjenje Mojim duhom preporodilo; jer Moj duh izvodi čin odvajanja duhovnosti od 

svjetovnosti. Tada prestaje život razuma te započinje život duha ili srca. Tako su Moji učenici bili 

opremljeni snagom duhovne volje kako bi govorili i djelovali u skladu s Mojim učenjem, osiguravajući 

vječno trajanje činu spasenja koji Sam započeo. 

 

Kao što se u to vrijeme događalo Mojim učenicima, tako se u svakom stoljeću događalo pojedincima 

koje Sam u tu svrhu izabrao. Nikad nije nedostajalo onih koji su bili potpuno predani Meni i dali svoj 

život za svoje uvjerenje. Uvijek je bilo takvih ljudi-podsjetnika i obnovitelja Mog tako skupo plaćenog 

učenja. Usred grubih zlouporaba religije bili su određeni da prava doktrina i istinska vjera nisu 

utonule u zaborav. 

 

Takvih entuzijasta ne nedostaje ni u vašem stoljeću, i sada kad se čovječanstvo još više gubi u 

svjetovnosti, sada – uz približavanje kraja pokusnog razdoblja za čovječanstvo – se umnožava i broj 

pristaša Mog pravog učenja koji se moraju pobrinuti za prvo kamenje osnivanja Mog kraljevstva, 

kako Bih već pri Mom dolasku pronašao srca koja vjeruju. Jer taj drugi put ne želim propovijedati 

gluhim ušima! Svitanje jutarnje zore mora biti već prisutno i duhovne oči Mojih štovatelja moraju biti 

već spremne da će bez štete podnijeti puno svjetlost Moje ljubavi i Mog ukazanja. 

 

Kao što Sam u ono vrijeme obećao svojim učenicima Tješitelja kojeg ću im poslati, tako sada 

dopuštam da utjeha teče u svako ponizno srce posvećeno Meni, jer samo Moje učenje, samo istinska 

religija ili vjeroispovijest može dati ono što dobiva od Mojih riječi. 

 

Pravi je Tješitelj postavljen u čovjeka kad on pravilno shvaća te ispunjava Moje dvije zapovijedi 

ljubavi. Kako bih ubrzao Svoj rad, i Ja Sam sišao da izravnim porukama jasno objasnim ono što je 

ljudima – kao što su jednom rekli Moji učenici – bilo tako tvrdo i nerazumljivo. Sada kad Moje poruke 

tako obilno teku, zapravo Sam duhovno već kročio na vašu zemlju kako bih stvarno podučavao i vodio 

Svoju djecu kao nekada. Nedostaje samo Moja vidljiva pojava koja bi natjerala sumnjičave da vjeruju, 

ali to bi bilo suprotno ljudskoj slobodi. 

 

Sada opet biram Svoje učenike koji bi trebali zasijati zlatne usjeve Moga učenja ljubavi, ali sada više 

nije potrebno da ih vodim kao nekada. U ono Sam se vrijeme morao služiti drugim sredstvima, morao 

Sam doći Sam te svojim riječima i postupcima dokazati im istinsko postojanje Boga. Sada to prisilno 

sredstvo više nije potrebno; jer je znanost svojim otkrićima na polju Moga stvaranja svjetova dovoljno 

otvorila ove ljudske putove, promatrane duhom i srcem, da se Me može naći svugdje i priznati Moje 

istinsko postojanje. 

 

Vjeronauk se ovih dana odvija paralelno s učenjem kroz uvjerenje. Samo onaj tko želi biti slijep tajit 

će postojanje Boga, jer On unatoč svim suprotnim dokazima ipak postoji u svim uglovima i kutovima 

stvaranja, gore i dolje, čak i u čovjekovom vlastitom srcu. Samo će takav čovjek tajiti postojanje Boga, 

zakonodavca i – kao što vas podučava Biblija – Oca koji voli, koji unatoč zabludama i svim mogućim 



ljudskim porocima uvijek želi širiti oprost umjesto odmazde, snošljivost umjesto grube osude, te 

uvijek želi život, a ne duhovnu smrt. 

 

Zbog toga je sada Tješitelj smješten u vaše srce i vi ste sami gospodin svog mira i spokoja. Zato mi 

ga više nije potrebno slati, jer ste ga već dobili od Mene. Sada je na vama da sve to poslušno izvodite 

riječima i djelima, jer time pokazujete da ste u to vrijeme Moja djeca i Moji učenici. 

 

Ne brinite zbog nemira na religioznom polju koji se sada događaju svugdje! To su dobri buditelji, ali 

njihovim će sljedbenicima na kratko ili dugo nedostajati glavni čimbenik, Tješitelj kojega Sam tada 

obećao samo onima koji su bili Moji istinski učenici te koje i vi u svemu morate slijediti. 

