
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOZNIEVANIA k POSOLSTVU GRÁLU 
a všetky ďalšie prednášky 

Syna Človeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom, v ktorom žil autor PG, na výšine Grálu. 

 



Predslov k DOZNIEVANIU POSOLSTVA. 
 

 
Slovo Posolstva Grálu, už môžu vlastniť čitatelia v rôznych verziách a aj boli ku nemu 

doplnené následne viaceré formy rôznych dodatkov. Príčine tohto stavu už bolo tiež venované 

veľa pozornosti a jestvuje mnoho vysvetlení, ako k tomu došlo. Tu ale nie je priestor na tieto 

okolnosti. 

Je potešujúce, že sa zachovali všetky dodatky a verzie tohto tak dôležitého Slova, teda 

presne tak, ako nám to bolo v ňom sľúbené, ale forma, ktorá bola doposiaľ k dispozícii sa 

vyznačovala jednou zásadnou nedokonalosťou, alebo nedostatkom. Čitateľ si nemohol zložiť 

ten potrebný obraz o Stvorení Božom, pochopiť potom tu vysvetlené zákony Božie v tej 

správnej súvislosti, ale čo je podstatné, nemohol získať správny obraz o dianí počas písania 

Slova, ale v konečnom dôsledku o tom, prečo sa predpovede obsiahnuté v Slove museli 

posunúť do neskoršej doby, teda pre novú generáciu ľudských duchov. 

Slovo znovu utrpelo ľudským zásahom a aj keď bolo možné získať ho úplné, pri 

vynaloženom patričnom úsilí, predsa len prichádzalo k čitateľom vo forme, v ktorej sa mnohé 

prednášky opakovane vyskytovali, mnohé iné zostávali nedostupné a čo je rozhodujúce, 

neboli zostavené v chronologickej postupnosti tak, ako si to Slovo vyžadovalo a samotný 

autor radil, ba aj čitateľom dával.  

Teraz ponúkaná verzia zohľadňuje tieto podmienky k úspechu pochopenia Slova 

a obsahuje všetko, čo bolo dostupné.  

Zoradenie prednášok už máme potvrdené samotným autorom a Jeho vlastnoručne 

podpísanou verziou. Z toho dôvodu môžeme prvý diel: Vo Svetle Pravdy považovať za pravé 

a čisté Slovo Pánovo. 

Toto terajšie spracovanie všetkých prednášok sa najviac približuje tomu Slovu, ktoré 

nám zanechal Pán. Rovnako, ako v prvom diele: Vo Svetle Pravdy, boli aj tu oddelené všetky 

rozdiely vyskytujúce sa v zatiaľ dostupných vydaniach tohto Slova, a boli porovnané s 

„originálom“, ktorý sa zachoval vo Švajčiarsku ale aj na Morave. No tento „originál“ nebol 

podpísaný Pánom ale to ešte nie je rozhodujúce. Počas práce na tomto porovnávaní, sa zistilo, 

že ešte aj do tohto Slova, ktoré bolo považované za originál, bolo zasiahnuté človekom 

a niektoré časti sú vynechané. Týchto rozdielov už samozrejme nie je tak mnoho, ako tomu 

bolo doposiaľ, ale aj tak je ešte potrebné na ne čitateľa upozorniť.  

Nejestvujú teda iba dve verzie tohto Slova, ale je ich viac! 

Najviac sa pôvodnému približujú verzie vydavateľstva HLAS a švajčiarska 

verzia, pričom v tomto druhom menovanom ešte niektoré časti chýbajú! 

Rovnako si treba uvedomiť, že Pán už nemohol zaradiť svoje posledné prednášky do 

knižného diela, ale boli ním prednesené, alebo aj to, že On sám nezaradil všetky prednesené 

prednášky do svojho knižného diela pre vtedajšiu verejnosť. Boli určené iba tým, ktorí žili 

v Jeho blízkosti a teda ich poznal s ich chybami. Lenže okolnosti sa zmenili! Čas mnohé 

zmenil a náš život vyžaduje znovu od nás viac, ako tomu bolo doposiaľ, lebo aj ľudia sa 

zmenili, ale ešte k horšiemu! V tomto spracovaní teda aj tie prednášky nájdete, ktoré boli 

venované blízkemu kruhu, ale bude na ne upozornené. Teda môžeme začať so zmenou všetci, 

ktorí po nej túžime. Ich názov bude písaný kurzívou, ako nasledujúca veta ale prvé slovo textu 

nebude písané veľkými písmenami, ako u prednášok, ktoré sú určené začiatočníkom!  

ZAČIATOČNÍKOM je radené ba priamo sa prikazuje, čítať iba 

prednášky, ktoré začínajú prvým slovom, písaným veľkým písmom a v obsahu 

sú tiež hrubo zvýraznené!  

Celé Slovo treba začať čítať až vtedy, ak sa to doterajšie stalo  

PRESVEDČENÍM!  



Je tomu tak iba preto, že toto Slovo celé je už tak prevratné pre myslenie dnešného 

človeka, že prijať túto Absolútnu Pravdu, pochádzajúcu od Boha, je veľmi ťažké pre naše 

pokrivené doterajšie myslenie. Samotný autor upozorňuje: „Treba rozlišovať kedy hovorím 

pre poučenie a kedy moje Slovo pôsobí tvorivo“ Potom treba ešte k tomu priradiť Slovo, 

ktoré bolo adresované blízkemu kruhu pre zdokonalenie stúpencov a tých, ktorí mali slúžiť 

Grálu.  

Z tohto dôvodu bude toto spracovanie čitateľa upozorňovať na všetky ešte sa 

vyskytujúce rozdiely v tomto Slove. Rovnako aj na prednášky, ktoré neboli autorom zaradené 

do knižného diela. 

 
*Text, ktorý bude potvrdený viac ako dvomi verziami bude písaný týmto druhom 

písma, ako táto veta. Je ho samozrejme väčšina. 

*Takýmto druhom písma bude písaný text, ktorý pochádza z verzie pochádzajúcej 

z vydavateľstva HLAS Zlín, a nachádza sa iba v ňom.  
*Takýmto druhom písma bude písaný text, ktorý pochádza 

z trojzväzkového spracovania a nachádza sa iba v ňom. 

*Text, ktorý pochádza z verzie pochádzajúceho zo Švajčiarska a nachádza sa 
iba v ňom, bude písaný druhom písma ako táto veta. 

 
Toto spracovanie sleduje zjednotenie čitateľov, ktorí sú rozdelení na dva hlavné 

tábory, ktoré sa vytvorili okolo dvoch verzií Posolstva. Je tu upozornené aj na ďalšie verzie, 

čo má byť varovaním pred akýmkoľvek uzatváraním sa pri skúmaní Slova Pánovho 

a spoliehanie sa na názor akejkoľvek ľudskej autority, pri odsúvaní vlastnej zodpovednosti a 

uspokojením sa s vlastnou duchovnou lenivosťou. 

Pred hľadajúcim by sa nemalo nič ukrývať a rovnako by sa mu nemalo tiež nič 

vnucovať! Len vlastným skúmaním a vlastnou zodpovednosťou sa môže a musí každý 

ľudský duch približovať k Slovu Pánovmu! 

Na pomoc váhajúcim použijem citát z POSOLSTVA: 

 

 
 „Len poukladajte jednotlivé kamene tak, aby sa presne hodili k prvému kameňu, ktorý ste si pre 

svoju otázku vybrali z pokladu. Je pri tom celkom jedno, či tento kameň znamená stred, alebo leží na okraji. 

Ostatné, k nemu prináležiace, dajú sa vždy len tak pripojiť alebo priložiť, až nakoniec dávajú presne ten obraz, 

ktorý potrebujete k zodpovedaniu a k objasneniu svojej otázky. 

Kamene sa nikdy nedajú inak vsadiť a ihneď zbadáte, ak ste čo len jeden z nich vložili na nesprávne miesto. 

Potom sa to jednoducho nehodí k celku a donúti vás tak vsadiť ho tam, kam patrí, alebo ho celkom vyradiť, ak 

tam nepatrí. 

Vždy pritom myslite na skladaciu hru, kde pri náležitom skladaní k tomu daných jednotlivých častí vzniknú 

v určitej forme úplné obrazy alebo stavby. 

Tak som vám dal svoje Posolstvo, obsahujúce všetko, ktoré vás však núti, aby ste pri tom sami 

spolupôsobili. Nedá sa lenivo prijímať ako niečo, čo je pripravené hotové, ale vy sami si musíte zostavením 

vybrať úplný obraz na každú zo svojich otázok a sami sa pritom namáhať.“ 

 

V prednáške č. 216. Veľká očista na str. č. 662 je podčiarknutý nasledovný text: 

 
„To tiež môžu a aj majú nájsť v najbohatšej miere v Posolstve a mojich prednáškach, ako 

i v jednotlivých rozhovoroch, ak hľadajú vysvetlenie o veciach, ktoré človeka povznášajú a zušľachťujú. 

Veď Posolstvo samo o tom všetkom svedčí svojim druhom, ktorému zodpovedajú aj rozhovory.“ 

 

Toto Pánovo Slovo nech je dôkazom jestvovania aj ďalších prednášok okrem 

zaradených v Posolstve! 

Z tohto citátu sa treba poučiť a snažiť sa získať všetky kamene, ktoré nám zanechal 

Pán! Celkový obraz bude možné zostaviť pre každého len vtedy, ak bude vlastniť všetky 



kamene. Len vlastným skúmaním a cítením môže každý pochopiť celkový obraz a sám za 

seba rozhodnúť, či do celku patria všetky kamene, alebo možno niektorý vylúčiť ako 

nepotrebný. 

Toto bol hlavný dôvod a hybná sila tých, ktorí sa snažili pomôcť čitateľom 

Slovenska ku získaniu všetkých kameňov! 

Je to ako pri stavbe domu: Radšej vlastniť o pár kameňov viac, ako by mal jeden 

chýbať.  

DOZNIEVANIA K POSOLSTVU GRÁLU nezačínajú stranou č. 1., ale stranou 305 

a nadväzujú tak na prvý zväzok: Vo Svetle Pravdy končiaci stranou 304. Dôvodom tohto 

číslovania je rešpektovanie slobodnej vôle každého čitateľa a teda aj možnosť toho, že ten, 

kto bude chcieť čítať Posolstvo tak, ako je radené v trojzväzkovom prevedení, môže to urobiť 

aj z tohto spracovania. V obsahu je radenie prednášok zostavené aj tak, ako je to 

v trojzväzkovom spracovaní.  

V tomto spracovaní, ktoré sa vám teraz dostáva do ruky, získa čitateľ vlastne 

všetky doteraz známe verzie aj s tými prednáškami, ktoré neboli zaradené do knihy, ale 

sú známe od Pána! 

V OBSAHU označené prednášky výkričníkmi upozorňujú čitateľa na to, že 

v uvedenej prednáške sa vyskytuje rozdiel pochádzajúci z rôznych verzií. 

Prednášky označené v obsahu jedným + upozorňujú že pochádzajú 

z NAPOMENUTÍ. 

Prednášky označené v obsahu tromi +++ upozorňujú na tie, ktoré boli ako nové 

zaradené v Trojzväzkovom vydaní.  

V konečnej verzii, bude doposiaľ neznámi text vložený menším písmom, ak sa 

nejedná o celú prednášku a názov prednášky bude v zátvorke. V zátvorke bude aj názov 

prednášky, ktorá je celá nová, doteraz teda neznáma, písmo v texte ale zostane 

nezmenené, aby čitatelia dokázali text ľahšie identifikovať a doplniť si ho!!! 
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93. Prebudeným! 

( Z rukopisu, písaného rukou Abdrushinovou ) 

 

 

Kto chce nasledovať Slovo môjho Posolstva, musí sa duchovne namáhať! Leniví 

a vlažní zostávajú ďaleko vzadu, lebo tlak rozumového vedenia a blúznenia nemôže zakotviť 

v tom, čo život je a život prináša. 

Kto však, plný túžby, v mojom Slove usilovne hľadá, ten nájde pravú slobodu svojho 

ducha! 

 

 

 

94. Poslucháčom Posolstva Grálu. 
 

 

Polož Slovo Pravdy vysoko na skalu, aby sa človek musel namáhať, keď ho chce 

získať!  

Také je prikázanie, podľa neho jednám. Panoval doposiaľ falošný blud, že Sväté Slovo 

Pravdy, ktoré má byť ľuďom nad všetko drahým, pretože stojí vysoko nad všetkými 

pozemskými hodnotami a pre človeka jedine znamená život a bytie, má byť s prosbou 

prinášané k nemu a že dokonca v nebi zavládne radosť, keď je niektorý človek dosť 

milostivý, aby ho prijal.  
Je hriešne rúhanie v tomto názore, ktorý je schopný strhnúť Sväté Slovo z jeho 

vysokej hodnoty. 

Tiež tu bude všetko obnovené, ako je zasľúbené. Človek, ktorý chce mať Sväté Slovo 

Pravdy, musí si ho sám získať! Musí sa preň namáhať. Kto to nechce, nie je toho hoden. 

Človek, ktorý je opravdivý vo svojom hľadaní Pravdy a cesty ku Svetlu, ten sa nezľakne ani 

smädu ani hladu, keď je to nutné, lebo bude o to ťažko bojovať z nízkosťou všetkého druhu. 

Namáhanie sa o Slovo stalo sa teraz svätým prikázaním! Tak je to vo stvorení chcené! Tým 

budú odpudení rozmarní, ktorým chýba skutočná vážnosť ku vzostupu, ktorí seba a iných len 

v domnienkach klamú, lebo sú pokrytci. Oni tiež majú byť zavrhnutí! 

Tak prináša prikázanie už samo veľké triedenie, v ktorom sa oddelí pravé od 

nepravého. Ako v podobenstve zostanú pri tom od hostiny odlúčení všetci, ktorí sú leniví 

a ľahostajní. Bystrí nosia v sebe čistú túžbu po Slove, nezľaknú sa žiadnej námahy ani obete 

aby sa mu priblížili, počuli ho a mohli ho prijať do chrámu svojej duše. 

Preto majú i pozemské zariadenia pomáhať k tomu, aby prikázanie bolo v každom 

smere splnené. Z velikého kruhu stúpencov Posolstva Grálu majú byť vylúčení všetci, ktorí 

nie sú preniknutí najopravdivejšou túžbou, aby duchom prenikli vpred, aby boli živí v sebe. 

Všetkým takým poskytuje rozum obvyklé omluvy k sebeohlušeniu a k oklamaniu 

zjavne sa prejavujúcich slabostí, v ktorých si potom našepkáva, že to vypadá príliš 

obchodnícky, nedôstojné Svätého Slova. . . 

Takí nemajú byť pripustení k prednáškam a majú zostať vylúčení, lebo oni nie sú 

hodní Slova, dosiaľ ho nepoznali a tiež sa ho nenaučili nikdy poznávať. Radšej malý počet 

a to pravých a neochvejných! Majú svetlo žiariť duchovne vo vernom chcení, vo vytrvalosti 

k víťazstvu.  

Nesmie medzi nimi byť žiadnych zhnitých plodov! 
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95. Neochabujte... 
( 1926.) 

 
Neochabujte v priebehu čakania, ktoré je tu len k tomu, aby vás posilnilo, podporilo 

váš vývoj, a pripravilo vás k boju. Kto ochabne, príde príliš neskoro, pretože premešká čas 

určený k dosiahnutiu zrelosti, ktorú potrebuje, aby mohol splniť požiadavky kladené na jeho 

miesto. Musí zostať pozadu, pretože v čakacej dobe nebol dosť bdelý. Potom nad ním 

triumfuje temno. Viem, že nikto z vás by si takú potupu neprial. 

Preto sa vyzbrojte. Vyzbrojiť sa znamená, že budete bdelí v dobe čakania. Potom vás 

každé volanie nájde vyzbrojených k boju pre Svetlo, ktoré vo vás horí, aby vám potom, keď 

už tak jasno zaplápolalo, nemohlo byť ešte v poslednom okamžiku zatemnené a nakoniec 

úplne zhaslo. 

Chápte to tiež správne. Uvažujte: Keď vám hovorím, že máte bojovať pre Svetlo, 

znamená to len, aby ste bojovali za Svetlo vo vás, a nie snáď, že by ste museli hájiť Boha 

a bojovať za neho. Naopak, Boh vám pošle na pomoc, svojich bojovníkov, keď budete 

naplnení túžbou po Svetle. 

Buďte teda na stráži, aby ste si nikdy neurobili falošný obraz o duchovných dejoch. 

Len vtedy môžete stáť pevne, keď sa k tomu správne postavíte, zaujmete správne stanovisko 

a nepripustíte si žiadne falošné výklady. Predovšetkým sa bráňte vzniku oného blaženého 

pocitu, ktorí mnohí nazývajú pokorou, ale ktorý neznamená nič viac, než ukľudňujúce 

vedomie, že ste sa so svojim jednaním zaľúbili Bohu a teraz od neho môžete očakávať vďaku, 

odmenu. To je duchovná pýcha, jedno z najhorších nebezpečí, ktorému podlieha väčšina 

všetkých veriacich, aj keď o tom nevedia, pretože túto pýchu skutočne považujú za pokoru. 

Buďte si stále vedomí toho, že pre Boha nie ste schopní nič urobiť, ale pre seba všetko 

s pomocou Jeho sily. V tom spočíva bdelosť. Ten, kto je teraz povolaný ku službe Grálu, nech 

bdie desaťnásobne. Pre neho je hlavnou vecou, aby prežil naplno každý okamžik pozemského 

bytia ako svoj vlastný cieľ. Nič nesmie brať len ako prechod. Dokonca aj zdanlivé obdobie 

nečinnosti je pre neho často tým najdôležitejším na ceste jeho vývoja. Keď dokáže rozviť 

plnú silu práve v tých najnepatrnejších službách, spoľahlivo a dôkladne plniť tiež tie 

povinnosti, ktoré vyžadujú málo práce, a s radosťou zotrvávať na svojom mieste, v tom 

spočíva vlastná veľkosť. 

Kto takto koná, ten je schopný riešiť väčšie úlohy, než ten, ktorý naopak v očakávaní 

väčšej práce zanedbáva malé povinnosti. Taký musí byť zavrhnutý. Nikdy nebude môcť 

vykonať niečo väčšieho, lebo všetko veľké sa skladá z mnohých jednotlivých drobností, ktoré 

musia byť všetky splnené s plným porozumením. 

Tiež každý jednotlivý vývojový stupeň je sám pre seba malým povolaním, ktoré musí 

byť presne splnené a prežité s vynaložením všetkých síl, skôr než je možné postúpiť na 

nasledujúci stupeň, ktorý opäť môže povstať len z úplne prežitého predchádzajúceho stupňa. 

Keď zostane čo i len jeden z týchto stupňov skutočne vážne neprežitý, nenaplnený, všetko 

tým skončí, pretože z toho nemôže povstať nové. Ten, ktorý bol povolaný k vyššej úlohe, 

zlyhal.  

Netrpezlivosť sprevádzajúca úsilie o dosiahnutie vzdialenejšieho cieľa a príliš prudká 

túžba kráčať dopredu, priviedli už mnohých povolaných ku kolísaniu a nakoniec k zlyhaniu. 

Potom už nikdy nemôže vstúpiť do svojho povolania, pretože na jeho miesto ihneď nastúpi 

iný, ktorý bol pre takýto prípad napred vyhliadnutý. 

Zlyhaním sa povolaní odstrihnú od svojho šťastia, lebo len splnenie povolania im 

mohlo priniesť pocit šťastia. Inak už v celom svojom živote nemôžu byť skutočne šťastní. 

Z toho dôvodu nesú v sebe tí, ktorí zlyhali, trvalo neutíšiteľnú túžbu, ktorú môžu snáď čas od 

času ohlušiť, ale nikdy nie uhasiť. 
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Bdite a modlite sa, aby ste si nedali skaliť jasný pohľad ješitnosťou a domýšľavosťou, 

týmito najhoršími nástrahami pre pozemských ľudí. Vy učeníci, nositelia zlatého kríža, strážte 

sa! Vy budete prví, koho zasiahne neúprosný lúč, chladne a vecne! Pozdvihne vás, alebo 

spáli! Ako ste v sebe pripravili pôdu, tak sa vám stane. 

Mnoho ľudí je dnes už pripravených slúžiť Grálu, keď volám. Aspoň všetci pre to 

zložili záväzný sľub. Stále viac, nezadržateľne sa blíži hodina, kedy má začať vlastná služba. 

Ale nie každý sa v prípravnej dobe otvoril tak, aby mu jeho vodca mohol dať všetko, 

čo mu dať mal a tiež chcel ako svojmu povolanému, ktorý by sa mal stať tak pripraveným, 

ako mi to sľúbil. 

Nezáleží to však na duchovnom vodcovi, ktorého som mu pri povolaní prenechal, že 

teraz v hodine splnenia nemôže byť vyzvaný s ostatnými, pretože nie je v sebe ešte hotový 

tak, aby spolupôsobil na výstavbe Božej ríše tu na zemi, podľa vôle Božej! Aby zakladal 

Tisícročnú ríšu mieru medzi pozemskými ľuďmi. Tak mnoho z povolaných nie je ešte 

pripravených tak, ako sľubovali, pretože v dobe vnútornej prípravy upierali svoj zrak viac na 

iných než na seba samého. 

Akonáhle od Boha prenikla zvesť o Synovi Človeka nad touto Zemou a všetkými 

národmi, nechal som v duchu nastúpiť pred seba tých povolaných, ktorí kedysi zo slobodného 

presvedčenia a slobodnej vôle zložili prísahu a uistili ma, že budú pripravení až zavolám! 

Byť pripravený ale znamená byť pripravený k práci! A to znamená mnoho. Len ten to 

môže o sebe povedať, kto využil správne každú minútu k tomu, aby sa vzdelal a vyvinul 

k vysokému úkolu, smel slúžiť Grálu! 

V tom spočíva tak nesmierne veľká milosť, že takto povolaného môže napĺňať len 

sama radosť a najčistejšie šťastie v myslení a jednaní, pokiaľ len čiastočne pochopí, čo tým 

obdržal. – Večný život! Život vôbec! 

Z tohto šťastia, vyvierajúceho z konečného pochopenia niečoho tak nepredstaviteľne 

veľkého, môže prúdiť len oblažujúca a požehnanie prinášajúca harmónia, ktorá zase pôsobí na 

pozemských ľudí, obšťastňujúc a povznášajúc ich. Tak sa má valiť svetlý prúd z Hory dolu do 

zdrtených duší po dňoch Božieho súdu, k prebudeniu a posilneniu tých, ktorí sa v bolesti 

očistili a zbavili všetkého zlého, čo ich držalo dolu a ktorí v čistej pokore túžia už len po 

Svetle, po vykúpení a pozdvihnutí v pravej službe! 

Tak to má byť! A aby toho bolo dosiahnuté, zasľúbili sa všetci povolaní PÁNOVI. 

Sľúbili, že budú usilovne a pilne na sebe pracovať, aby v hodine splnenia boli takí, ako je to 

nutné, aby sa stali hľadajúcim ľuďom vzormi pre novú Ríšu a pomocníkmi 

v najopravdivejšom zmysle! 

K tomu patrí vývoj ducha i vonkajšie bytie, aby každý ihneď jasne poznal, kto stojí 

v službe Grálu a potom sa pokúsil vyrovnať sa mu. Podľa ich skutkov máte poznať tých, ktorí 

sú skutočne povolaní a vyvolení! Tí, ktorí sú mojimi služobníkmi, ako vraví PÁN! 

Hodina sa blíži! Čoskoro už budem musieť začať volať. Podívajte sa však do seba, ako 

sa staviate k ľuďom! Mohli by ste s radostnou mysľou predstúpiť predo mňa a tvrdiť, že ste 

moje Slovo tiež správne prijali a že vy sami podľa neho tiež skutočne žijete? 

Mohli by ste bez pretvárky povedať, že vy všetci verne plníte slávnostný sľub, ktorý 

ste dali pri stole Pána? Položili ste pri tom svoje prsty na Kríž Pravdy, stvrdzujúc tým, že ste 

si úplne vedomí tejto vznešenej prísahy! 

Nech sa trasie ten, kto to nemôže o sebe povedať! Ten bude pri výzve vynechaný 

a zatlačený späť! 

A tiež vy učeníci! Mnoho vám bolo dané, preto bude tiež od vás mnoho požadované! 

Skúmajte sa bedlivo! Nesmie vo vás zostať ani štipka ješitnosti, najväčšieho nepriateľa 

Svetla, ktoré pozná len úprimnú pokoru! Beda tomu, kto uplatňuje svoje učeníctvo voči iným 

pri požiadavkách akéhokoľvek druhu. A trikrát beda. . .tomu, ktorí sa vo svojej ješitnosti 

považuje za vznešeného, poukazuje na svoje učeníctvo! Ktorý kvôli svojmu učeníctvu, ktoré 
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mu bolo darované, miesto aby každej ľudskej duši ponechal slobodu, chránil ju a posilňoval, 

snaží sa ešte iným nasádzať putá. Bude potom sám, spútaný a zviazaný, uvrhnutý do najhlbšej 

temnoty! Pri mystériu, kedy sa povolaný stáva učeníkom, nevyzdvihujem učeníka do úrovní, 

ktorých má ešte len dosiahnuť! Skrze mňa obdrží len silu, ktorá ho robí schopným stúpať len 

hore a v duchu ma nasledovať! Túto silu musí potom v sebe učiniť živou čistotou svojho 

myslenia a konania. Svetlá sila musí byť použitá len smerom ku Svetlu! V čistote a modlitbe 

k Bohu. Keď učeník bude zachovávať toto prikázanie, potom môže stúpať nahor do svetlých 

ríš, skôr nie. 

Keď si však myslí, že bude hneď niečím viac než ostatní, zavedie ho táto svetlá sila, 

ktorú smie v sebe nosiť, dolu do skazy a odlúči sa od neho. Svojim životom a konaním má 

dokázať, že je učeníkom! Nie však o tom hovoriť a sám seba vyvyšovať, nadradzovať. 

Svetlá sila v ňom chce žiť svojim vlastným spôsobom, nie podľa priania človeka, 

ktorý ju smel prijať pri zasvätení učeníkov. Musí sa riadiť podľa nej, musí jej slúžiť. Nikdy ju 

nemôže ovládať, nikdy ju nemôže učiniť svojou vlastnou slúžkou! Hovorím to teda ešte raz: 

Musí jej slúžiť, verne a opravdivo – a v plnej pokore.  

Potom ale bude z neho žiariť, povznášať ho, prúdiť z neho v najčistejšej harmónii! 

Podľa jeho bytia poznajú v ňom jeho blížny pravého učeníka, bez toho aby o tom hovoril 

a budú ctiť túto veľkú svetlú silu v ňom. Taký má a musí byť učeník, ktorý chce zostať 

učeníkom pre budúci čas! 

Len vtedy, keď on sám slúži svetlej sile, ktorú som mu smel dať, budú v ňom túto 

svetlú silu ctiť i jeho blížni! Nikdy inak! 

Kto si chce ako učeník nechať slúžiť, kto sám požaduje osobné pocty a ohľady, miesto 

aby slúžil len čistej sile Božieho Svetla v sebe, toho odvrhnem v deň Zvestovania a rozdrvím 

aj pásku, ktorá ho so mnou spája! Lebo taký človek špiní svojou ješitnosťou Sväté Poslanie, 

ktoré mám tu na Zemi splniť! 

Ani jeden z vás nemôže posúdiť dosah toho, čo prináša volanie Grálu pre 

omilosteného. Ohromení budete stáť raz na onom svete, až budete môcť jeho význam 

prehliadnuť. Preto zoberte všetky svoje sily. Všetko ostatné odsuňte bokom. Stojte 

neochvejne na svojich miestach. Splňte s radosťou a láskou svoju povinnosť. 

 

  

  

 

(96. Slávnosť svätej Holubice 1927) 
(30. 5. 1927) 

 

 

 

Nezadržateľne sa rúti Zem svojou dráhou podobná zrnku vo veľkom stvorení! 

Pohybuje sa v ústrety času, ktorý jej bol vo večnom kolobehu určený.  

Už som to zvestoval. Kto počuť chcel, ten mohol!  

Nechajte sa teda dnes zaviesť do miest, ktoré sa raz môžu stať vaším domovom.  

Keď teraz povznesiete a zamierite svoj pohľad neochvejne k východu, musíte putovať 

ďalekými, ďalekými cestami. Tak ďalekými, aké si nedokážete ani predstaviť.  

Všetko sa stáva svetlejšie a svetlejšie, až vás nakoniec obklopí žiara, ktorú oko vášho 

ducha sotva znesie. Je to hranica konečného Stvorenia, hranica Ríše ducha, domova všetkých 

čistých ľudských duchov! 

A keď ste sa dostali až sem, musíte znovu pozdvihnúť svoj pohľad ďalej a vyššie! 

Jedine potom uvidíte v obrovskej diaľke a vo svetlejšej, nedostupnej výšine majestátny 

Hrad Grálu! Žiarivý a zasľúbený! 
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Mnoho ľudských duchov hľadí teraz k tomuto miestu, naplnených zbožnosťou, vďakou 

a jasaním.  

Lebo tam, jedine tam je miesto, v ktorom je Božstvo spojené so Stvorením skrz Svätý 

Grál! 

Hrad sa podobá úzkej bráne, skrz ktorú prechádza prúd života pre všetko, čo veľké 

Stvorenie skrýva a čím je. 

Keby tejto brány už viac nebolo, keby musela byť raz uzavretá, aby nemohla byť stále 

sa zosilňujúcim znečistením ľudstva a jeho prázdnejšou, pyšnejšou a pritom malosťou 

a žalostnou namyslenosťou jej čistota pošpinená, potom by to muselo mať za následok zánik 

celého Stvorenia. Všetko by muselo zvädnúť, zaschnúť a rozpadnúť sa. Život by onemocnel 

a vyhasol!  

Lebo bez spojenia s Bohom niet viac žiadneho života!  

A toto spojenie, túto vysokú bránu, tvorí Svätý Grál! On je východzím bodom ku 

Svätému Duchu, ktorý v Bohu Otcovi tká, ku ktorému Boží Syn teraz opäť vošiel. A Svätý 

Grál je opäť cestou Božej Vôle vo Stvorení. Ešte viac! Živá Božia vôľa je sústredená 

v Grále! Z toho Stvorenie žije. 

Každý rok teda musí byť nahromadená sila Božej Vôle v Grále obnovená k ďalšiemu 

trvaniu celého Stvorenia! Lebo toto Stvorenie nie je celkom nezávislé, ako sa tak mnohí 

ľudia domnievajú.  

Vaša možnosť bytia je v pomere k obrovskému dielu stále meraná ako veľmi 

krátka! A toto pre Stvorenie obnovenie sily je teraz podnetom k veľkej Slávnosti Holubice! 

Nastane v hodine nášho dnešného spoločného zhromaždenia!  

Tým ste zoznámení s velikou vážnosťou dejov, aby ste dokázali oceniť nesmierne 

drahocennú hodinu a spoznať, čo to pre každého tvora, predovšetkým pre všetko duchovné 

znamená!  

Lebo tento veľký Boží dar samotný, prináša možnosť vývoja duchovného v človeka. 

Tým je umožnené ľudskému duchu byť vedome účastným večnej radosti, ktorú mu Božia 

blízkosť raz daruje!  

Vy ale budete šťastní, že už dnes smiete toto veľké vedenie v sebe niesť!  

Nebuďte netrpezliví, keď vás ľudia nebudú tak rýchlo chápať.  

Lebo Vám, ktorí ste to prijali skrz mňa, sa zdá pochopenie ľahkým... ale je to 

nekonečne ťažké pre ducha, ktorý je zaťažený veľkými omylmi, ako je tomu u dnešných 

ľudí!  

Hrad Grálu ako strážca priechodnej brány k Božskému je dnes bohato vyzdobený. 

Túžobne vo vrúcnych modlitbách je očakávané objavenie Svätej holubice. Lebo táto holubica 

je symbol prítomnosti Svätého Ducha, do ktorého samotnej svetelnej žiari nie je schopný 

vzhliadnuť žiadny duch.  

V modlitbe a vďake, plní pokory, kľačiac skláňajú sa vyvolení strážcovia Svätého 

Grálu a s nimi všetko, čo túto večnú ríšu oživuje, dokiaľ tento najvyšší okamžik Božej Milosti 

neprebehne!  

A vy, vy máte tú milosť, že smiete byť účastní Svätej Sily, ktorá z nej vychádza! Tiež 

nad vami bude dnes žiariť Svätá Holubica. 

Vôbec netušíte, čo to pre vás znamená. Až po rokoch budete smieť správne pochopiť, 

snáď až na onom svete, celú veľkosť tejto milosti! 

Chopte sa tohto okamžiku, aby sa vám vo vrelej pokornej prosbe dostalo Božej Sily, 

ktorú tak naliehavo potrebujete! 

Nevšímavo ide dnes všetko ľudstvo okolo tejto významnej hodiny rozhodnutia medzi 

ďalším bytím alebo zánikom vo Stvorení, v ktorej všemohúcnosť veľkej Božej Lásky 

poskytuje možnosť...k ďalšiemu bytiu!  
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Aká veľká je pri tom zhovievavosť Boha musíte poznať z bezcennosti terajšieho 

ľudstva, ktoré buď kolo toho prechádza len s úsmevom alebo sa dokonca posmieva a v pravde 

o tomto pravom Božom dare pochybuje.  

Kto teraz nechce vidieť, kto nechce počuť, ten už nemôže viac dúfať.  

Beda všetkým falošným vodcom, ktorí sa snažia jednoduchú cestu k výšinám ľuďom 

sťažovať, alebo túto cestu celkom zakryť záplavou slov svojich bezobsažných rečí, 

vzbudzujúcich zdania vedomosti! 

Beda tiež najúbohejším, ktorí slová takýchto vodcov slepo nasledujú, ktorí snáď 

dokonca z toho dôvodu odmietnu Slovo svojho Boha, ktoré im teraz bude opäť poskytnuté. 

Vyrieknu si tým sami svoj rozsudok, a klesnú do noci rozumu! A niet pre to žiadnej omluvy. 

Žiadna prosba o predĺženie lehoty ku dozretiu nebude viac vypočutá.  

A vy, ktorí dnes túžite po hostine, budete potom dosť silní a zdoláte verne až do konca 

všetky nebezpečia, aby som vám raz smel nechať otvoriť bránu ku svetlým ríšam svojho 

Otca? 

Dostane sa vám dnes k tomu sily, v tejto Bohom posvätenej hodine! 

Máte stáť ako svetelné stĺpy v temnotách, ktoré túto zem ešte stále obklopujú. 

Slobodní v duchu, veľkí a silní, máte byť ako ostrovy, na ktorých sa ešte môžu 

topiaci zachrániť! 

Neste v sebe Slovo Svetla v plnej čistote, ktorá vám bola navrátená nepredstaviteľne 

veľkou Láskou vášho Boha! Že ju vy smiete prijať najskôr, bude pre vás milosťou. 

Nezakopte hrivnu, ktorú tým smiete spravovať.  

Pokoj a mier buď s vami!  

 

Amen 

 

 

97. Volanie ( Der Ruf) 
( Der Ruf – názov nemeckého časopisu) 

 

 

„Volanie“ vychádza von do celého sveta! Má tvoriť užšie spojenie medzi stúpencami 

a čitateľmi mojich slov. Na mnohých miestach sa utvorili „volné združenia k pestovaniu 

myšlienok z mojich prednášok“, aby v spoločnej činnosti vždy hlbšie vnikali do právd 

veľkého stvorenia a tým tiež správne poznávali Vôľu Stvoriteľa. 

Aj keď radostne zdravým tieto združenia, tak predsa ich nemôžem viesť a tiež sa ich 

nemôžem zúčastniť. Lebo také snahy majú vždy za následok viazanosť pre toho, okolo koho 

sa zoskupujú. Povinnosti tak mnohých druhov, či už tiež len morálne kvôli príspevkom 

členov. Niečo takého robiť nemôžem. 

Musím byť a zostať voľným v tom, čo povedať mám! 

Vo všetkých svojich rečiach a rozhodnutiach! Nesmiem pri tom brať ohľad na priania 

jednotlivcov alebo celých skupín, k čomu by došlo, keby som tým bol spútaný. Alebo vtedy, 

keby som v tom chcel vidieť obchodné výhody. Oboje nesmiem pre seba a svoje spisy brať 

v úvahu. Navzdory tomu nemôžem upadnúť do ľahostajnosti a premárniť možnosť poskytnúť 

každému príležitosť. 

Preto ponúkam, ale neuchádzam sa! 

A zostanem vždy pri tejto zásade: Kto nič pre seba v mojom slove nenachádza, pre 

toho nie je tiež povedané. Nemá ho tiež nikdy obdržať vynútené. 

Budem preto vždy svojim Slovom priateľom každého človeka a nepriateľom jeho 

chýb, pretože kvôli nemu nemôžem nič škrtnúť. 
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Pretože sa teda nemôžem viazať na spolky a pretože poznám povzbudzujúci výsledok 

toho pre mnohých jednotlivcov, vytvoril som zo svojej nutnej osamelosti „Ruf“ („Volanie“), 

ako prostredníka medzi všetkými čitateľmi a skupinami, ktorí svoje zdelenia a priania budú 

môcť v ňom vymieňať. Za týmto účelom bude tu vždy bezplatné miesto. 

Nech „Ruf“ („Volanie“) prebudí skutočne mnohé duše a prinesie všetkým vážne 

hľadajúcim osvietenie a tým mier a pokoj! 

 

 

V lete 1927.       Abdrushin 

 

 

 

 

98. K 30. decembru 1928. 
 

 

Odložte prach nížin; lebo stojíte na posvätnej pôde. Kde teraz spočíva vaša noha, to je 

to miesto, ktoré kedysi smeli vyvolení vidieť ako Horu spásy a Svetla. 

Kto z vás by mohol povedať, že on v čistej pokore hľadá Pravdu! Kto je to, ktorý sa 

takto môže vychvaľovať! Kto by celkom sám prišiel tak čistého srdca, ako je to podľa Božích 

zákonov potrebné, aby pochopil celú hĺbku môjho Slova. Skúmajte sa poctivo, kto to môže za 

seba povedať. 

Tak mnohí majú pri tom skryté starosti, dokonca i tiché obavy. Snažte sa to prekonať, 

keď vám má byť úplne daná pomoc; lebo je najvyšší čas! 

Neskúšajte sa očistiť podľa svojho zvyku, ako tomu bolo vždy, nezvádzajte všetku 

vinu obratne na ostatných, neomlúvajte sa kľučkami skazeného rozumu. Je to zbytočná, 

márna snaha. Pred zákonmi Božími stoja vaše duše nahé a obnažené, zbavené všetkých 

pozemských ničotností, ktoré sa mnohým doposiaľ zdali tak dôležité, že pre ne často zabúdali 

sami na seba. Budete mrznúť, pretože vlastný život vo vás je hlboko zasypaný. 

Drsnou rukou bude roztrhnutá tá rúška, zrovnaná so zemou tá stena, ktorú ste vy sami 

v sebe postavili! Beda vám, až vaše vnútro ešte nie je dosť pevné, aby ste si v Božej sile 

vedome udržali to miesto, na ktorom stojíte. Muselo by vás to odviať ako plevy v búrke. 

Kde nájdete v tomto pozdejšom stvorení ešte vôľu k poslušnosti Boha! Pozemskí 

ľudia vydávajú vždy svoje nízke pozemské vedenie za vôľu svojho Stvoriteľa, stavajúc sa 

svojhlavo nad Božie zákony, chtiac tieto opravovať, obracať, otáčať a objasňovať podľa 

vlastného mienenia, miesto aby poslúchali a učili sa, a sami sa k tomu pripojili. 

Len vzopretím sa a lenivosťou prejavoval sa doposiaľ nevedomí pozemský tvor voči 

svojmu Bohu! Vy všetci vyslovujete si tým sami svoj rozsudok. 

Ľudia, nespoliehajte sa na milosť; veď si ju nezaslúžite! Podľa jednania ľudí by Božia 

milosť znamenala zmenu Božích zákonov. Zmena zákonov, ktoré od samého počiatku tohto 

stvorenia sa tiahnú ako nervové povrazce telom, je ale nemožná. Nemožná je preto tiež 

milosť, jedine že by ste odpykali všetky viny. Prijmite potom v pokore a trpezlivosti, čo vás 

ešte musí postretnúť. Silu k tomu vám môžem dať, akonáhle z čistého srdca o to poprosíte. 

Odpustenie . . . nie! Lebo to spočíva len v splnení živých zákonov Božích, ktoré vám 

oznamujem, ktorých stelesnením som ja. 

Z tohto dôvodu triedim ľudstvo len svojim bytím, ako aj svojim Slovom, alebo ešte 

lepšie, na mne sa bude ľudstvo triediť po všetky veky. 