 

Još se mnogo religioznih zgrada može sagraditi za podučavanje, ali tko se ne bude vratio u Moju 

jednostavnu kuću, u kojoj caruje samo ljubav vođena mudrošću, nedostajat će mu Tješitelj u teškim 

trenucima; jer takvom čovjeku nedostaje osim istinske vjere i pravilno uvjerenje. On je bez duha 

istine, kojeg sam jednom obećao svojim učenicima i također im ga poslao, te kojeg će primiti svi koji 

Me razumiju u duhu i istini, a u djelima koriste Moje učenje. 

 

Istina je, kao što Sam vam nedavno dokazao, samo jedna. Tko je ne poštuje, gradio je na pijesku. Kad 

će kasnije doći velike svjetovne i duhovne oluje koje moraju doći na ovu zemlju radi pročišćavanja 

duhovno-duševnog bića, takva će kuća, sagrađena na skliskom pijesku racionalnosti, nestat zajedno 

s temeljima kao da nikada nije ni postojala. Održat će se samo ona zgrada koja će prkositi svim 

olujama i pokazati se, kao jedina istina, jedinom čvrstom temeljnom zgradom, izgrađenom na Mojoj 

Riječi, na riječi Boga i Stvoritelja cijelog svemira. Jer ono što Bog kaže, i takvim je žrtvama dokazao 

čitavom Svom duhovnom kraljevstvu i djelima, kao što Sam to učinio Ja na vašoj zemlji, to ne može 

varati ni zavaravati. Varalice su oni koji zatvaraju uši na sve opomene i pozive iz vidljive i nevidljive 

prirode, koji traže Tješitelja u svom životu razuma, dok se njega može naći jedino i samo u srcu. 

 

Zato razmislite o onim riječima koje su napisane točno u ovim poglavljima 15, 16 i 17 i koje Sam 

jednom govorio svojim učenicima! One su najvažnije od najvažnijih i najdublje, jer to su bile 

oproštajne riječi vašeg Oca koji je prije završetka posljednjeg djela ljubavi morao položiti još jedan 

kamen, a to jest kamen temeljac Svoje duhovne zgrade koju je ostavio na zemlji i koje značenje daleko 

premašuje današnja vremena. 

 

Ono što Sam obećao Svojim učenicima kao ‘Tješitelja’ kojeg ću im poslati već leži u ovim napisanim 

riječima Mog miljenika Ivana. Moji ih učenici nisu razumjeli; ali vi, koji ste sada već prilično 

obrazovani i spremni razumjeti Moje učenje kao što želim da ga razumijete i provodite, moći ćete 

pronaći Tješitelja u ovim riječima koje Sam vam ostavio, a on će vas prosvijetliti, podići i ojačati protiv 

svega što će doći, kao što je Moj Duh jednom ojačao učenike kako bi mogli podnositi svoje buduće 

sudbine s ojačanom dušom u svojem poslanstvu. 

 

Vas takvi gorki trenuci neće podići kao su nekada Moje učenike u njihovom podučavanju: ali morat 

ćete se još više boriti sa svijetom, njegovim užicima, sa svojim bližnjima, od kojih većina ne ide putem 

kojim hodate vi, nego su krenuli baš suprotnim. 

 



Vama će se događati kao što Sam najavio svojim učenicima: „Svijet će vas mrziti jer vi niste od 

svijeta!“, to jest zato što vi služite drugim načelima od većine ljudi. Ali upravo ovdje vam je Tješitelj 

najbliže, nudeći vam dulje, veće, vječne užitke za ovaj kratki probni život, kao plaću za vjernu 

ustrajnost u ovoj nekad čvrsto postavljenoj riječi vašeg Oca, vašeg Isusa, koji je Svoj zemaljski život 

žrtvovao da spasi smrtna bića duhovnog pogubljenja. 

 

Stoga, neka i vama bude to najbolja utjeha koju pružam svakome nakon provedbe dobrog djela, 

najbolja plaća i najbolje osiguranje: slijedite Moje učenje i Moje riječi koje će na kraju usprkos svom 

svjetovnom sjaju i svim svjetovnim vlastima ostati posljednji oslonac ratnicima, kao spas u velikom 

oceanu svjetovnih događaja. 

 

Zato ne ostavljajte Tješitelja u svom srcu – i Onaj, koji je tog Tješitelja stavio u vaše srce, neće vas 

ostaviti! To vam osigurava Onaj koji je već izlio toliko nebeskog kruha, toliko duhovnog blagoslova i 

utjehe na vaše glave. Amen.« 

 

Gottfried Mayerhoffer: Gospodinove propovijedi (str. 167 – 172) 