Prijmite zákony Božie, a žite podľa nich, potom vám bude tiež poskytnutá pomoc, nie 

skôr. Žiť podľa Božích zákonov ale znamená, byť prirodzený, na duchu i na tele. Žiadne 

prepínanie, žiadna lenivosť. Predovšetkým sa nikdy nestaňte otrokmi pozemských žiadostí, 
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ale všetko používajúc zostaňte nad tým pánmi, nesťahujte sa úzkostlivo späť do samoty 

a odlúčenosti od sveta zo zbabelosti, pred sebou samými! V tom nespočíva ani sila ani 

zrelosť; lebo odcudzenie sa svetu nie je na tejto zemi chcené. 

Znie vám to príjemne a ľahko. Ale nie je tomu tak! Pánmi nad pozemskými 

žiadosťami a pôžitkami budete len vtedy, keď vaše myšlienky vás už viac nebudú obťažovať, 

nebudú vás chcieť tiesniť v tom, čo ste hlboko vo vnútri cítili jasne ako krivdu, či už to bol 

zisk peňazí a dobrý zárobok, alebo uspokojenie žiadostí. Tiež keď nikdy viac nezatúžite 

urobiť niečo, čím by ste mohli iným škodiť, alebo keď nezatúžite urobiť niečo, za čo by ste sa 

museli hanbiť a stratili úctu pred sebou samými, čo by vás poznamenalo. Bdejte nad svojimi 

myšlienkami, svojimi slovami a činmi! Je to ťažké len spočiatku! 

Posolstvo Grálu je pre mnohých ľudí príliš prosté, lebo ono sa nedá prispôsobiť 

doterajším myšlienkovým pochodom. Ľudia sa domnievajú, že majú omnoho viac zo slov 

predchodcov než zo slova Zasľúbeného, ktorý prichádza z Pravdy. Oni netušia, je to 

nezrelosťou vlastného ducha, keď nie sú schopní poznať Božie posolstvo a pochopiť jeho 

nesmiernu hĺbku. Takto sa potom učte dívať, a musíte čoskoro poznať neomylné znamenia 

pravého Syna Človeka! Tak mnohí ale hľadajú a potrebujú u môjho Slova najskôr pozemské 

razítko nejakej vysokej školy alebo ešte doporučenie nejakých pozemských kapacít, aby ho 

potom ocenili! 

Naivní, ktorí predpokladáte, že sa Boží vyslanec potrebuje tiež krášliť pozemskými 

čačkami! Ľudstvo sa v tom nijako nepoučilo, cez svoju horkú skúsenosť so Synom Božím, 

pretože ono sa dnes stále znovu dopúšťa opäť toho istého omylu. Takéto očakávania sú ale len 

ďalším dôkazom nevyliečiteľnej vypínavosti malých pozemských ľudí voči ich Bohu, od 

ktorého očakávajú, že on sa má ich malosti prispôsobiť! Tak nemôžete myslieť; lebo práve 

pred touto pozemskou vysokou školou, týmto vysokým hradom rozumovej ješitnosti, musíte 

byť odo mňa bezpodmienečne varovaní, pretože ona nesie mnoho vín na zblúdení ľudí, 

nakoľko vám ukazuje viac nesprávnych ciest než správnych, a potrebuje najdôkladnejšiu 

zmenu. Podobá sa to znečistenému a znesvätenému chrámu Božiemu. 

Ja vám ale hovorím: Skôr než zbadáte tentoraz bude táto rozumová ješitnosť až do 

poslednej iskry zničená, nezmenší sa trápenie a bieda, ale sa rozmnoží, k vašej pozemskej 

spáse! Musíte klesnúť na kolená, keď nechcete byť nadobro zničení, a musíte Boha, ktorý 

vám bol tak dlho ľahostajný, vo svätej vážnosti snaživo prosiť o vyslobodenie a o pomoc. 

Tým sa len vy sami otvoríte Jeho sile, ktorá vás dokáže ochrániť, nech ste kdekoľvek. 

Temno sa pevne zavesilo a zachytilo v rozume, vo vašej domýšľavosti, v ješitnosti, 

ako najstrašnejšej zo všetkých nástrah, ktoré vám, žiaľ, neboli nikdy nadarmo predhodené. 

Preto konečne preč so všetkými tými, ktorí sa tak ľahko nechali chytiť. Je to slobodne 

zvolený osud týchto slabochov, keď sa teraz musia potácať spoluzasiahnutí v noci hrôzy. 

Mohlo by sa to stať len pre budúce pokolenie. Nesmie im byť preto podaná ruka ku pomoci. 

Nepremárnite na to ani chvíľu času; lebo každý slabý je zoslabnutý len skrz seba 

samého, len skrz svoje vlastné, slobodné chcenie. Musíte uvážiť, že nechcieť nič je 

v skutočnosti tiež chcenie. Taký slaboch zakopal svoju hrivnu, pretože bol lenivý ju rozvíjať 

podobne ako iní, ako i hospodáriť s ňou a ju rozmnožiť. Nechajte ich padnúť; lebo oni vám 

len prekážali v rozhodnutí a konečne pre vaše dobré chcenie vás zdržovali, takže by ste 

museli byť s nimi stratení. V tom nie je žiadna nespravodlivosť; lebo toto vaše zdržanie, vaše 

zaostávanie je potom vami chcené, je tým vami zvolené a váš pád vami zavinený! Doba je 

dnes iná než bola pred dvomi tisícami rokmi. Dnes nie je možné otáľanie bez vážnych 

následkov, ľahostajne, aká pohnútka k tomu vedie. 

Blaho tomu, ktorý otvorí oči a uši! Ktorý neľpie zatvrdilo na svojich doterajších 

chybných názoroch; lebo zatvrdilo zahalí sa do tkaniva mylných predstáv, ktoré zosilia 

jemnohmotné siete, do ich pevných slučiek sa stále viac zapletá a je tým brzdený, tiež 

vnútorne rozvrátený, a bude zničený v rozklade, ktorý je zrovnateľný s duchovnou smrťou. 
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Tým bude potom vymazaný zo zlatej knihy vedomého života. Ako mnohým lenivým sa to 

zdá žiadúce, už viacej nebyť. Môcť sa rozplynúť v nič sa mu zdá byť najvyšším šťastím! 

Rozklad alebo rozplynutie je ale byť zavrhnutý! Osud týchto lenivých je strašný. 

V tisícorakých mukách pokračuje duchovný rozklad, ktorý so sebou nesie kliatba takého 

zavrhnutia. 

Ľudský duch si nemôže tento priebeh v celej tiaži vôbec predstaviť, lebo kráčal cez to 

všetko až príliš bezstarostne a stal sa slepým a spiacim vo veci týkajúcej sa jeho vlastného 

bytia. Bolestné, hrozné bude násilné precitnutie z tohto stavu. Ľahostajne, či na tomto svete 

alebo až na takzvanom onom svete. Ešte raz hovorím: 

Rozplynutie je zavrhnutie, nie pokrok a vzostup. Vedomé osobné duchovné trvanie je 

ale vzkriesenie z hmotnosti a život! 

Preto zostaňte bdelí, aby ste v sebe roztrhli rúšku, ktorá vám ešte mnohé tak 

zatemňuje; lebo tým môžete a máte obrátiť ešte všetko ku vlastnému prospechu. Jasajte, že 

ten detský hľadajúci ľudský duch, ktorý ešte zostal schopný bez falošnej obrazotvornosti brať 

slová z Pravdy ako dar, nevidí v súde len tvrdosť, ale cez to všetko jasne poznáva ruku 

pripravenú ku pomoci, ktorú tým Boh už strateným ešte raz v ústrety podáva. Bohu ďakujte 

za to, že to teda prichádza, lebo inak by bolo ľudstvo bez záchrany stratené, v dôsledku 

svojho chcenia vedieť všetko lepšie, s ktorým po tisícročia využívalo vo stvorení spočívajúcu 

živú Božiu silu k nesprávnym účelom. Tým strhlo ľudstvu prenechaný dar formujúcej 

a slobodnej vôle zločinne do špiny temnôt. 

Vôbec neviete, aký spočíva pre vás v tomto stvorení poklad, ktorý každým ľudským 

duchom môže a má byť nájdený a vyzdvihnutý. Je tak veľký, tak nevyčerpateľný, že všetci 

ľudia sa tým môžu obohatiť, bez toho aby jej ubudlo. Týmto pokladom je neutrálna Božia 

sila. Ona nepozná rozdielu medzi dobrom a zlom, ale stojí mimo tieto pojmy, je jednoducho 

„živou silou“! Akonáhle človek v sebe niečo cíti, či už teda lásku, nenávisť, závisť alebo 

niečo iného, ľahostajne čo, každé cítenie pôsobí ako kľúč ku klenotnici a nájde kontakt s touto 

vysokou silou. Táto sila vleje sa tým do vášho citu a zosilí ho do nesmierna. Len tým sa to 

stane vo vás schopné života a živé. Dobré ako aj zlé chcenie. 

Tak bude človek vo svojom jednoduchom, prirodzenom cítení riadiť všetky účinky 

Božej sily v tomto pozdejšom stvorení. 

Len týmto spôsobom dostane jeho cítenie tvorivý formujúci život, čo robí človeka 

najvyšším tvorom vo stvorení. On nemá teda Božiu silu sám v sebe, ale len kľúč k nej 

v schopnosti svojho cítenia. Nevedomky si ale pri tom hrá s ohňom ako nevedomé dieťa 

a spôsobí preto tiež tak veľkú škodu. On nemusí zostať nevedomý! Je to jeho chyba. Všetci 

proroci a naposledy Syn Boží, sa snažili priniesť jasno v tomto bode a ukazovali cestu, ktorou 

majú ľudia ísť, ako musia cítiť, myslieť a jednať, aby šli správne!– 

Bolo to však zbytočné. S tou strašnou mocou hrali si ľudia ďalej len podľa vlastného 

dobrozdania, bez toho aby počúvali varovaniam a radám zo Svetla, čo im tým teraz prinesie 

nakoniec úpadok, zničenie ich diel a tiež ich samotných; lebo táto sila pracuje celkom 

neutrálne. Rozbije chladno bez váhania tiež vozy a vodiča v trosky, ako je tomu pri 

automobiloch, ktoré sú nesprávne riadené! Rozumiete tomu obrazu? Vaším chcením 

a myslením riadite osud celého pozdejšieho stvorenia a neviete to. Podporujete rozkvet alebo 

zánik, prinášate výstavbu plnú harmónie alebo divokého zmätku, čo sa teraz prejavuje! 

Nazývate to trestom a súdom, v skutočnosti ste to boli predsa vy sami, ktorí ste všetko to, čo 

sa teraz deje, vynútili! 

Tí nemnohí, ktorí túto moc ľudského ducha vo stvorení doposiaľ tušili, blúdia zmätení 

nesprávnou domnienkou, že vy a vaši spolunažívajúci sú sami božskí alebo sú duchovia, ktorí 

božské majú v sebe. To je omyl, ktorý je dôsledkom jednostranných vonkajších pozorovaní. 

Takéto chcenie vedieť všetko lepšie spozoruje len vonkajšie dianie, ale nikdy jadro. 

V dôsledku toho zamieňate účinok za príčinu. Z tejto nedostatočnosti ľudských duchov 
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vzniká, žiaľ, mnoho bludných učení a vyvyšovania. Preto uvážte: Božia sila je vám 

prepožičaná, vy môžete len riadiť jej použitie, nemáte ju však v sebe, ona je nie vašou 

vlastnou! 

To Božské však, ktoré je tejto sile vlastné, používajte len k dobru, lebo Božské vôbec 

nepozná temno. Vy ale, ktorým je prepožičaná, vytvárate tým brloh vrahov! 

Preto k vám ešte raz volám: Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tým mier 

a budete šťastní! 

Vytvorte čistotou chcenia tiež v jemnohmotnom a hrubohmotnom svete znovu len 

čistotu, vznešenosť, Svetlo, a tým môže byť celé pozdejšie stvorenie nakoniec vašim 

pričinením chválospevom na prastvorenie, v ktorom vládne len Svetlo a radosť. To všetko 

spočíva v rukách človeka, v možnosti každého jedného sebavedomého ľudského ducha! - - - 

Takto vám ukážem cestu nahor ku hradu Grálu, k tomu najvyššiemu bodu 

v Prastvorení. Hrad stojí na vrchole vytúženého Raja, ako najsvetlejší a najjemnejší v ríši 

Božej, pred stupňami Jeho trónu. V ňom je tiež jediný a pravý chrám, kde konajú pravú 

bohoslužbu Prastvorení. – 

Kráčajte cestou, ktorú som vám ukázal, v nej samej môže pre vás spočívať 

vyslobodenie z hmotných svetov. Sila Pánova buď s vami!  

Buďte silní a verne vytrvajte v celom svojom bytí, aby som vám raz mohol otvoriť 

bránu k ríši môjho Otca. Inak do nej nikto nevojde. Len vo vernosti Svetlu spočíva sila ku 

vzostupu.  

AMEN 

 

  

 

99. Varovanie. 
 

 

Keby ste vedeli, ako dlho vás môže žiaľ ťažiť za činy, ktorých ste sa dopustili 

neciteľnosťou alebo dokonca súdiacou domýšľavosťou, boli by ste snáď opatrnejší. Kiež by 

ste mohli vidieť, ako horko toho ľutujú tí, ktorí odsúdili osobu Svetlu milú a stojacu v službe 

PÁNOVI bez toho, aby poznali jej vnútro. Keby ste boli v planúcej pohotovosti a plní 

nezištnej lásky, mohli by ste poznať núdzu tých ľutujúcich, ktorí nevidia žiadnu možnosť, 

ako napraviť, čo zavinili. Ktorí naopak musia vidieť, ako ich nesprávne stanovisko prináša 

stále ešte chladné ovocie odsudzovania a necitlivosti. Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť 

súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Zakaždým, keď súdite druhého, súdite 

sami seba. Udrie to na vás späť, lebo ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych. 

Chráňte sa! Čo vás očakáva, musí byť hrozné. Keď napadnete služobníka PÁNA, tak 

napadnete JEHO! Ujasnili ste si to? A kto stojí v službe PÁNA, kto je skutočne poslušný len 

Jeho vôli, toho vy nemôžete poznať. Sú to často práve tí vnútorní, tichí, nestojaci v popredí, 

ale v najvyššej miere vnútorne oddaní PÁNOVI. Oni sú pripravení ku každej obeti, učia sa 

pokore, čo ich učiní schopnými, aby splnili svoju službu. Musia odstúpiť bokom tí, ktorí 

svoje miesto spĺňajú ešte len zdanlivo, ale vôľu Pánovu už vôbec neplnia. On bude 

najschopnejší povznášať a používať ich darov, nedbajúc ich doterajšieho postavenia medzi 

vami. Zdržte sa každého úsudku! Neprislúcha vám to. A kde ste vy práve odsúdili, snažte sa 

to ešte teraz napraviť, tu na zemi! Je to omnoho ľahšie tu, než na onom svete. Môžete si 

mnohé ušetriť! Jednajte podľa toho! 
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100. Veľká bolesť ide všetkými krajinami. 
 

 

S hlúpym tušením stoja teraz všetci ľudia pred niečím nepochopiteľným. Pokiaľ ešte 

môžu tušiť, to jest cítiť. Volám ešte raz ku konečnému precitnutiu z divokého víru 

neznesiteľnej prázdnej povrchnosti! Naposledy! 

Kľudne na to môže byť výsmech a posmech odpoveďou. Čoskoro však zmĺkne 

a choroba ťažko zrazí všetkých posmešníkov. 

A keď všetkých ľudí zachváti pozvoľný strach, potom nech sa pokúsia, aby sa ešte 

očistili kľučkami svojhlavého mozgu. Môžu sa spoľahnúť na školskú múdrosť, na ktorú sa tak 

často odvolávali, môžu vziať svoje vyznamenania, svoje tituly, pocty, slávu doktora, kazateľa, 

sudcov a štátnikov! Rovnako všetko zlato a všetko, čo sa domnievajú ešte mať! Môžu ísť tiež 

k tým, ktorí sa falošne nechajú nazývať vodcami a prorokmi, alebo nimi byť chcú. – Môžu ich 

prosiť o pomoc na dôkaz ich poslania – to všetko nezmení ani o vlas to, čo prísť musí. Lebo 

všetko pozemské vedenie, všetka ľudská sila a moc žije len v ich predstavách, nie je ničím 

pred Bohom. Bude zmätená tentoraz všetka háveď temna! Roztrieštená všetka ľudská 

domýšľavosť! 

Tí nemnohí však, ktorí chcú počuť, nech počujú: Nákaza môže zúriť len tam, kde jej 

k tomu bola uvoľnená cesta. Záplava nestúpa ani o piaď vyššie, než jej bolo skôr určené. 

Oheň z lona zeme a zhora nešíri svoju skazu ani o piaď ďalej, než smie. Búrka zúri svojou 

určenou cestou. A keď doposiaľ pevná zem kolíše, keď sa rúcajú hory, nové vystupujú, keď 

celé pruhy zeme rúcajú sa v sutiny . . . nič sa nedeje bez pevného vedenia Božej vôle! Buď 

vám to útechou.  

          Abdrushin 

          Turíce 1929 

 

 

 

 

101. Deň Holubice 1929. 
 

 

Slávnosť Svätej Holubice! Súhlasná s vyliatím sily Ducha Svätého! Každý z vás pozná 

ten obrovský význam pre celý vesmír! 

Jasno žiari Hrad v tejto hodine, kedy sa Božia Láska opäť chce milostiplne skloniť 

v ústrety stvoreným svetom. Panensky vyzdobený čnie u východzieho bodu Stvorenia 

v najvyšších výšinách, zaplavený Svetlom, na znamenie radostnej vďaky Stvoriteľovi 

a Darcovi, pripravený prijať z Božstva toto vysoké požehnanie, ktoré sa má vylievať 

a poskytnúť stvoreniu novú silu k bytiu a vývoju. 

Neprístupný, vzdialený svetu! 

V najhlbšej zbožnosti kľačia tam najčistejší zo všetkých duchov, ktorí sa smeli dnes 

zhromaždiť, aby v radostnej pokore, vážni a naplnení vďakou, spoluprežili ten vysoký 

okamžik kedy sa v posvätnom priestore nad Svätým Grálom objaví Holubica! 

V tomto priestore sú iba Prastvorení ako strážcovia a ako rytieri svätého Grálu spojení 

k opravdivej bohoslužbe, ktorá je ďaleko vzdialená ľudskému spôsobu bohoslužby na Zemi. 

Žiadny pozemský ľudský duch by nemohol pochopiť hojnosť takého nevýslovného 

milosrdenstva, ktoré spočíva v tejto udalosti, pred ktorou on môže len v tušení skutočnosti 

klesnúť na kolená. Je to predsa dar, ktorý obsahuje všetko potrebné k bytiu a každému tvorovi 

dáva možnosť k ďalšiemu životu. 
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Radosť a jasanie čistej vďaky museli by hlboko preciťované prúdiť vesmírom hore ku 

prameňu, ku Hradu. 

Ale ako je tomu tu na Zemi? Kde sú všetci, ktorí v splnení svojich prianí, doposiaľ ako 

ľudia v hrubohmotnosti, smú putovať k vlastnému vývoju? Ako oni ďakujú za poskytnutie 

tejto milosti ich ďalšieho bytia? Kto z toho zástupu tisícou, miliónov, miliárd plní najvyššiu 

povinnosť, konečne poznať vážnosť tejto hodiny? 

Dávajú prednosť záhube v bažinách vlastných výtvorov pozemskej ješitnosti duchovne 

lenivého príšeria, čomu zostanú vzdialení tí, ktorí tak závažný zmysel pozemského bytia 

v sebe prebudia. V pološere ich duší, ktoré ochromuje sily, odcudzujú sa svojmu Bohu stále 

viac a stanú sa nakoniec všetkému Svetlu nepriateľskí, pretože to bolestivo zasiahne ich 

duševný zrak a pripraví im tým nepokoj. 

Viac, omnoho viac ľudí padne, pretože svoju najlepšiu silu chceli nechať pritekať len 

všetkému pozemskému a potácajúc sa klesajú do pasce duchovnej nečinnosti, spánku, ktorý 

musí viesť tieto duše k zatrateniu, k zavrhnutiu. 

Tiež všetci tí, ktorí predstierajú, že usilujú o duchovné hodnoty, keď si v podstate 

pritom stanovili často len pozemský cieľ, bez toho aby si to správne uvedomili. Tí všetci 

hľadajú ľudskú chválu, stúpencov, stať sa známymi a mať vedúce postavenie. 

Kde sú tí ľudia, ktorí sa dnes majú, opojení šťastím, skloniť pred Najvyšším za 

poskytnutie sebavedomého života ako splnenia ich vlastných prianí, s pohľadom na 

najčistejšiu radosť v Raji? 

S malým počtom verných stojím sám v tejto svätej hodine, naplnený bolesťou. 

A bolestiplno bude na to zo Svetla pozerané. To ale nie je tá bolesť, ktorú poznajú ľudské 

duše, ale bolesť, ktorá plodí svätý Hnev! Veľká je dobrota Božia, ale cez to neúchylná tiež 

Božia spravodlivosť. Mocná Jeho všemohúcnosť, ktorej zostáva všetko podrobené. Tiež to, čo 

sa jej chce stavať na odpor. 

A ako sa Jeho nevýslovná Láska kedysi zahalila do ľudského rúcha, tak sa bude teraz 

tiež Božia Spravodlivosť ľuďom pozemsky zjavovať, železná, neúprosná, odmeňujúca tam, 

kde odmena patrí a bijúca tam, kde len v zničení môže povstať spása! 

Už pracujú živly, nasledujúce moje volanie, aby násilím uvoľnili cestu k prijatiu 

Slova. Tiež čierny kôň prvého jazdca oných siedmych poslov, ktorí ma majú predchádzať, 

udrel svojimi kopytami na Zem, burcuje zatvrdilé ľudstvo z falošných domnienok ich temnôt, 

ktoré ľudstvo pevne zvierajú. 

Čoskoro bude nasledovať zúfalstvo, zdesenie a hrôza, lebo skôr než ukončí prvý 

jazdec svoj beh, vyjde už druhý, tretí, štvrtý medzi vás, potom bude nasledovať v náhlom 

vzostupe strachu piaty, šiesty, siedmy, aby roztrieštil smiešnu ľudskú pýchu, ktorá si 

vyžiadala toľko obetí, takže ľudia naposledy bez pomoci, koktajúc prosbu o milosť, musia 

konečne poznať svoju bezmocnosť. 

Skôr nesmie byť poskytnutá pomoc, aby tento jed bol vyhubený až do poslednej 

kvapky. Beda pritom všetkým domýšľavým na pozemskú vedu, na ktorej konte viny sa 

nachádzajú milióny bludne zvedených! Budú počítaní k zavrhnutým. Ani jeden z nich neuvidí 

ríšu Svetla. 

Beda tiež pyšným, lebo ich lesk zmizne a oni budú stáť pred Pravdou v znečistenom 

rúchu. Stratení sú tí ľudia, ktorí čakajú na katastrofy, aby až v tom poznali Pravdu môjho 

Slova. Myslite na Kristovo slovo o pochabých a múdrych pannách ako na proroctvo. 

Ženích sa objavil. Prišiel v hodinu, kedy nebol očakávaný. Tak tým vylúčil tie 

pochabé. 

Rovnako tu. Ja pôsobím v splnení tiež tohto proroctva. Tak sa týmito na pohľad 

zrejmými pokriveniami oddeľujú tí, ktorí sú ochotní prijať Slovo len podmienene, skrz 

vedľajšie veci. 
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Pritom nemôžu nikdy skrz seba samých byť o Slove presvedčení a nemá to preto pre 

nich tiež žiadnu cenu. Oni nepremýšľajú, sú duchovne veľmi leniví, než aby sa dobrovoľne 

v znovu precítení ponorili do celej hĺbky môjho Slova. A lenivým duchom nie je večný život 

určený. 

Je prikázaním, že sa ľudský duch má vždy udržovať živým a s najväčším vypätím sily 

sa má snažiť o poznanie, inak to v sebe neprivedie k životu. Z toho dôvodu ja nikdy nejednám 

podľa ľudského uváženia a zvykov, i keď mi to vytvára odpadlíkov a nepriateľov.  

Moja cesta je neprerušeným spĺňaním. Ani o vlások sa od toho neodchýlim, ani k vôli 

ľudstvu. Ľudia neboli bdelí. Nepredpokladali, že všetko už bolo pripravené a že v skutočnosti 

už dlho stojíme v prebiehajúcom dianí. Preto buďte bdelí, aby ste nič nezmeškali. 

Praduchovný vládca bytostných, počuj teraz moje posledné volanie! Dvanásta hodina 

odbila, vaša príprava nech je skončená. Ja som pripravený a teraz je ľudská pýcha unavená. 

Nechaj voľne prepuknúť búrky, moria ako i oheň. Nech onemocnie vzduch voda i zem. Ľudia 

nechcú nič iného. 

Nech sa rozpadne v trosky, čo sa nechce skloniť pred Bohom!  

Meč Svetla planie a do priepasti rozkladu uvrhne všetko temno s tvormi, ktorí mu 

slúžia. 

Naplnené je. Prebuďte sa, ľudia! Môj deň teraz nadišiel, moja Golgota je u konca. 

Obávajte sa teraz tvrdosti môjho meča, ktorý z vás bude nemilosrdne oddeľovať všetku 

hnilobu, aby sa aspoň malá časť zdravého dreva ešte nepokazila. 

Boj započal! Radosť teraz napĺňa môjho ducha. Meno, ktoré mi Boh dal, IMANUEL, 

má byť naším volaním k boju. Znamená to vo svojom zmysle: „Boh je s nami!“ 

Počujte to, vy bojovníci Svetla, znie to celým svetom, aby to tisícnásobnou ozvenou 

prebúdzalo! Víťazstvo je predurčené len Svetlu. Taká je vôľa Boha, ktorého všemohúcnosť 

obopína všetko bytie. A ja, ako vojvodca zástupov bojovníkov Svetla, dávam z rozkazu Boha 

radostne plesajúc príkaz: K boju! Boh je s nami! Buď Svetlo! 

Hľaďte, aby ste vy, ktorí ste tu dnes zhromaždení, sa už mohli dívať mimohmotne! 

A tí, ktorí teraz toho ešte nedosiahnete, počujte! V tesných radách stoja bojovníci Svetla 

okolo vás. Nedohľadné je množstvo.  

Ale nie vo sviatočnom odeve, ako sa to doteraz na Deň Holubice sluší, ale v silnej 

zbroji, s obnaženým mečom. 

Lúč najjasnejšieho Svetla plynie zhora, prichádzajúc k vám, a svetlí poslovia príjmu 

vašu odpoveď, keď sa vás spýtam, ktorí ste prišli, aby ste odo mňa ešte v poslednej hodine 

obdržali krst: 

„Veríte v Boha, vládcu všetkých svetov, ktorého silou ste vznikli a trváte?“ 

„Chcete Jemu patriť a Jemu slúžiť v premenách svojho bytia?“ 

Tento sľub bude uchovaný vo Svetle. Starajte sa o to, aby tam neuhasol, ale aby, trvalo 

živý vaším poctivým vážnym chcením k dobrému, osvietil raz svojou žiarou vašu cestu, ktorá 

vás má viesť ku svetlej Ríši radostného tvorenia. 

Otče, ktorý vo Svojej veľkej Láske chceš ešte raz ľudským duchom pomôcť, 

ktorý si ma poslal, aby som splnil Tvoju Vôľu, ó, nechaj Svoju milosť spočinúť na 

všetkých, ktorí Ťa dnes o to prosia. 

Pošli tiež Svoju svätú silu tým, ktorí v rovnakej hodine ďaleko odtiaľto po tom 

túžia! 

Amen! 

 

 

 

 

 



 318 

102. Obrat svetov. 
( Prvá slávnosť, 23. augusta 1929. ) 

 

 

Straste každodennú ľahostajnosť a všetko, čo vám ju pripomína. Máte byť novými 

v sebe, medzi sebou! Buďte pamätliví veľkosti tejto doby a sily mesiacov, ktoré sú pred 

vami. Stojíte v obrate svetov! Ako často už oddávna býva prednášané toto slovo ľuďmi 

všetkého druhu. Tak mnohí ho chceli hlásať a nikto z nich sám nevedel, čo v skutočnosti 

znamená, v čom obrat spočíva, ani kedy príde. Nakoniec zostal len pojem, do ktorého sa 

pchali všetky priania, v ktorých splnenia sa už nedúfalo. 

Pohrávanie so slovom, ťažkým svojim obsahom, teraz prestane, lebo obrat svetov 

nadišiel! Celkom ticho, nepoznaný ľudstvom, ba i tými, ktorí o ňom stále hovoria. Len 

niekoľko málo vyvolených ho smelo so mnou prežiť. Bola to chvíľa, kedy vôľa Božia znovu 

a s požiadavkami vstúpila do stvorenia, takže všetko budúce dianie sa už nebude môcť 

sformovať podľa chcenia ľudstva, ako to bolo až doposiaľ tomuto ľudstvu milostivo 

povolené, ale odteraz sa bude musieť podrobiť vôli Božej. Človek premárňuje vysokú silu, 

zneužíva ju v neslýchanom rúhaní a tak vytvoril nezmyselné temno a skazenosť a bol by 

nechal padnúť celý svet i seba do záhuby. Tomuto duchovnému aj materiálnemu spustošeniu, 

ktoré spôsobil, sa teraz postavila do cesty vôľa Božia, aby zachraňovala v dobe obratu svetov. 

Ako premocná sila bije a ničí temno, ktoré bolo ješitným ľudstvom starostlivo 

pestované a vychovávané. Boj, ktorý sa tak stal potrebným, znamená vo svojich účinkoch súd 

pre ľudstvo, pre celé stvorenie! 

A zase, ako vždy, predstavuje si ľudstvo tento súd celkom inak. Myslí sa, že Boh teraz 

trestajúc dáva rany, všetko rúca a z časti ničí! Nie je tomu tak! Veď Boh pozná len výstavbu, 

ale nie ničenie! Je to temno, ktoré prináša skazu. Temno, ktorému ľudstvo tak mnohé ochotne 

vložilo do rúk. Vo svojom páde sa pokúsi tiež ešte zničiť všetko to, čo si doposiaľ mohlo 

privlastňovať, pokúsi sa strhnúť so sebou tiež všetkých ľudských duchov, ktorí sa mu ochotne 

vzdávali. Pretože tiež temer celá zem je v moci temna, bude sa v priebehu veľkého 

duchovného boja strašne prejavovať jeho silný účinok v tejto hmotnosti. V tvrdom, nikdy 

nebývalom zápase, za ktorý má čo ďakovať Svetlo jedine ľudstvu, bude sa tiež zem, ktorá je 

vlastným východiskom a zdrojom, otriasť až do základov. Beda pritom všetkým tým, ktorí 

patria temnu. Pazúrom zúfalstva ich bude stŕhať na seba, aby sa ešte udržalo a pritom zničilo 

všetko, kde nájde rovnorodú pôdu alebo aspoň najmenšiu podobnosť! Preto beda tomu, kto 

nie je zakotvený vo Svetle neochvejnou vierou, prílivom najčistejších citov a túžbou po 

blízkosti Božej. Bude nezadržateľne strhnutý prúdom temna, ktoré bude zúriť vo 

vzdúvajúcom sa zúfalstve zloby a nenávisti nad zemou i v nej, ženúc neporaziteľnou a všetko 

mocne prekonávajúcou silou Svetla, proti ktorej je každý odpor márny. Bdejte a modlite sa, 

aby ste v túto hodinu stáli pevne v lúči Svetla! 

S obratom svetov som vstúpil do spĺňania svojho poslania tiež ja, ktorý mám napĺňať 

vôľu Božiu vo stvorení, ktorý som Vôľa Božia, ktorá sa stala človekom. Bolo to volanie pre 

mňa, aby som začal so svojim úkolom. Ja nesúdim – a predsa som súd; už svojim bytím, ako 

svojim Slovom a všetkým, čo so mnou súvisí. Modlite sa k Bohu, aby vám aj naďalej 

poskytoval svoju ochranu! Modlite sa! Nežobrite však! Prosby ľudí sú často len človeka 

nedôstojné kňučanie, pokrytecké jednanie, v ktorom sú len vlažné city, čo Božstvo len 

zľahčuje. Nikto by nemal otvoriť ústa k modlitbe, pokiaľ si neujasnil, o čo chce prosiť, či táto 

prosba je skutočne naliehavo nutná! Odvážne nech posvieti najskôr do všetkých kútov svojej 

duše, či tam vládne čistota, ktorá je nezbytná, keď chce predstúpiť so slovami a myšlienkami 

pred Najvyššieho. Keď sa bude riadiť mojou radou, dozrú jeho modlitby čoskoro v živé činy, 

ktoré sa môžu radostne zrodiť ako vypočutie zo sily Najvyššieho. Tak sa usídli v jeho duši 

šťastie! 



 319 

Len nezostávajte žobrákmi pred svojim Bohom, ale sa staňte konečne radostnými 

tvorcami v jeho veľkom stvorení. Kráčajte v pevnej dôvere v Boha energicky nahor, 

poznávajúc a naplňujúc zákony, ktoré Boh vložil do stvorenia tak zreteľne a viditeľne! Potom 

budú zákony s vami, pre vás a ponesú vás mocne nahor do svetlej ríše Boha.  

Nemáte byť ani svätými ani anjelmi tu na zemi, len opravdivými ľuďmi. A to je 

mnoho, veľmi mnoho, omnoho viac, než ste si až doposiaľ mysleli! Neberte toto napomenutie 

na príliš ľahkú váhu! Ľudské bytie je slovo plné dôstojnosti a kto v budúcnosti nebude chcieť 

byť človekom, aký je Bohu milý, ten bude zničený. 

Hovorím teraz ku vám, ktorí smiete prebývať tu na Hore, keď sa hrôza dáva do 

pohybu, keď zdesenie dusí ľudí dolu v zemiach. Nedomnievajte sa, že toho budete ušetrení, 

pretože ste teraz v mojej blízkosti! Hrôzy sa prevaľujú tiež tu nad vami a beda tomu, kto 

neobstojí tak, ako to žiada Posolstvo Grálu! Taký bude zasiahnutý ostrejšie, tvrdšie než 

všetci, ktorí neboli na Hore. Strusky, ktoré nesie každý jeden na sebe, musia byť vypálené. 

Očistený až do základov svojej duše musí sa znovu zrodiť v prežití súdu, v ktorom sa 

zreteľne prejavuje pomoc Pána! Ani jeden z vás toho nebude ušetrení! O čo bližšie chcete stáť 

k môjmu poslaniu o to silnejší a neúprosnejší musíte byť sami v sebe v poznávaní svojich 

chýb a tým húževnatejšie sa ich musíte zbavovať. 

Stojím v čistom, z čistého čerpajúc mám ľudstvu dávať čisté! Tak znie zasľúbenie, 

ktoré sa teraz napĺňa. V čistom stojím, z čistého čerpám! Všimnite si toho vy, ktorí chcete 

v budúcnosti prebývať v mojej tesnej blízkosti. Čistý musí byť kruh, ktorý ma obklopuje! 

Čistý podľa merítka Božskej vôle! Vstúpte preto do seba! Pretože s príchodom na túto Horu 

ste skoncovali so všetkým, čo zostalo za vami na všetky časy! 

Precítili ste to s celou vážnosťou? Máte sa stať novými, ako som vám to už povedal! 

Novými pre novú dobu! Pracujte na sebe so všetkou silou svojej duše! Neuľahčujte si to 

myšlienkami rozumu, ktoré chcú byť zhovievavé. Sú pre vás len jedom! Nedajte sa ničím 

zviesť z cesty! Teraz ide o to: Temno alebo Svetlo! Smrť alebo život! Nemáte inú voľbu. 

Stojte pevne vo vernosti Svetlu, aby sa už nikto z vás nemusel stratiť. 

 

 

 

 

103. Vďakyvzdanie. 
 

 

S pocitom šťastia slávite zber bohatej úrody z vašej unavenej pozemskej pôdy 

a nemyslíte pri tom na to, že s plodmi, ktoré sú určené k posilneniu a udržaniu vášho 

pozemského tela, máte zbierať i plody ducha, ktoré vás raz ponesú hore pred bránu Raja, 

ktorého žiar vám zvestuje život vo večnom spĺňaní. 

Leto so svojim požehnaním a temer nevyčerpateľnou nádherou kvetov je za vami, ale 

teraz sa pred vami vinie zlatá cesta Svetla, na ktorú máte vykročiť a odvážne po nej kráčať 

dopredu. Je to žiarivá cesta plnení, ktorá vám prinesie bohatšiu úrodu než všetko to, čo vám 

bolo až doposiaľ darované z milosti Svetla. Až poznáte pravečnosť PÁNA, odhodíte od seba 

všetku nerozhodnosť a otáľanie a vyznáte: 

„PANE, Tvoja je Moc, Tebe jedinému slúžim!“ 

A tiene, ktoré vám doposiaľ kalili Svetlo, ustúpia. Na zhnitej pôde všetkého starého 

myslenia nedokážete postaviť nič trvalého – zvaľte to a sľúbte: 

„PANE, kiež ma len Tvoje Slovo vedie a sprevádza, kiež len Tvoja Vôľa osvetľuje 

moju cestu a kiež žijem len podľa Tvojho Zákona. Ty si Láska a Život večný, z ktorého 

úrodného semena som tiež ja smel kedysi vzniknúť. 



 320 

Chcem stáť v Tvojom Slove a pričiniť sa, aby Zem bola oslobodená od všetkej 

záťaže, ktorá na nej spočíva i mojou vlastnou vinou. Aby tam, kde teraz vládne smútok 

a malomyseľnosť, všetko víťazne rozkvitlo v jasaní a večnej radosti. 

Ľudia sa od Teba odvrátili, ó PANE, pretože sa domnievali, že Ty si ich opustil.“ 

Vy pozemskí ľudia, siahnite po duchovných daroch, ktoré vás hojne obklopujú 

a slávte pozemskú žatvu, ktorú rozprestierate pred svetlými stupňami Všemohúceho a potom 

vrúcne proste, aby vám bolo zachované požehnanie, ktoré k vám tak bohato dennodenne 

prúdi. 

Žiadne duchovné semienko nie je tak nepatrné, aby ste sa nemuseli oň ošetrujúc starať 

a pestovať ho. Prinesie vám svetlé ovocie, ktorého vôňa bude šíriť zvesť o milosti Tvorcu 

a daruje vám silu k tomu, aby ste obrábali pozemskú pôdu podľa vôle jediného svetového 

vládcu. Až bude raz všetka burina vytrhaná, všetky prebujnené popínavé rastliny odstránené 

a až v najjasnejšom Svetle večnej Viery a večnej Pravdy zažiari kvet vďaky, pokory a radosti, 

bude Zem vyzdvihnutá na dráhu, ktorú kedysi opustila. Šťastie, jasot a vďaka budú 

doprevádzať jej obeh podľa zákonov, ktorým sa opäť podrobí. 

Ste k splneniu bližšie, než si myslíte. Pevnou rukou teraz roztrhnite vo dvoje rúšku, 

ktorá vám bráni v jasnom výhľade okolo vás. 

 

 

 

 

104. Vysvätenie Chrámu. 
 

 

Dňa 8.9.1929 vykonal Abdrushin prvú pobožnosť v novej miestnosti. Jeho slová 

k vysväteniu miesta pre pobožnosť znejú: 

„Tak mnohí z vás očakávali, že dnes túto halu posvätím! Ale nie je tomu tak! Je na 

vás, aby ste tento priestor posvätili. Vy, ktorí ste tu pohromade, máte dať spoločne čistotou 

svojich myšlienok posvätenie, ktoré túto drevenú stavbu povýši. 

Vaším prispením sa môžu tieto steny stať duchovnými stenami, ktoré vystupujúc 

vysoko hore vytvoria klenbu dómu, v ktorom Boh nájde zaľúbenie. Dómu, ktorý žiarivo 

vysiela duchovnú silu von do temnôt, ku pomoci tým, ktorí tam zápasia! 

Čo je platné, keď je podľa doterajšieho zvyku posvätená miestnosť alebo dom, 

v ktorom neskoršie pôsobia a zhromažďujú sa ľudia, ktorých myslenie a cítenie je čisto 

mechanické, ďaleko vzdialené akejkoľvek pravej zbožnosti či jednania! Požehnanie Božie by 

na ňom nikdy nespočinulo, aj cez posvätenie. S ním sa predsa nedá obchodovať; lebo 

požehnanie Božie si musíte zaslúžiť!  

Len v práci na vás a okolo vás môže k vám prúdiť Božie požehnanie. Keď v nej 

nebudete váhaví a pomalí, uvidí tu táto hala v budúcnosti mnohé nemocné duše oslobodene 

jasať. A tento jasot v radostnej vďake prenikne nahor a v spätnom pôsobení potom dopadne 

bohato na vás a na vaše činy. Toho buďte pamätliví a v tichosti si sľúbte, že tento priestor 

nikdy neznesvätíte! Buďte bdelí v duchu a silní, potom bude tiež Božia sila a požehnanie 

viditeľne s vami! To prajem vám všetkým! 
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105. 15. December 1929. 
 

 

Kristus riekol: „Ja však vravím vám, aby ste sa nevzpierali zlému, ale keď vás niekto 

udrie po pravom líci, nastav mu i druhé.“ 

Práve tento výrok sa stal už príčinou rôznych protikladných výkladov. Dal tiež podnet 

k tomu, že mnohí ľudia označili kresťanské náboženstvo za náboženstvo slabochov. Ľudia sa 

pri tom dopustili tej chyby, že do vtedajších slovných foriem vkladali dnešné pojmy. Keď 

vezmeme výraz „zlé“ tak, ako to myslel Kristus, musíme dnes zaň dosadiť slovo „utrpenie“. 

A to hneď vec objasní. 

Svojimi slovami „Nevzpierajte sa zlému, teda utrpeniu“, vytýka Kristus ľuďom ich 

špatný zvyk a súčastne tým dal praktickú radu pre blaho ľudstva. 

Už vtedy bol rozšírený zvyk sťažovať si na všetko, čo sa nedialo podľa prianí ľudí. 

Presne ako dnes. Keď príde núdza alebo iné trápenie, hneď začne nariekanie a žalovanie aj 

keď ľudia, pri ohliadnutí späť, poznajú, že sú sami vinní a že všetko sami zavinili. Ešte horšie 

je to však tam, kde sa ľudia nemôžu rozpamätať, že by k tomu zadali príčinu vo svojom 

súčasnom pozemskom živote. Nemali by si však tak nerozvážne nariekať, lebo kedysi sami 

predsa zadali príčinu ku všetkému, čo na nich dopadá vo spätnom pôsobení. A preto hovorí 

Kristus: „Nevzpierajte sa zlému“, lebo človek v skutočnosti svojim vzpieraním sa na seba 

nakladá len novú vinu. Je to odpor proti rozuzleniu osudových vlákien, ktoré visia na človeku. 

Bez tohto rozuzlenia nemôže človek nikdy stúpať hore. 

Preto v tejto tak často nepochopenej vete spočíva praktická rada, ktorá v sebe obsahuje 

všetko, aby viedla človeka ku správnemu jednaniu, bez toho že o tom potrebuje mnoho hĺbať. 

A práve o tom hĺbal najviacej. 

Nemá prijímať utrpenie s reptaním a nariekaním, ale má sa pustiť radostne do toho, 

aby ho prekonal s vedomím, že tým odstraňuje niečo, čo by ho inak zdržovalo od vzostupu. 

Aká veľká cena spočíva už len v tom! Keď sa pustí do toho radostne, potom tým nebude 

trpieť ani z polovice a skráti si dobu celého utrpenia. Vo výraze: Nevzpierať sa zlému“ nie je 

teda myslené temno, ale všetko nepríjemné, čo človeka postretne. To, že sa pre výraz „zlé“ 

chcelo bezpodmienečne prijať temno, viedlo najskôr k častým omylom a dalo základ 

k nesprávnym výkladom, alebo k nemožnosti správneho výkladu. Pod slovom zlo sa zahŕňalo 

teda všetko pozemsky nepríjemné. 

Ľudia si musia zvyknúť ešte tiež na jednu skutočnosť: Neprišiel som, aby som 

vysvetľoval bibliu s jej ľudskými chybami, ale aby som po novom zvestoval Slovo Pánovo, 

ako aj jeho menom aby som dosadil nové prikázania, ktoré ľudstvo od terajška potrebuje, aby 

mohlo obstáť v Božej ríši na zemi. 

 

 

 

 

106. Vianoce. 
( Der Ruf ) 

 

 

Svätá je spomienka na tento deň, lebo to bola slávnostná chvíľa, keď prišiel na túto 

zem Syn Boží. Nesmierne významná pre ľudstvo a celé stvorenie. Jasot prebiehal všetkými 

sférami, lebo to znamenalo ranné svitanie pre duchovné oslobodenie zo zovretia temnôt. 

Z ušľachtilej radosti si ľudia blahoželali pri každom opakujúcom sa výročí nádhernej 

udalosti a vzájomne sa obdarovávali, aby i v iných ľuďoch prebúdzali radosť. Tak tomu bolo 
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zo začiatku! Dnes je však pre ľudí tento sviatok vo väčšine prípadov len príležitosťou 

k výmene darčekov. Len ku tomu sa upiera myseľ ľudí po celé týždne. Hlbšie to už do ľudí 

nepreniká. Nanajvýš sa to považuje za sviatok detí, zatiaľ čo rodičia len stoja vedľa 

ozdobeného stromku a spomínajú na vlastné detstvo. 

Kto si pri tom ešte spomenie na pôvodný zmysel sviatku, na hlbokú vážnosť, ktorá 

k nemu dala popud. Kto prijíma dar, ktorý mu priniesol Spasiteľ, kto sa s úsilím vzchopí 

nahor pod osvetleným stromcom s pevným predsavzatím, že bude žiť v budúcnosti podľa 

tejto Pravdy, aby aj pre neho mohli svitnúť ranné zore duchovnej slobody! Hľadajte, choďte 

od domu k domu, od mesta k mestu. Unavení klesnete, aj keď ste nenašli jediného človeka, 

ktorého vnútorné cítenie by v tento sviatok radostne na to pomyslelo. 

Tejto chyby sa nemáte dopustiť, ale máte sa vyvíjať tak, aby ste postupne v sebe 

oživili Pravdu, kvôli ktorej prišiel Ježiš na svet. Máte si vybojovať slobody ducha, to znamená: 

Zbaviť sa každej temnej záťaže! Toho však môžete dosiahnuť, len keď sa vcítite do oného 

veľkého chcenia, ktoré nesie stvorenie! 

Vycítiť vôľu svojho Stvoriteľa, aby ste šli s ňou v zhode, to je najvyššie životné 

umenie. V tom totiž spočíva veľké slúženie, ktoré sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože 

keď zaujmete správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám! Potom 

vás už nestretne žiadne utrpenie, žiadne nešťastie strasť a vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás 

musí priviesť do ríše Otca. 

 

 

 

 

107. Sviatok žiariacej hviezdy. 
 

( 29. decembra 1929.) 

 

 

Grál volá váhajúcich! Hlasno znie volanie vesmírom, lebo kto chce byť zachránený, 

musí sa prihlásiť! Avšak pozemskí ľudia sa vyčerpávajú naďalej ničotnosťami, snažia sa 

vyzdvihnúť svoje pozemské záležitosti na hlavné veci vesmíru, vlastné ľudské názory 

označujú za stred všetkého diania. V tomto nezmyselnom plytvaní síl hynie bezvýsledne 

jeden ľudský život za druhým. Práve v tom ukazuje človek ako je malý, pretože sa mu 

vedľajšie veci jeho bytia zdajú tak veľké. 

Čo vie človek o svete! Kráča v ňom hlúpo a ťažkopádne, myslí len na zisk a pôžitok, 

na spanie, jedlo, pitie, na rodinu, snáď na národ, na vlasť a pritom všetkom so 

sebauspokojením vždy a opäť na vlastné vedenie na to, čo môže! Pritom stačí, aby len 

vzhliadol ku hviezdam, aby okamžite jasne videl, aká malá je jeho vlastná osoba. Tým by sa 

mu veľmi uľahčilo, aby sa varoval pred falošným bludom o vlastnej veľkosti. 

A predsa okolo toho chodí po celý svoj pozemský život s neústupnou domýšľavosťou. 

Neprístupný, dokonca vzdorovitý, stáva sa až smiešne zlý, len aby za každú cenu nestratil 

niečo zo svojej namyslenosti, ktorá jemu, čo sa podobá bláznovi, dovoľuje pyšne si 

vykračovať na jednej malej planéte vo vesmíre. Len aby svoje pozemské prianie presadil do 

popredia. Pôsobí pri tom nevýslovne smiešne, i keď už nie je možné sa smiať. Môže sa zrodiť 

len smútok a hnev, rozhorčenie nad premárnením tak mnohých krásnych darov Božích, ktoré 

môžu byť zhodnotené len v pokore a poznaní, čo ale pozemskí ľudia, zdá sa, nepoznajú. 

Sú leniví a váhaví tí, ktorí nesú v sebe iskru, ktorú majú prebudiť. Oni však ešte spia. 

Zapletajú sa do slučiek všednosti a domnievajú sa, že nemôžu venovať čas svojej duši, 

svojmu duchu, ktorý už v ich vnútri nespokojne klepe na steny, ktoré okolo neho vystavali 

v nesprávnom pozemskom pôsobení. Klepe, aby ste mu otvorili bránu, aby sa mohol rozvinúť 
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a získať schopnosť stúpať ku svojmu rovnorodému druhu do domova všetkého duchovného, 

do raja. 

Grál volá teraz týchto váhajúcich, aby sa zobudili! Lebo pre nich je to posledná 

hodina. Nehovorte, že vás veľmi zaneprázdňujú starosti o pozemský chlieb, že zloba, vojna 

a nemoc vám nedovoľujú prebrať sa k vedomiu. To všetko prišlo jedine vašou vinou! 

Nemuselo tomu tak byť. Klesli ste hlboko a klesáte stále hlbšie. Keby sa vám bolo darilo 

lepšie, boli by ste ešte menej mysleli na Boha! Nič si nenahovárajte! Nepýtali ste sa, čo 

potrebuje vaša duša, aby ste šli správnou cestou v tomto stvorení a aby ste nakoniec dosiahli 

večného života v radostnom plnení ľudského bytia. Tiež v období života tu na zemi! 

Dajte pozor na moje slová! Len vaša duša môže byť večná, nie však bezpodmienečne. 

Naopak, len veľmi málo ľudských duší na tejto zemi uvidí raz ríšu Svetla. Preveľkí počet 

z nich zahynie, lebo sa ukázali byť nehodnými, aby mohli obdržať milosť Božiu. 

Odvažujete sa dúfať, že Boh teraz iba na vaše prianie odníme hneď od vás hrôzy, ktoré 

sa stali nutnými, aby vás prebudili zo spánku, v ktorom ste hriešne držali svojho ducha? 

V tom prípade nemáte žiadnu úctu pred Stvoriteľom. Vidíte v ňom sluhu, ktorý vám má 

slúžiť, kedy sa vám to len zachce! To je omyl, ktorý vás musí priviesť k večnému prekliatiu! 

Stojíte ako na ostrí noža! 

Dajte pozor, aby ste neboli zvrhnutí! Nikto vás nepodrží, keď vy sami sa nezachytíte 

všetkými silami svojho zúfalstva, aby ste sa nezrútili ako tí ostatní! Prebuďte sa k životu! 

Stupňujete to až k najväčšej možnosti, lebo ste šli až doposiaľ po nesprávnej ceste. Robili ste 

si to príliš pohodlným so svojim ľahkomyseľným názorom na odpustenie vašich hriechov, na 

večnú trpezlivosť Boha a na osudný blud, že môžete naložiť celé bremeno viny na Syna 

Božieho k odpykaniu. To všetko sa už nedá nazývať nedorozumením, ale myšlienkovou 

lenivosťou, hodnou odsúdenia, spojenou s ješitnou domýšľavosťou vášho tak obmedzeného, 

poľutovaniahodného pozemského rozumu! 

Teraz sa vám dostane na všetko odpovedi od vášho Boha! Varovaní ste boli 

dostatočne. Len ste nechceli počuť, nechceli ste rozumieť. Ani tej najzreteľnejšej reči. Chceli 

ste si len vynútiť, aby bola zem a pozemský život ľudí len podľa vašich predstáv a vašich 

sebeckých prianí! Boh však nedovolí, aby bol posmievaný! Zoberte všetku svoju silu, aby ste 

si uvedomili, že smiete tiež na zemi prežívať dobu, ktorú Boh zasľúbil ako dobu súdu! 

K Hore ste už našli cestu. Keď chcete byť zachránení, nezostávajte len u toho, ale sa 

zobuďte v sebe! Vonkajšie veci nemajú cenu. Z vnútra von sa musíte zmeniť, aby ste dosiahli 

možnosti žiť. Zmení sa v trosky, k čomu ste sa upäli, pre čo ste spupne premárnili svoju 

pozemskú dobu. Ľudia teraz už nemajú žiadnu voľbu. Po prvý krát budete musieť konečne 

poslúchať, a je jedno, či sa vám to páči alebo nie. Všemohúcnosť si teraz vynúti, aby ste šli po 

cestách, ktoré vám váš Boh a Pán predpísal. Aj keď je to tak strašné, predsa to bude pre 

šťastie tých, ktorí to smú ešte prežiť. 

So mnou prichádza ku vám sila ducha! Prináša ochranu a pomoc tým, ktorí po tom 

pokorne túžia. Tým však, ktorí v sebe nosia znetvoreniny alebo nesprávnosti, prináša 

nevyhnuteľný súd. 

Cesta k záchrane do Svetla si žiada, aby bola so všetkou silou nastúpená tými, ktorí 

chcú zostať zachovaní. Oni musia po nej kráčať bezpodmienečne a nesmú so sebou vliecť 

svoje doterajšie názory. 

Odhoďte od seba všetko, čo na vás ľpie z dogiem, inak vás tento balast ešte strhne 

dolu a vyčerpá vás tak, že nebudete môcť nikdy dosiahnuť ciele cez všetko dobré chcenie. 

Človek nesmie prosiť, naivne žobrať, ale má dať celé svoje pevné chcenie novému, 

požehnanému bytiu a pôsobeniu na zemi. Musí sa od základu zmeniť. Len taký sa v duchu 

znovu narodí s pomocou sily Ducha Svätého! Nikto iní neuvidí ríšu Svetla! 

Buďte blažení, ktorí sa zobudíte ešte v pravý čas. Vy budete svietiť vo všetkom tom 

zmätku, svietiť svojou kľudnou dôverou, svojou silou a svojou vierou vo víťazstvo! 
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108. Prehlásenie. 
 

 

Ja som Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, 

osemnásteho apríla tisíc osemsto sedemdesiat päť, prichádzajúci! 

Hovorím len k tým, ktorí vážne hľadajú. Musia byť schopní a ochotní vecne skúmať to 

vecné! Náboženskí fanatici a kolísaví blúznivci nech sa vzdialia, lebo oni Pravde škodia. 

Zlomyseľní a nevecní však sami nájdu svoj ortieľ v slovách. 

Meno Syna Človeka je „Nové Meno“ zjavenia Jána Krstiteľa, o ktorom „prvý medzi 

ľuďmi“ predsa však „posledný v Ríši nebeskej“ z Prastvorenia, pôvodu svojho domova, 

zvestoval toto: 

„Počuj ma Jáne! Ja som Alfa i Omega, Začiatok i Koniec, Večný, Všemohúci! Ja som 

ten ja som. Bezo mňa nie je nič. Mám kľúče od pekla i smrti, mám spútať to, čo je prekliate 

a uvolniť, čo sa polepšilo. Kto však prekoná a vydrží až do konca, ten obdrží silu, aby zostal 

bojovníkom Svetla. Toho učiním pilierom v chráme svojho Boha a nevyjde už von. 

A napíšem na neho Meno svojho Boha a meno nového Jeruzalema, mesta nového Boha, ktoré 

zostúpi z nebies od môjho Boha – a moje meno, to nové.“ 

 

 

 

 

(109. K 30. máju 1930) 
 

 

Radujte sa v túto hodinu, v ktorej sa žiarenie najvyššieho Svetla sklonilo nad týmto 

miestom! Temno sa tu nemôže zdržovať. Musí ustúpiť!  

Vy ale chcete byť osvietenými, aby ste konečne v tušení pochopili to, čo všetko sa už 

doposiaľ prihodilo, v akej veľkej epoche stojíte a čo všetko ešte leží pred vami až ku splneniu 

môjho pôsobenia na Zemi. Lebo až doposiaľ tým ľudstvo ďalekosiahlo hrešilo! 

Vy ste čakali na splnenie mojich poukazov na budúce hrubohmotné udalosti! Avšak 

tieto upozornenia by mali nechať duše všetkých znalých okolo vyvíjať sa v pozorovaní až 

k takej zrelosti, ktorá by žiarenie mojej hviezdy ľahšie uniesla. S tým by ste nemali víťaziť 

len vy sami, ale mohli ste pomáhajúc, s novým, bohatým poznaním stáť príkladne medzi 

trpiacim ľudstvom, ktoré sa teraz musí zmeniť, aby duše a pozemské telá sa prispôsobili novej 

dobe, ktorá teraz začína. 

To všetko ste ale zameškali! Vy ste neniesli v sebe moje Slová živé, ale nechali ste 

povstať pochybnostiam o mojom poslaní len preto, že susedov dom zostal ešte pokojne stáť.  

Taký je človek! Tým ste mnoho stratili! Ďaleko viac, než si môžete domyslieť. Lebo 

ste niesli presvedčenie o mojom Posolstve v sebe len podmienene, závisle len na vyplnení 

hrubohmotných dejov, o ktorých som hovoril. Tie ste považovali ale iba za opozdenie toho 

veľkého duchovného diania, nie však za konečné následky obnovy vo vesmíre! 

Hovoril som vždy o celom Stvorení! Moje poslanie zasiahne svet! Nie iba ten prášok 

v ňom, ktorý nazývate Zem! A tento svet je už očistený až na vašu časť! Lebo moje Slová tam 

pôsobili presne tak prísne a tvrdo, ako sa aj tu budú prejavovať. Čo vy viete o tom, čo všetko 

sa už prihodilo! Vy, pozemskí ľudia, s malým okruhom duchovného poznania, ktorí ste 

niekoľkokrát smeli byť na svoje prianie svedkami vyplnenia mojich Slov, ktoré mňa a moje 

poslanie zastihlo celkom samotného. Bolo vám dovolené ísť ku Slávnosti, nič viac! Dostalo sa 

vám príležitosti ku krstu, aby ste boli spečatení Svetlu! 

Vy to ale prijímate ako keby som prehováral ku vám! A považovali ste sa často 

domýšľavo za stred tohto mocného, pre vás nepochopiteľného diania.– 
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Tak mi, vy, ľudia, opäť ukazujete, ako málo ste to veľké Posolstvo prijali, ako neživo 

vo vás zostalo a tiež ako málo cenní ste vy, ktorí ste považovali milosti, stáť ako znalí človek 

v takých veľkých dejoch! Bez námahy, s vypočítavým počínaním opatrného sudcu seba 

samého, zameškali ste v čakaní svoj čas k dozrievaniu! 

Znovu ste samotné vonkajšie veci považovali za cenné, ako za pozemského času Syna 

Božieho, aj keď ste vedeli, že sa v každom jednotlivom duchu odohráva silný boj konečného 

rozhodnutia o bytí a o nebytí. 

Zvieratá ako neduchovné bytosti sa postavili k tejto konečnej dobe správne. Človek to 

ale neurobil! Pretože všetko ostatné sa mu zdá omnoho pochopiteľnejšie a tým tiež viac 

žiadúce než duchovné, jeho najväčší majetok, ktorý zo všetkých tvorov tohto Stvorenia má 

jedine on! 

Preto teraz trojnásobné beda pre neho!  

 

Len máloktorí poznali v Slove poklad a zvolili si tak pravú cestu, ktorou sa sami môžu 

ešte zachrániť.– 

Keď kedysi Syn Boží priniesol Slovo Božie na Zem, vážili si ľudia nadovšetko 

zázraky, ktoré mohli pri tom prežiť, ale Jeho Slová si vážili málo. A predsa konal Kristus 

všetky zázraky len preto, aby videli Jeho Slovo, pre ktoré prišiel na Zem. Ľudia išli hlúpo 

okolo tejto skutočnosti. Tiež všetci, ktorí sa neskôr domnievali, že Jeho Slovo nasledujú, 

nebrali ako hlavnú vec Jeho poslania Slovo, ktoré prinášal, ale Jeho utrpenie, odriekanie 

a smrť na kríži. Videli Slovo len vo vonkajšom dianí, presne tak, ako sa to teraz opakuje. 

A táto povrchnosť stane sa vám teraz duchovným osudom! Slovo malo byť kedysi skrz Krista 

stavebným kameňom, s ktorým si ľudia mohli pripraviť cestu k Božej ríši. Pretože vy ste ale 

týmto spôsobom v nedbalosti nepoznali vlastnú hodnotu Slova, stalo sa teraz to isté Slovo 

uholným kameňom v Posolstve Grálu! Súdiacim mečom pre každého jedného v celom 

Stvorení. – 

Vy lajdáci! Vonkajšie udalosti nie sú nič iného, než iba zákonitými následkami 

vlastných činov vo stvorení! Spôsob a ťarcha ich výskytu sa riadi celkom podľa tých 

zmätkov, ktoré ste vy v tejto časti svetov spôsobili! V rozuzlení, ktoré narovná, čo ste 

pokrivili, teda vo veľkej očiste, uvidíte sami chyby, ktoré ste vašim nesprávnym jednaním, 

a nesprávnym chcením nechali sami vzniknúť! V tom ste sa mali učiť! Preto som na to 

poukazoval!  

Sú to prirodzene sprievodné javy môjho poslania. Pôda je tým pripravená pre sejbu 

môjho Slova. Až keď bude Stvorenie opäť v tom stave, v akom má byť podľa Vôle Božej, 

príde tiež doba pre moje Slovo. Lebo nesmú ešte raz padnúť perly do rúk nehodných! Keby 

bolo Stvorenie a s ním všetky ľudské duše také, ako by podľa prirodzených schopností mali 

byť, tak by sa nedostavili v dňoch súdu katastrofy. Tie nemuseli byť! Z toho dôvodu ale 

nesmú byť tieto katastrofy pre vás tiež potvrdením, alebo rozhodujúce pre prijatie Slova. 

Kto teda konal, ten nepotrebuje očakávať, môže stúpať; lebo možnosť k tomu mu dáva 

samotné Slovo, ktoré z Pravdy prichádza! A túto hodinu ste zmeškali, keď ste Slovo už raz 

počuli alebo držali v rukách a nechali ho okolo seba prejsť. 

Pravda je neoblomná, krištáľovo čistá, neosobná! Ona je! Nepríde človeku naproti 

a neslúži mu! On ju nemôže pre seba používať tak, ako by si sám chcel nahovárať! Ale človek 

musí jej slúžiť, keď chce obstáť. 

Tak je to tiež s mojim Slovom! Ono sa javí slabochom ako kruté, pretože prináša 

rozčarovanie každej domnienke, ktorá sa snaží bláznivo zastierať prirodzenosť prísnosti 

čistej Pravdy. 

Ako málo tuší človek tú hrôzu neúprosne chladnej vecnosti Božej vôle! 
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Ja som ale s tou vôľou zajedno! Všetci ľudia, ktorí nestoja v Slove Pravdy ako živí, 

musia od tejto hodiny zostať od nej vzdialení! Ja nepoznám viac pozemské priateľstvo; lebo 

moje poslanie vo vôli Boha, môjho Otca začína! 

A všetci tí, ktorí ma nechceli poznať v hodine ťažkých útrap, tých nebudem poznať 

v deň, keď prosiaci budú stáť predo mnou! – 

Vy ale, ktorí moje Slovo chcete nasledovať, budete pripravení za všetko, čo ste prijali, 

teraz vystúpiť! Premeňte teraz Slovo v čin! Kráčajte smelo vpred. Boh je s nami! Zem sa musí 

skloniť. 

Buďte prísni a tvrdí! Svetlo pozná len Svetlo samotné! Nemôže strpieť ani ten 

najmenší prášok! – 

A vlniac sa rozlieva teraz v sile Hviezdy Božie Slovo ako prúd nad celou Zemou. Kto 

sa chce stavať na odpor, bude odhodený, bez záchrany zničený; lebo všemohúca vôľa Boha 

je, aby v celom Stvorení bolo teraz Svetlo a tým Spravodlivosť! 

Prerušuje všetky zväzky, ktoré už nesmú držať pohromade! Nič nemá naďalej ešte 

zostávať, čo ruší harmóniu na tejto Zemi. Opovrhovaný a bokom má taký rušiteľ stráviť ešte 

dni, ktoré sú mu predpísané! Kto sa ale k nemu pripojí v sebaklame nesprávneho chcenia 

pomôcť, nesprávneho súcitu, ten bude s ním stratený. Previní sa tým sebaláskou 

a domýšľavosťou. 

Dnes, v deň Svätej Holubice, prenikne vesmírom s novou, netušenou silou volanie, 

pred ktorým sa všetko temno v hlbokom rozochvení zachveje. Je to volanie, pripravujúce 

koniec všetkému, čo sa nechce skloniť pred Bohom v radostnej službe, všetkému, čo sa Jeho 

Najvyššej Vôli chce s ohováraním, falošnosťou potmehúctvom stavať na odpor. Prichádza 

teraz koniec tiež pre tých, ktorí sa falošne označujú za služobníkov Božích. 

Meč dopadne ťažko nadol! Zrúti sa, čo nemalo základ v čistej Pravde!  

Vrcholná hodina Svätej Holubice! Je to deň, kedy sa Vám Božia sila skláňa v ústrety!  

Vysoko hore vo Svetlom Hrade, ktorý skrýva tiež chrám Svätého Grálu, otvoria sa 

teraz po prvýkrát opäť široko všetky brány, aby sa Božie požehnanie mohlo vylievať do 

svetov, ktoré sú už očistené. Svetlo prúdi dolu, aby všetky tvory posilnilo. Radostne darujúc 

rozlieva požehnanie tým, ktorí sú tak pokorného chcenia, že priestor vo Stvorení konečne 

správne vyplnili.  

Božia Pravda vyteká žiariac, takže žiadny záhyb nemôže viac zostať zatienený 

a žiadna nepravda zatajená! Hlasno volám v splnení do vesmíru: 

„Dokonané Je!“ 

Vďaka, chvála a sláva buď Pánovi!  

 

 

Amen.  

 

 

 

110. Sväté Slovo. 
  

  

 Sväté je Slovo! Tak sväté, že by som ho pozemskému ľudstvu najradšej opäť odňal, 

pretože mu chýba akékoľvek pochopenie, áno, dokonca i samotné tušenie o veľkosti tohto 

Slova! Núti ma to ochranne Slovo zahaliť, aby nikdy neprišlo do styku s rúhavou 

domýšľavosťou alebo tiež ľahostajnosťou tých ľudských duší, ktoré sa vo svojej duchovnej 

lenivosti stali tak neuveriteľne úzko obmedzené, a tým, čo sa ich vedenia týka, vnútorne 

prázdne.  
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 Čože vedia ľudia ešte o svätosti! O svätosti Boha a jeho Slova! Je to žalostné! Toto 

poznanie by mohlo priviesť k zúfalstvu a malomyseľnosti. Núti ma to, vybrať zo všetkých 

ľudí už iba niekoľkých, ktorým by som ešte naďalej zvestoval Slovo. Aj keby som ich zvolil 

len desať alebo dvadsať, tak ani tí niekoľkí by nenašli pochopenia pravej svätosti, a tým ani 

správny postoj k veľkosti a hodnote môjho Slova!  

 Dať sväté Slovo medzi týchto pozemských ľudí je pre mňa to najťažšie, čo mám 

splniť.  

 Čo to znamená, čo spočíva v týchto slovách, to opäť nemôžete pochopiť! Tak stojím 

pred vami s vedomím, že ani tí najlepší z vás mi nikdy tu na zemi nebudú správne rozumieť, 

že nepochopia ani desatinu z toho, čo sa im dostáva v mojom Slove. Vy ho síce počúvate, 

máte ho v rukách, ale nevyužijete pre seba jeho hodnotu! Vidím, ako tieto vysoké hodnoty 

a nevýslovné sily ležia nepovšimnuté, zatiaľ čo vy namiesto toho siahate po veciach, ktoré 

v porovnaní so Slovom, ktoré máte, nemožno považovať ani za najnepatrnejšie zrnko prachu. 

 S týmto vedením stojím pred vami. Zakaždým vám dovoľujem vzpierajúc sa v duchu, 

prístup ku vznešeným slávnostiam Grálu, ktorých význam, vážnosť a najčistejšiu silu vy 

predsa nikdy nepochopíte. Tak mnohí z vás asi ani raz poctivo nedajú tú námahu, aby si 

aspoň zmysel premysleli správnym spôsobom! K tomu ešte vznešené úkony spečatenia 

a večere Pánovej! Spečatenie! Padli by ste rozochvením do prachu, keby ste poznali a mohli 

vedome vidieť aspoň najnepatrnejšiu časť nezmerateľnej živosti v týchto úkonoch! 

 Zaiste niektorú ľudskú dušu uchopí pri tom jej neznáme blažené cítenie, ktoré dáva 

vytušiť sila Svetla z blízkosti Božej. Ale to všetko rýchlo odstráni opäť návalom malých 

každodenných starostí, každodenných radostí a pôžitkov. 

 Až keď ľudská duša vstúpi do jemnohmotnej ríše, až potom sa jej pozvoľna dostane 

znova poznania o všetkom tom, čo tu na zemi smela prežívať. 

 Napriek tomu, že aj to je iba tieňom obrovskej moci skutočného diania, predsa stačí na 

to, aby každú ľudskú dušu čo najhlbšie rozochvelo! Sotva môže uveriť tomu, že to všetko 

smela prežiť, tak mnoho Božej milosti sa jej v tom zjavuje. Naplnená tým, rada by týmito 

pozemskými ľuďmi zatriasla a vyburcovala ich, aby prelomili svoju povrchnosť a všemožne 

sa snažili už teraz tieto milosti vyciťovať silnejšie ako doteraz.  

Lenže daromná je námaha! Pozemský človek sa stal voči tomu vlastnou vinou príliš 

otupeným. Vynakladaním najhorlivejšej námahy na svojich bludných cestách stal sa toho 

neschopným. S krvácajúcim srdcom sa odvracia preto opäť každá duša, prebudená 

v jemnohmotnej ríši, pretože s hlbokou ľútosťou poznala, že ani ona sama nebola tu na zemi 

inou a že nemôže preto očakávať viacej od tých, ktorí žijú ešte tu na zemi. 

 Tak aj teraz sa všetko vo mne vzpiera, keď myslím na to, že musím dať toto sväté 

Posolstvo teraz rozšíriť mojimi učeníkmi; lebo viem, že ani jediný spomedzi ľudí nebude 

nikdy skutočne vedieť, čo tým prijíma, aká nesmierne veľká Božia milosť spočíva v tom, že 

ho ľudia smú počuť! A tejto nevedomosti, tejto ľahostajnosti takých ľudí, ktorí chcú všetko 

vedieť lepšie, mám prinášať v ústrety niečo, čo z čistoty prichádza od stupňov Božieho trónu! 

Vediem v sebe vnútorný boj a stojí ma to tvrdé premáhanie! A to znovu, každú hodinu!  

Jedno ma však pri tom utešuje! Je to zadosťučinenie pri každom posmechu, každom 

výsmechu, pri každej ohováračskej poznámke alebo pri každej známke lenivej ľahostajnosti 

ľudí: Moje poznanie, že každý z týchto ľudí svojim konaním a myslením sa súdi na tom 

slove, ktorého veľkosť nechce vidieť a okolo ktorého prechádza ešte bez povšimnutia. 

Utešuje ma vedomie toho, že človek každým slovom, ktoré preriekne o mojom posolstve, 

vykonáva sám nad sebou svoj vlastný rozsudok, v ktorom je pre neho skrytá skaza alebo 

život! 

 Toto vedomie mi umožňuje všetko znášať a prekonávať! Ani jediná duša nemôže 

teraz tomu uniknúť. Ako súdiaci meč vrhám medzi vás slovo vo splnení konečného súdu! To 

odníma odo mňa smútok! Nech ľudia naň narážajú teraz ako chcú, zraňujú sa tým len sami, 
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nech sa smejú, posmievajú, alebo krútia hlavami ... to všetko zasiahne len ich samotných 

v najrýchlejšom zvratnom pôsobení! 

 Desať rokov prešlo od tej chvíle, keď som po prvý krát pri pozorovaní ľudských 

duchov zacítil hrôzu a kedy sa mi ujasnila predstava o ich osude podľa prazákonov stvorenia. 

 Zmocnila sa ma hrôza, pretože som videl, že ľuďom už nemožno pomôcť inak, než im 

ukázať tú cestu, po ktorej musia kráčať, aby unikli zničeniu. 

 To ma urobilo nevýslovne smutným; lebo pri dnešnom stave ľudstva, môže nastať iba 

jeden koniec: Istota, že väčšia časť celého ľudstva musí byť bezpodmienečne zatratená, 

pokiaľ mu bude ponechaná slobodná vôľa k akémukoľvek rozhodovaniu! 

Slobodná vôľa rozhodovania nemôže však byť podľa zákonov stvorenia odňatá 

ľudskému duchu nikdy! Ona spočíva v druhu ducha! A na tom, teda sami na sebe, zrútia sa 

teraz veľké masy v terajšom súde! 

 Každé jednotlivé rozhodnutie človeka prináša mu cestu, po ktorej musí putovať 

stvorením a to i tu na zemi. Tie drobné obtiaže jeho povolania a nutného všedného života sú 

pri tom len vedľajšími vecami, ktoré často ešte vyplývajú z následkov dobrovoľných 

rozhodnutí z dávnej minulosti. Lenže iba rozhodnutie je pre ľudského ducha slobodné! S 

rozhodnutím zapína samočinne páku, ktorá uvoľňuje pôsobenie zákonov Božích vo stvorení 

podľa druhu rozhodnutí! Taká je slobodná vôľa, ktorú ľudský duch vlastní! Spočíva len 

v bezpodmienečnej slobode rozhodnutia. Duchovné rozhodnutie vyvoláva však ihneď doteraz 

tajuplné, samočinné pôsobenie vo stvorení, ktoré bez vedomia ľudského ducha rozvíja ďalej 

taký druh chcenia, aký spôsob v rozhodnutí, až do zrelosti, a tým do konečného rozuzlenia, sa 

naraz náhle objaví podľa sily pôvodného rozhodnutia, a posily, ktorú tento druh na svojej 

ceste stvorením ešte dostal od rovnakého druhu.  

Dôsledky každého vlastného rozhodnutia musí potom človek znášať sám. To nemôže 

a nesmie pociťovať ako nespravodlivosť; lebo v konečnom prejave je vždy iba to, čo 

obsahovalo rozhodnutie. Lenže pri konečnom účinku to postihne iba pôvodcu rozhodnutia, aj 

keď toto rozhodnutie bolo určené inému. Pri konečnom účinku je veľmi často pôvodné 

rozhodnutie u pôvodcu už dávno zabudnuté, jeho chcenie a jeho rozhodnutia sú v tejto dobe 

často úplne iné, alebo sú pravým opakom predošlých, ale následky niekdajších rozhodnutí 

bežia však ďalej aj bez jeho vedomia svojim zákonitým, samočinným postupom až ku koncu.  

Človek stojí vždy uprostred dôsledkov všetkých svojich rozhodnutí. O mnohých však 

už vôbec nič nevie a vôbec na ne nemyslí, preto pociťuje ich často ako nespravodlivosť, ak ho 

zasiahne neočakávane ten alebo onen konečný účinok. Tým sa však nemusí znepokojovať. 

Nezasiahne ho nič, ku čomu by sám nedal kedysi podnet a čo sám kedysi nejakým 

rozhodnutím doslovne nevyvolal k životu, čo teda „nepostavil“ do stvorenia pod pôsobenie 

zákonov, aby sa to prejavilo! Nech je to v myslení, reči alebo konaní! On nariadil k tomu 

páku. Pôvodom všetkého je jeho chcenie a každé chcenie je už rozhodnutím! 

 Lenže z neznalosti zákonov stvorenia kričia ľudia vždy o nespravodlivosti a pýtajú sa, 

kde je tá preslávená slobodná vôľa človeka! Učenci o tom píšu a hovoria, zatiaľ čo 

v skutočnosti je to všetko také jednoduché! Slobodná vôľa môže vlastne vždy spočívať len v  

schopnosti slobodného rozhodnutia, nikdy nie v niečom inom. A táto je a zostane ľudskému 

duchu pre jeho cestu vo stvorení vždy zachovaná. On pri tom zabúda alebo nedbá na jednu 

dôležitú skutočnosť: že napriek všetkému je a zostane iba tvorom, plodom tohto neskoršieho 

stvorenia, ktorý vznikol z jeho vždy platných a nezmeniteľných zákonov a nemôže preto tiež 

nikdy ich obísť, alebo ich nedbať! Prejavia sa, či chce alebo nechce, či sa mu to zdá vhodné, 

alebo nevhodné. On v tom neznamená nič tak, ako dieťa samo idúce na prechádzku, môže sa 

vybrať na cestu podľa svojej vôle, potom je však podrobené druhu tejto cesty a je potom 

ľahostajné, či sa dá po nej kráčať dobre alebo zle a či je na konci krásny cieľ alebo priepasť. 

 Každým novým rozhodnutím človeka vzniká teda nová cesta a tým nové vlákno 

v koberci jeho osudu. Staré, dosiaľ nerozuzlené cesty bežia však navzdory tomu pred novšími 
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ďalej a to tak dlho, až úplne prebehnú. Nie sú teda ešte odrezané novou cestou, ale musia byť 

ešte prežité a preputované až do konca. Pri tom sa križujú mnohokrát tiež staré cesty s novou 

a privádzajú tak nové obraty.  

To všetko musí človek prežitím rozuzliť a tu sa často čuduje ako mohol prísť k tomu 

alebo onému, pretože nie si je už vedomý svojich minulých rozhodnutí, zatiaľ čo zostáva 

podrobený ich dôsledkom, dokiaľ sa nevyžili, a tým „neodumreli“! Nedajú sa inak odstrániť 

zo sveta, než pôvodcom samotným. Nemôže sa od nich odvrátiť, keďže zostávajú v ňom 

pevne zakotvené až do úplného rozuzlenia.  

Všetky následky každého jednotlivého rozhodnutia musia sa teda dostať až k ich 

konečnému rozuzleniu, až potom od pôvodcu odpadnú a prestanú jestvovať. Ak ale vlákna 

nových, dobrých rozhodnutí krížia ešte bežiace stopy starých zlých rozhodnutí, budú účinky 

týchto starých zlých dôsledkov skrížením s novými a dobrými primerane zoslabené a až sú 

tieto nové dobré rozhodnutia veľmi silné, môžu byť dokonca úplne rozložené tak, že zlé 

dôsledky sa odpykajú v hrubohmotnosti už len symbolický. Aj to je čisto zákonité podľa 

Božej vôle vo stvorení. 

 Všetko pôsobí pri tom vo stvorení živo a človeku je nemožné na tom niečo zmeniť, 

lebo toto pôsobenie je okolo neho a nad ním. Tým stojí v zákonoch a pod zákonmi stvorenia. 

 V mojom posolstve nájdete cestu ako by ste s istotou prešli touto bludnou záhradou 

dôsledkov vašich rozhodnutí a dosiahli svetlých výšin! 

 Stavia sa vám však tu pritom do cesty ťažká prekážka! Je to prekážka, ktorá vo mne 

vzbudila hrôzu, pretože to všetko musíte vykonať vy sami, každý celkom sám za seba.  

Táto podmienka spočíva v zákonitosti vašej slobodnej vôle rozhodovania a na tom 

nadväzujúcom samočinnom pôsobení diania vo stvorení a vo vás! 

 Chcenie v rozhodnutí formuje cestu, ktorá podľa druhu chcenia vedie buď nahor alebo 

nadol. Ľudské chcenie v terajšej dobe vedie vás však prevažne iba nadol, a s týmto zostupom 

nadol, ktorý vy sami vôbec nemôžete spozorovať, znižuje sa a zužuje súbežne aj schopnosť 

vášho chápania.  

Hranice chápavosti, teda vášho obzoru sa tým zmenšujú a z tohto dôvodu si vy stále 

myslíte, že stojíte ešte na tej výške ako predtým; lebo táto hranica je totiž pre vás skutočne 

terajšou konečnou výškou! Rozšírenú hranicu nie ste schopní sledovať, nemôžete rozumieť 

tomu, čo leží nad vašou vlastnou hranicou a všetko to odmietate s krútením hlavou alebo 

dokonca horlivo ako mylné, alebo vôbec nejestvujúce.  

 Preto sa ani ľahko nezbavujete svojich chýb! Vy ich ale vidíte u druhých, ale nie 

u seba. Môžem to vysvetľovať sebe zrozumiteľnejšie, vy to nevzťahujete na seba. Veríte mi 

všetko, čo hovorím, pokiaľ sa to týka tých druhých. Čo však musím vytknúť vám, z čoho som 

tak často zúfalý, to vy nemôžete pochopiť, pretože všetky hranice chápavosti okolo vášho 

milého „ja“ sa príliš zúžili! To je ten bod, na ktorom stroskotáva tak mnohé a kde vám ja 

nemôžem pomôcť; lebo tieto hranice musíte rozbiť vy sami z vnútra navonok, s 

bezvýhradnou vierou v poslanie, ktoré mám ja splniť. 

 A to je nie také ľahké ako si vy myslíte. So starostlivými tvárami stojíte často predo 

mnou, s láskou v srdci k velikej úlohe, a ľutujúc preto všetkých tých, ktorí nechcú alebo 

nemôžu spoznať svoje chyby, a ja, ja viem, že mnohé z týchto chýb, ktoré na druhých 

prísnym spôsobom karháte, zúfajúc nad ich konaním, máte ešte v omnoho väčšej miere 

zakorenené v sebe samotných. Často som preto ťažko trpel a mnoho nocí nenachádzal 

spánku. To je na tom všetkom to najstrašnejšie! A to je tiež zakotvené v slobodnej vôli 

rozhodnutia, ktorá vám musí byť ponechaná, pretože je zakotvená v duchovnom. Môžem vás 

síce silou Svetla odvrhnúť, alebo uznať podľa vášho samotného úprimného chcenia, predsa 

však nikdy nemôžem nikoho nútiť, aby nastúpil cestu k svetlým výšinám! To spočíva jedine 

vo vlastných rukách každého človeka. 
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 Preto s napomínaním ukazujem ešte raz tento dej: Každým krokom nadol posúvajú sa 

hranice vašej možnosti chápania vždy užšie k sebe, bez toho, žeby ste si to sami 

uvedomovali! Preto by ste tomu nikdy ani neverili, keď vám to poviem, pretože to nemôžete 

chápať, a preto ani nemôžem pomôcť tam, kde k tomu nevznikne nové, veliké, dobrovoľné 

rozhodnutie, prameniace z túžby alebo viery.  

 Len tam môžem sprostredkovať silu k víťazstvu! K víťazstvu nad vami samými, čím 

sa rýchlo prelomia múry a úzke hranice oživeným duchom, ktorý sa chce vzniesť do výšok. 

Ukazujem vám cestu a pri správnom chcení dávam vám na to aj potrebnú silu. Tak môžem 

pomôcť tam, kde je pravé chcenie, pravá prosba o to.  

Lenže človeku sa potom ešte znovu stavia do cesty jedna prekážka. Tá spočíva v tom, 

že sila mu môže osožiť iba vtedy keď ju nielen prijme, ale aj správne použije! Sám ju musí 

použiť správnym spôsobom. Nesmie ju v sebe nechať odpočívať, inak sa bude snažiť opäť od 

neho vzdialiť späť k východisku tejto sily. Tak sa objavuje jedna prekážka za druhou, ak 

človek úprimne nevynakladá všetku silu! A tieto prekážky zvládnu len nemnohí. Ľudstvo sa 

už stalo duchovne príliš lenivým, zatiaľ čo vzostup sa môže podariť len pri trvalej čulosti 

a ostražitosti!  

 Toto dianie je prirodzené, jednoduché a veľkolepé. Je v ňom zakotvená podivuhodne 

dokonalá spravodlivosť, ktorá teraz tiež zaháji súd. 

 Bez pokory je však záchrana ľudského ducha nemožná! Jeho domýšľavosť na svoje 

vedenie stojí pravej pokore v ceste. Domýšľavosť na vedenie, ktoré nie je nijakým vedením, 

lebo v porovnaní schopností medzi všetkými tvormi tohto neskoršieho stvorenia možno 

človeka skutočne označiť za najhlúpejšieho, pretože je príliš namyslený, aby v pokore niečo 

prijal.  

Tomu sa netreba priečiť, lebo to tak je. Človek to však neuznáva a nechce tomu veriť, 

čo je tiež následkom jeho bezhraničnej domýšľavosti, ktorá je vždy len nevyhnutným 

výplodom hlúposti. Len hlúposť plodí domýšľavosť; lebo kde je skutočné vedenie, tam 

domýšľavosť nemá miesto. Tá môže vzniknúť len v úzkych hraniciach nízkych klamných 

predstáv, nikde inde. 

 Kde nastupuje vedenie, tam prestáva domýšľavosť. A keďže najväčšia časť ľudstva 

žije dnes iba v domýšľavosti, niet medzi nimi vedenia.  

 Človek vo všeobecnosti stratil pochopenie pre pravé vedenie! Už ani nevie, čo vedenie 

je! Nie bez dôvodu žije v ľudovom porekadle ako múdrosť známa veta: „Iba na vrchole 

poznania sa človek stane múdry, keď sa presvedčí, že nič nevie!“ 

 V tom spočíva pravda! Ak ale človek získal toto presvedčenie, potom v ňom odumrie 

domýšľavosť; prijímanie pravého vedenia sa môže začať.  

 Všetko štúdiom naučené nemá nič spoločného s vedením! Ten, kto sa horlivo učí, 

môže sa stať učencom, preto ho však ani zďaleka nemožno nazvať vediacim. Preto je aj výraz 

veda, tak ako sa dnes ešte používa, nesprávny. Práve dnešný človek môže síce hovoriť 

o učenosti, ale nie o vedení! To čo sa naučí na vysokých školách, je iba učenosť, ako 

stupňovanie a vyvrcholenie učenia sa! Je to získané, nie vlastné! Lenže iba vlastné je 

vedením! Vedenie môže pochádzať len z prežitia, nie z učenia sa!  

Tak v mojom Posolstve ukazujem iba cestu, aby človek, ktorý po nej kráča, sa na nej 

dostal k prežitiam, prinášajúcim mu to vedenie. Človek musí „prežívať“ tiež stvorenie, ak 

o ňom skutočne chce vedieť. Možnosť k prežívaniu mu dávam svojim vedením, lebo ja sám 

stvorenie trvale prežívam! 

 V budúcnosti budeme teda mať učencov a vediacich. Učenci sa môžu a musia učiť od 

vediacich!  

 Samoľúbosť nebude už viac v novej ríši, v prichádzajúcom pokolení! Ona je tou 

najväčšou prekážkou pre vzostup, vrhá milióny ľudí teraz do zničenia, ktorí sa jej nechcú 

alebo nemôžu zbaviť! Ale tak je to dobré; lebo stvorenie bude tým očistené od nepotrebných 
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tvorov berúcim tým ostatným iba miesto a potravu a rozťahujúc sa bez toho, že by vytvárali 

najmenší úžitok. Potom zavanie čerstvý vzduch pre upotrebiteľných ľudských duchov! 

 

 

 

 

111. V zemi súmraku. 
 

 

ĽUDSKÁ duša, daj sa viesť jeden krok do jemnohmotnej ríše! Bez zastávky chceme 

prejsť ríšu tieňov; lebo o tom som už hovoril. Je to tá zem, kde prebývajú tí, ktorí sú ešte 

príliš zmätení, než aby správne používali svoje jemnohmotné telo. Sú to práve všetci tí, ktorí 

sa tu na zemi domnievali, že sú obzvlášť múdri. V jemnohmotnej ríši sú nemí, slepí a hluchí, 

pretože pozemský rozum ako produkt ich hrubohmotného tela nemohol prísť sem s nimi, ale 

zostal v úzkych hraniciach, ktoré nemôže nikdy preskočiť, lebo je pripútaný k zemi. 

Ľudskej duši sa ihneď po pozemskej smrti ujasní prvý následok jej veľkého omylu. 

Stojí v jemnohmotnej ríši neschopná, bez pomoci a slabá. Je na tom ďaleko horšie než 

novorodenec na hrubohmotnej zemi. Preto sa týmto dušiam hovorí tiene. Sú to duše, ktoré 

síce svoje bytie ešte pociťujú, ale nedokážu si ho uvedomiť.  

Zanechajme však týchto poblúdencov, ktorí na tejto zemi svojím chcením vedieť 

všetko lepšie natárali dosť daromností a teraz musia mlčať. Vstupujeme do úrovne 

súmraku! K nášmu sluchu preniká šepot, ktorý sa hodí k šeru bez života nás obklopujúceho, 

kde môžeme nejasne rozoznávať obrysy vŕškov, lúk a krovín. Všetko je tu dôkladne 

prispôsobené šeru, po ktorom môže nasledovať prebudenie. Ale len môže, no nemusí! 

Tu nie je možný nijaký voľný, radostný zvuk ani nijaký jasný pohľad. Len šero, 

alebo súmračné bytie, prispôsobené stavu tu prebývajúcich duší. Všetky sa sotva vlečú, 

klesajúc únavou a bez záujmu, niečím neurčitým hnané stále jedným smerom, kde v diaľke 

akoby svitali nežné ružové zore. Tento prísľub svetla pôsobí ako sladké kúzlo na zdanlivo 

unavené duše. Len zdanlivo unavené duše, lebo ich duch je lenivý, a preto sú ich 

jemnohmotné telá slabé. – 

Ružový svit vo veľkej diaľke kynie im sľubne! Prebúdzajúc nádej, pobáda ich 

k čulejšiemu pohybu. S prianím dosiahnuť tento svit, narovnávajú sa tieto jemnohmotné telá 

viac a viac, do očí im vstupuje výraz silnejšieho uvedomenia a stále istejšie kráčajú týmto 

jedným smerom.  

Kráčame s nimi. Množstvo duší okolo nás sa zväčšuje. Všetko sa stáva pohyblivejším 

a zreteľnejším, hovor o niečo hlasitejším, až prechádza v silné mumlanie, z týchto slov 

vyrozumieme, že napredujúci odriekajú modlitby, neprestajne, náhlivo ako v horúčke. Davy 

hustnú, z napredovania sa stáva tlačenica, skupiny pred nami sa zastavujú. Sú zatlačované 

späť tými, ktoré sú pred nimi. Potom sa tlačia zase dopredu. Tak sa vlnia tieto nahromadené 

masy. Z modlitieb vystupujú výkriky zúfalstva, slová úpenlivých prosieb a strachu, 

bojazlivých žiadostí a tu i tam potlačený vzlykot najväčšej beznádejnosti! – 

Prehupneme sa rýchlo ponad milióny zápasiacich duší dopredu a vidíme, že pred nimi stojí 

nehybne a chladne prekážka, brániaca im v napredovaní. Márne sa na ňu vrhajú, márne ju 

kropia slzami. 

Veľké, silné a husto stojace tyče zastavujú neúprosne ich napredovanie! – 

A v diaľke žiari silnejšie ružový svit. Žiadostivejšie sa rozšíria oči tých, ktorí si ho 

postavili za cieľ. Úpenlivo sú vystreté ruky, ktoré za mumlania modlitieb zvierajú ešte 

kŕčovite ruženec a prepúšťajú guľôčku za guľôčkou pomedzi prsty. Avšak tyče mreží, 

oddeľujúc všetkých od krásneho cieľa, stoja neotrasiteľne, neústupne!  
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Prechádzame popri týchto hustých radoch. Vyzerá to, ako keby boli nekonečné. Nie sú 

ich státisíce, ale milióny! Všetci takí, ktorí sa na zemi považovali za vážnych „veriacich“. 

Ako inak si to všetko predstavovali! Verili, že budú radostne očakávaní a úctivo privítaní. 

Zvolajte k ním: „Veriaci, čo je vám platná vaša modlitba, keď ste Slovo Pánovo v sebe 

samých nepremenili v čin, v samozrejmosť!  

Ružový svit v diaľke je túžba po Božom kráľovstve, ktoré vo vás žiari! Túto túžbu po 

ňom máte v sebe, ale cestu k nemu ste si zatarasili skostnatenými formami falošných názorov, 

ktoré teraz stoja pred vami prekážajúc ako tyče mreží. Zbavte sa falošných názorov, 

osvojených si za pozemského života i tých, ktoré ste k tomu ešte vy sami pridali! Odhoďte 

všetko a majte odvahu voľne vykročiť za Pravdou, aká je vo svojej veľkej jednoduchej 

prirodzenosti! Potom ste voľní pre cieľ svojej túžby!  

„Len sa pozrite, i keď sa neodvažujete v neustálom strachu, že by to mohlo byť možno 

nesprávne, čo by ste tým urobili, pretože ste doteraz zmýšľali inak! Vy si tým sami vytvárate 

zábrany a musíte zotrvať tam, kde ste, až bude neskoro na ďalšiu cestu a vy budete musieť 

klesnúť do skazy! V tom vám nemôže pomôcť nikto, ak nezačnete vy sami opúšťať to 

nesprávne!“  

Len volajte! Vysvetľujte týmto dušiam cestu k záchrane! Uvidíte, že je to celkom 

márne; lebo šum neustálych modlitieb sa iba rozrastá ešte silnejšie, takže títo modliaci sa 

prepočujú každé slovo, ktoré by im mohlo pomôcť vykročiť dopredu, v ústrety ružovému 

svitu a Svetlu. I napriek tomu, že majú niekedy dobré chcenie, musia byť stratení ako obete 

svojej lenivosti, ktorá im nedovolila poznať viac a prijať viac, než povrchné formality ich 

kostolov, svätýň a mešít. – 

Zarmútení chceme sa pobrať ďalej. – Tu sa objaví pred nami akási ženská duša, na 

tvári ktorej sa zrazu rozhostí mieru plný pokoj. Do jej očí, ktoré dosiaľ pozerali skúmavo 

a v úzkostlivom zadumaní, vstupuje náhle nový lesk. Stávajúc sa vedomejšou, narovnáva sa, 

zjasňuje . . . .silné chcenie najčistejšej nádeje dovoľuje jej vykročiť vpred . . .a s hlbokým 

vydýchnutím stojí pred mrežou! Pre túto ženskú dušu neboli mreže už vôbec nijakou 

prekážkou, lebo v hlbokom zadumaní svojím jemným vycítením došla k presvedčeniu, že jej 

doterajšie zmýšľanie muselo byť falošné, preto bez obáv v radostnej viere v Božiu lásku 

odhodila od seba všetko falošné.  

Udivene teraz pozerá, aké to bolo ľahké. S vďakou pozdvihuje ruky. Nevysloviteľne 

šťastný cit ju núti k jasotu, avšak je to pre ňu príliš veľké, príliš mocné prežitie, a tak pery 

zostávajú nemé. Skláňa hlavu s ľahkým chvením, oči sa jej privierajú a ťažké slzy sa rinú po 

jej tvári, zatiaľ čo ruky sa spínajú k modlitbe. K inakšej modlitbe než doteraz! K modlitbe 

vďaky! K veľkej prosbe za všetkých tých, ktorí sa ešte nachádzajú za tými tvrdými mrežami. 

Kvôli vlastným názorom, ktorých sa oni nechcú vzdať, ako falošných! 

Vzdych hlbokého súcitu dvíha hruď a tým to z nej padá ako posledná obruč. Je teraz 

voľná, voľná pre cestu k svojmu vnútorne vytúženému cieľu! 

Vzhliadnuc zbadá pred sebou vodcu a radostne nasleduje jeho kroky do novej 

neznámej zeme, v ústrety čoraz silnejšiemu ružovému úsvitu! – 

Tak sa uvoľní ešte nejedna duša z týchto davov, ktoré musia vyčkávať za mrežami 

falošných názorov svojho vlastného rozhodnutia, ich vlastného rozhodnutia, ktoré ich môže 

viesť ďalej, alebo ich zadrží až do hodiny zničenia všetkého toho, čo sa nedokáže odhodlať, 

odhodiť všetko to staré, falošné. Len niektorí sa ešte zachránia zo zovretia falošných názorov! 

Sú v nich príliš zapletení. Také húževnaté, ako ich zotrvanie na falošných názoroch, sú tiež 

tieto mreže, brániace im v postupe nahor. Podanie ruky k preklenutiu tejto prekážky je 

nemožné, lebo k tomu je nutné bezpodmienečne vlastné rozhodnutie duší. Vlastné vnútorné 

prežitie, ktoré uvedie ich údy do pohybu. Tak padá ťažká kliatba na všetkých tých, ktorí učili 

ľudí nesprávnej predstave o Božej vôli vo stvorení, ktorú bolo možné vtedy nájsť v slovách 

Spasiteľových, ale v slovách biblie nezostala čistou, tým menej v pozemských výkladoch.  
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Len nech si duše i naďalej mrmlú modlitby v domnienke, že ich počet im môže 

pomôcť, ba musí pomôcť, lebo cirkev ich tak učila, ako keby sa s Božou vôľou dalo 

obchodovať.  

Pokračujeme ďalej v zemi súmraku. Nekonečnou sa zdá hradba týchto mreží. Pred ňou sa 

tlačia neprehľadné davy, ktoré zadržala. – 

Tieto sú však iné. Skupinky, ktoré namiesto ružencov držia v rukách biblie a zúfalo 

v nich hľadajú. Zhlukujú sa okolo niektorých duší, ktoré chcú poučovať a vysvetľovať a vždy 

znovu čítať na rôznych miestach z biblie. Niektoré duše tu i tam vytŕčajú požadovačne svoje 

biblie dopredu, kľačiac držia ich akoby v modlitbe vo výške . . . avšak mreže nepovolia, 

zabraňujú im ďalej preniknúť. 

Mnohé duše sa odvolávajú na svoje znalosti biblie, iné sa dovolávajú svojho práva na 

vstup do nebeskej ríše! Ale mreže neuhnú! 

Tu sa naraz jedna mužská duša prediera radmi s úsmevom. Víťazne zakýva rukou. 

„Vy blázni,“ zvolá, „prečo ste nechceli počúvať? Polovicu svojho pozemského času 

som už použil k tomu, aby som preštudoval onen svet, ktorý je teraz pre nás týmto svetom. 

Tyče, ktoré pred sebou vidíte, zmiznú raz dva činom vôle, pretože sú vytvorené klamnou 

predstavou. Len ma nasledujte, ja vás povediem! Mne je to všetko už dobre známe!“ 

Duše okolo neho uvoľňujú priestor. Vykročí ku mrežiam, akoby ich nebolo. Avšak 

s výkrikom bolesti sa prudko zatacká späť. Náraz bol príliš tvrdý a veľmi rýchlo ho presvedčil 

o existencii mreží. Oboma rukami si drží čelo. Mreže pred ním stoja nepohnuto. S výbuchom 

zúrivosti ich schmatne a ostro nimi zatrasie. Zlostne zakričí:  

„Bol som teda bludne vedený svojim médiom! A vyplytval som na to roky a roky!“  

Nemyslí na to, že on je pôvodcom omylov, ktoré rozširoval slovom i písmom, keď si 

obrazy, dané mu médiom, vykladal podľa svojich názorov bez toho, aby si vopred 

preštudoval Božie zákony vo stvorení. 

Nesnažte sa pomôcť tomuto mužovi, ani iným; lebo všetci sú takí zaujatí len sebou, že 

nechcú počuť nič iné, iba vlastné pocity. Musia sa z toho najprv unaviť, poznať jeho 

beznádejnosť alebo nahliadnuť, kde jedine je zakotvená možnosť, ako sa ešte dostať von 

z tohto zamotania falošných presvedčení po dlhom blúdení v zemi súmraku.  

Toto vôbec nie sú nijakí zlí ľudia, iba takí, ktorí sa pri svojom hľadaní zahryzli do 

nesprávneho názoru, alebo sami boli príliš leniví dôkladne o všetkom premýšľať a čo 

najstarostlivejšie skúmať citom, či to prijaté môže byť považované za správne, alebo či to 

neskrýva medzery, ktoré ako už neprirodzené, nemôžu obstáť pri zdravom cítení. Preto 

nechajte padnúť prázdne povrchnosti! 

Všetko mystické nech ľudský duch odloží od seba, lebo mu to nikdy nemôže 

priniesť osoh. Len to, čo sám jasne precíti a privedie tak v sebe k vlastnému prežitiu, bude mu 

na osoh k dozrievaniu jeho ducha. 

To Slovo „Prebuď sa!“, ktoré Kristus často používal, znamená: „Prežívaj!“ Nechoď 

ospalo alebo ako vo sne pozemským bytím. „Modli sa a pracuj!“ znamená: „Učiň svoju prácu 

modlitbou!“ Preduchovni to, čo robíš svojimi rukami! Každá práca svojím vykonaním má byť 

pokorným uctievaním Boha a vďakou za to, že ti Boh doprial, spomedzi všetkých tvorov 

tohto neskoršieho stvorenia, vytvárať mimoriadne veci, ak len chceš!  

Prebuď sa včas! Začni prežívať všetko vo svojom vnútri, to jest vedome preciťuj aj to, 

čo čítaš a počúvaš, aby si nemusel zotrvávať v zemi súmraku; z ktorej som dnes vysvetlil iba 

celkom malú časť. 
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112. Ráno vzkriesenia. 
 

 

 Ráno vzkriesenia! Aké kúzlo vanie z týchto slov. Ako zázračne rozochvieva všetky 

duše! Duch pri tom cíti slnko nad bohato zakvitnutou pláňou, žblnkotajúce potôčiky, ďaleké 

znenie zvonov, všade mier. Voľné, radostné vydýchnutie v celej prírode!!  

 A ráno vzkriesenia má svitnúť tým ľudským dušiam, ktoré sa teraz stali hodnými 

prežiť kráľovstvo Božie tu na zemi. Tie ostatné zostanú v temnote, ktorá ešte dnes zem 

obklopuje, a s temnom budú odvrhnuté na dráhu, vedúcu k neodvratnému rozkladu, z ktorého 

niet uniknutia. K duchovnej smrti! 

 Už vzplanuli zore na jemnohmotnej oblohe ako znamenie, že ten deň sa teraz blíži! 

 Prebuďte sa, duše, ktoré správnym spôsobom čakáte na vykúpenie! Zostáva iba 

krátky čas do hodiny, ktorá vás musí nájsť vyzbrojené. Nech vás v poslednom okamihu 

nezastihne ešte spiace!  

 Strašné je temno, ktoré jemnohmotne obklopuje zem. Žiadnej ľudskej duši by nebolo 

možné, aby ho ešte teraz prerazila.--- 

 Keby oslnivý blesk Božej Pravdy násilím neroztrieštil dusnú noc duchovného, od 

začiatku až do hlbín celého vesmíru, bol by usínajúci ľudský duch v tomto neskoršom 

stvorení stratený.  

 Lebo všetku múdrosť, prinesenú povolanými, určenú na to, aby pripravila pozemským 

ľuďom možnosť vzostupu ducha do svetlých výšin, stúpenci týchto povolaných takmer vždy 

zneužili prevažne k pozemským účelom! Nezostala taká, slobodná a prirodzená, majúca 

prinášať úžitok všetkým ľuďom, ale školená ľudská chytrosť ju tu i tam opiľovala, až z jej 

pôvodnej prostej formy napokon nezostalo nič. 

 Tým samoľúbi zlepšovatelia zavŕšili márnivé dielo skazy, do ktorého sa zaplietli 

milióny ľudských duší. 

 Všetko sa stalo obchodom, z ktorého zakrátko vzišla chtivosť po moci. Pod vedením 

rozumu, ktoré sa ako výplod Lucifera tak znamenite osvedčilo, vznikli už iba karikatúry toho, 

čo sa malo zrodiť z pravej múdrosti. To potom chytrácky využilo temno, aby mu nič netušiace 

obete museli slepo padnúť do náručia, domnievajúc sa vo svojej duchovnej lenivosti, že 

mieria k Svetlu.  

 Nebolo to inak ani potom so svetlou Pravdou, prinesenou Synom Božím na zem, aby 

tým konečne prerazil cestu ľuďom k nutnému vzostupu do kráľovstva Božieho, aby ich 

s konečnou platnosťou vyslobodil zo sietí temna, upletených zo znetvorenín doterajšej 

múdrosti. 

 Kristus požadoval pohyblivosť každého jednotlivého ducha vo vedení, ktoré mu 

priniesol, a tým velebenie Najvyššieho činom! 

 Človek mal vedieť všetko, čo stvorenie skrýva v sebe, aby spoznal v ňom pôsobiace 

základné zákony, nesúce vôľu Božiu; lebo iba pomocou tohto vedenia môže sa človek 

prispôsobiť tak, ako to žiada Boh. Ak podľa toho žije, potom môže všetko okolo seba 

radostne podporovať, čo aj jemu samému prináša vo zvratnom pôsobení vzostup a takú 

zrelosť, ktorú ako človek podľa vôle Božej dosiahnuť môže a má, ak chce „obstáť“. Pred 

Bohom „obstáť“ však znamená, že sa nemusí zrútiť do rozkladu. 

 Všetky zákony Božie sú určené len na to, aby priniesli výstavbu a podporu! 

Prostredníctvom Krista dostalo celé ľudstvo možnosť konečne sa duchovne oslobodiť.– – 

 Vznikli však cirkvi a tie sa snažili Slovo Pána za kláštornými múrmi rozložiť, sčasti aj 

ukryť a vydať z neho iba to, čo vykladali podľa svojich vlastných úvah, a to tak, ako to 

vyhovovalo ich cieľom a zámerom.  
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Tým sa jednotlivcovi opäť pre neho od Boha zoslané dobrodenie z najväčšej časti 

odňalo a dosiahlo sa to, že títo ľudia sa nestali duchovne dosť čulými a slobodnými. Teda 

pravý opak toho, čo chcel Kristus!  

 Cirkvi hľadali stúpencov, bohatstvo a moc. Preto nesmel žiadny človek vedieť, že 

celkom sám môže nájsť kráľovstvo Božie a to bez pomoci cirkvi! Nesmel prísť na myšlienku, 

že Boh nepotrebuje mať cirkev ako prostredníka medzi sebou a svojím tvorom, ktorého aj bez 

cirkvi stvoril.  

 A to sa podarilo. Pomaly ale iste vsunula sa cirkev so svojimi prianiami rozdeľujúco 

medzi ľudí túžiacich po Svetle a ich Boha! Aby zvýšila počet svojich stúpencov, ponúkla 

lenivému ľudskému duchu ako vnadidlo pohodlnosť! Došlo to dokonca tak ďaleko, že sa za 

peniaze môžu vyžiadať v kostoloch modlitby pre ten alebo onen účel. Zaplatením odníma 

cirkev námahu modlenia, a tým znehodnocuje aj samotnú modlitbu, to jediné, čím sa má 

ľudský duch k svojmu Bohu približovať. A predsa žiadnemu človeku nebola nápadná 

nezmyselnosť a ponižujúci spôsob možností takého druhu. Bolo to tak pohodlné a počet 

„veriacich“ pritom narastal.  

 Čím viac cirkev rástla, tým sa stávala bezohľadnejšia a napokon dokonca sčasti 

odhodila masku. Konajúc proti všetkým Božím zákonom, podkopala všetko, čo sa nechcelo 

prihlásiť ku nej, štvala, ohovárala, ba aj vraždila tam, kde to nešlo inak. Najprv tajne, ale so 

vzrastaním svojej pozemskej moci aj verejne. Neštítila sa ani držať pri tom pred sebou Božie 

meno ako štít. 

 Žiadny človek tu nemôže hovoriť o omyle, také konanie nesie príliš zreteľne pečať 

najnižšieho temna! Je to v najostrejšom protiklade s tým, čo učil Ježiš Kristus! Sú to 

nepriateľské údery, ktoré tým boli zasadené každému slovu, ktoré On prehovoril. Niet ničoho 

na celej zemi, čo by sa odvážilo postaviť už od prvopočiatku proti Kristovi a jeho Slovu viac, 

ako cirkevníctvo!  

 Nič iné však nemohlo byť zároveň také nebezpečné! Práve preto, že zdanlivo chcelo 

slúžiť Bohu, bol účinok pre ľudstvo taký strašný! Lucifer nemohol mať lepších pomocníkov 

pre svoje Bohu nepriateľské dielo. Jeho obratné upozornenie na pozemský rozum tu dosiahlo 

svoje najväčšie víťazstvo! Vytvoril mätúce falzifikáty všetkého toho, čo malo vzniknúť ako 

skutočne Bohom chcené! Podarilo sa predstierať pravosť. To najcennejšie, čo malo viesť k 

Bohu, nechal zmeniť na pravý opak tými, ktorí sa vydávali za sluhov Božích a veľmi často sa 

za nich zaiste aj sami pokladali. Nechal z toho pre ľudí vzniknúť prekážku, ktorá im musela 

brániť radostne kráčať k vytúženému Svetlu! Odvážny šachový ťah, nemajúci roveň.- 

 A tak sa okolo zeme rozložilo temno, stanúc sa dušiam tou najhlbšou nocou! – – 

 Teraz sa však tomuto zlu urobil koniec! Všetci ľudia budú náhle vyburcovaní 

z bludných predstáv! Nemnohí k spaseniu, mnohí k záhube! Zúčtovanie za Golgotu je tu! 

Lenže v inom zmysle, ako si to ľudia doteraz predstavovali! – 

 Tak ako v dusnej letnej noci vyliezajú zo zeme huby, tak povstanú teraz falošní 

proroci z davov, ako to bolo zasľúbené, aby sa na nich samotných Slovo naplnilo, a aby mohli 

byť súdení; lebo svet má byť od nich očistený!  

 Nuž, ty, malý zástup, nech to buráca a hučí! Pred jarným ránom, musia zúriť silné 

víchrice! Nech zmiznú a sú zahubené milióny ľudí, je to tak správne a podľa neochvejnej vôle 

Najvyššieho! Každému bude dané to, čo si zaslúžil! Pokrytectvo, mylná domnienka o 

ľudskom vedení a zvádzanie sa musia skončiť.  

 Čoskoro budú závažné slová: „Je dokonané!“ opakovane znieť a jasavo sa zachvievať 

svetmi!  

 Potom nadíde ráno vzkriesenia a žiariac prinesie vám slnko nový deň! Boh a Pán 

daruje svojim tvorom, ktorí sa sklonia pred Jeho vôľou, novú dobu!  
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 Ako vďaka predchne potom každú dušu veľké, voľné vydýchnutie a bude stúpať ako 

vďaka, ako modlitba k trónu Najvyššieho, ako slávnostný sľub Jemu slúžiť, tak ako to chce 

On! To učiň Bože!  

 

 

 

 

113. Hĺbavý človek. 
 

 

ČLOVEK, ktorý svoje pozemské dni trávi hĺbaním o sebe, nemôže nikdy stúpať 

nahor, ale zostáva brzdený.  

Mnoho ľudí je však tej mienky, že práve toto hĺbanie a pozorovanie sa je niečím 

obzvlášť veľkým, čím stúpajú nahor. Majú pre to mnoho slov, ktorými zastierajú skutočné 

jadro. Jeden hĺba v ľútosti, druhý v pokore. Sú tiež takí, ktorí intenzívnym hĺbaním sa snažia 

odhaliť svoje chyby a nájsť cestu ako sa im vyvarovať, atď. Stále hĺbajú, preto sa im zriedka 

alebo nikdy nedopraje opravdivej radosti. 

Tak to nie je chcené. Je to nesprávna cesta a nikdy nevedie nahor ku svetlým, 

slobodným ríšam. Lebo hĺbaním sa človek spútava! Svoj pohľad nutne upriamuje len na 

seba, miesto na vysoký, čistý, svetlý cieľ! 

Najväčším nepriateľom temna je srdečný a radostný smiech! Len to nesmie byť 

smiech škodoradostný! 

Hĺbanie naproti tomu stláča nadol. Už aj v tom spočíva vysvetlenie, že to strháva 

a drží ducha dolu. – 

Pravým jadrom trvalého hĺbania nie je tiež dobré chcenie, ale len samoľúbosť, 

ctižiadosť a márnomyseľnosť! Nie je to čistá túžba po Svetle, ale vlastná povýšenosť, ktorá 

dáva podnet k hĺbaniu, vždy nanovo ho rozdúchava a ustavične živí! 

Taký človek sa sám mučí tým, že znovu a znovu premýšľa o sebe, tiež horlivo 

pozoruje každé pre a proti v striedavých dejoch svojej duše, hnevá sa a opäť utešuje. Konečne 

si zhlboka vydýchne so sebauspokojením, akoby mu odľahlo, keď sám zistí, že zase niečo 

„prekonal“ a urobil krok dopredu. Hovorím pritom úmyselne: „Keď sám zistí.“ Lebo to 

väčšinou zisťuje skutočne len on sám a tieto vlastné zistenia sú vždy len sebaklamy. 

V skutočnosti nešiel ani jeden krok dopredu, ale dopúšťa sa vždy nanovo tých istých chýb, aj 

keď si myslí, že to už nie sú tie isté, no sú to vždy tie staré chyby, len ich forma sa mení. 

Taký človek sa nikdy nedostane dopredu. Jednako vo vlastnom pozorovaní sa 

domnieva, že prekonáva jednu chybu za druhou. Pritom sa točí vždy v kruhu okolo seba, 

zatiaľ čo základné zlo väzí v ňom a vytvára len nové formy. 

Stále sa pozorujúci a o sebe hĺbajúci človek je stelesnením bojovníka, bojujúceho 

s deväťhlavým drakom, len čo mu odsekne jednu hlavu, narastie vždy nová. Boj nemá konca 

a na strane bojovníka nemožno tiež zaznamenať nijaký úspech.  

Taký je skutočne aj jemnohmotný dej pri počínaní hĺbavého človeka. V staroveku to 

ľudia mohli ešte vídať. Vtedy všetko nehrubohmotné považovali za bohov, polobohov alebo 

iné druhy bytostí. – 

Len ten, kto si voľne, v radostnom chcení postaví pred oči vysoký cieľ, kto upiera oči 

k tomuto cieľu, ale nemá zrak ponorený stále do seba, ten sa dostane dopredu a nahor do 

svetlých výšin. Ani jedno dieťa sa nenaučí behať bez toho, aby mnohokrát nespadlo. Avšak 

vstáva skoro vždy s úsmevom, kým nenadobudne istotu v chodení. Takým musí byť aj 

človek na svojej púti svetom. Len nech neklesá na mysli, nebedáka, nenarieka, keď niekedy 

spadne. Len rezko opäť hore a začať znovu! Pritom ponaučenie z pádu si osvojiť citom, nie 
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pozorujúcim myslením. Potom sa celkom náhle dostaví aj tá chvíľa, keď sa už nebude báť 

nijakého pádu, lebo pri tom všetko naučené prijal do seba.  

Prijať však môže len v samotnom prežití. Nie v pozorovaní. Hĺbavý človek sa nikdy 

nedostane k prežívaniu; lebo pozorovaním sa vždy stavia mimo akéhokoľvek prežívania a 

tým že sa v sebe len pitve a rozoberá, pozerá na seba akoby na niekoho cudzieho, namiesto 

toho, aby to sám na sebe plne precítil. Ak sa však pozerá na seba, musí stáť vedľa citu; je to 

tiež už obsiahnuté v slovách: Dívať sa na seba, pozorovať sa! 

Tým je súčasne vysvetlené, že hĺbavý človek slúži len rozumu, ktorý nielenže brzdí 

každé skutočné prežitie citom, ale aj úplne vylučuje. Nedovoľuje účinkom vonkajšieho diania 

z hmotnosti ísť ďalej ako k prednému mozgu, ktorý ich prijíma ako prvý. Tam sú zadržané, 

domýšľavo rozpitvané a rozložené, takže sa vôbec nedostanú k citovému mozgu, odkiaľ by 

ich až potom mohol duch prijať k prežitiu. 

Preto dbajte na moje slová: Tak ako ľudský duch musí zákonite vykonávať svoju 

činnosť zvnútra navonok cez citový mozog k mozgu rozumovému, tak môžu vonkajšie diania 

pôsobiť tou istou cestou, lenže opačným smerom, ak majú byť ľudským duchom prijaté ako 

prežitie. Dojem vonkajšieho diania z hmotnosti, prichádzajúci zvonku, musí preto vždy 

postupovať predným rozumovým mozgom cez zadný mozog k duchu. Nie inak. Zatiaľ čo 

činnosť ducha musí ísť tou istou cestou v obrátenom smere navonok, pretože jedine citový 

mozog má schopnosť prijímať duchovné dojmy. Lenže hĺbavý človek zadržuje dojem 

vonkajšieho diania kŕčovite v prednom rozumovom mozgu, kde ho rozpitváva a rozkladá a 

neodovzdáva ho citovému mozgu v plnej hodnote, ale len čiastočne. A tieto kusé časti 

odovzdaného dojmu sú ešte násilnou činnosťou hĺbania skomolené, teda už vôbec nie také 

skutočné, ako boli. 

Preto nemôže pre neho dôjsť k nijakému pokroku, k nijakej duchovnej zrelosti, jedine 

ktorá donáša sebou skutočné prežitie vonkajšieho diania. 

Buďte preto ako deti! Prijímajte všetko naplno a prežívajte to okamžite v sebe. Potom 

to bude prúdiť zase cez citový mozog k mozgu rozumovému. Odtiaľ to môže pôsobiť už ako 

spracované, buď ako úspešná, silná obrana, alebo rozšírená schopnosť prijímania. To záleží 

od druhu vonkajšieho diania, ktorého vyžarovanie nazývame vonkajšími vplyvmi alebo 

dojmami. 

Ku školeniu v tom bude mu teraz aj pri tom slúžiť tisícročná ríša ktorá má nastať, 

ríša mieru a radosti, Božie kráľovstvo na zemi. Ľudia to vo svojich požadovačných 

prianiach zase chápu ako niečo nesprávne, pretože v dôsledku ich domýšľavosti sa totiž už 

nič nedokáže správne a zdravo formovať. Pri výraze Božie kráľovstvo na zemi prebehne 

radostné zachvenie zástupmi všetkých, v to dúfajúcich. Myslia pritom skutočne, že je to dar, 

prinášajúci radosť a šťastie, plne vyhovujúci ich túžbe po pokojnom užívaní. Bude to však 

doba bezpodmienečnej poslušnosti pre celé ľudstvo! 

Nikto nechce dnes pripustiť, že v tom je požiadavka! Výrazu „kráľovstvo Božie na 

zemi“ je nutné rozumieť tak, že v ňom bude vládnuť len Božia vôľa a to celkom 

bezpodmienečne a neochvejne! Že ľudské chcenie a ich priania sa budú musieť konečne 

riadiť úplne podľa Božej vôle! 

Nastane mier, radosť, pretože všetko rušivé bude zo zeme násilne odstránené 

a v budúcnosti k nej nepripustené. K tomu patrí dnes predovšetkým človek. Veď jedine on 

vniesol poruchu do stvorenia a na zem. Ale od určitej hodiny nebude už môcť žiť ďalej na 

tejto zemi ako rušiteľ.   

Bude to zavŕšené zmenou žiarení, ktoré budú pôsobiť skrz Syna Človeka a jeho 

hviezdu. Mier bude vynútený, nie darovaný a zachovanie mieru bude potom vyžadované 

tvrdo a neúprosne! 

Tak vyzerá ríša mieru a radosti, Božie kráľovstvo na zemi, človek v ňom bude musieť 

byť zbavený práva vládnuť podľa svojho chcenia, ktoré mu bolo doteraz ponechané, lebo 
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podľa prazákonov stvorenia musí ako duchovný na tejto zemi vládnuť medzi vyvinutými ako 

najvyšší tvor. So vstupom Božej vôle do neskoršieho stvorenia sa však samočinne vyradí 

nadvláda ľudského chcenia. 

V budúcnosti bude môcť obstáť len ten človek a všetky tvory, ktoré sa dobrovoľne 

podriadia Božej vôli! To jest, podľa Božej vôle žije, rozmýšľa a pôsobí! Jedine to poskytne 

možnosť života v prichádzajúcej tisícročnej ríši! 

Vštiepte si to ešte raz do pamäti tak jasne, ako môžete. Je to základ pre všetko, ba pre 

celé bytie! Aby váš malý zástup stál od začiatku už pevný v sebe na tejto novej pôde! 

 

 

 

 

114. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici. 
 

 

ODPORNÍ sú ľudia, ktorí dobrovoľne podstupujú bolesti a strádania, aby sa tak 

zapáčili Bohu! Nikto z nich nikdy nedosiahne nebeskú ríšu!  

Miesto toho, aby na znak vďaky za svoje bytie sa radovali z krásneho stvorenia, často 

trýznia a mučia predtým zdravé telo najrúhavejším spôsobom, alebo ho poškodzujú 

svojvoľným ukladaním si rôznych odriekaní, len . . . aby tým platili za veľkých pred ľuďmi, 

alebo to robia k vlastnému uspokojeniu a k vlastnému pozdvihnutiu v pyšnom vedomí, že ide 

o celkom mimoriadny skutok.  

To všetko je iba zlý, odporný výstrelok veľkej namyslenosti toho najnižšieho druhu! 

Je to žiadostivosť uplatniť sa stoj čo stoj, za každú cenu! Pritom sú to skoro vždy osoby, ktoré 

sú presvedčené, že iným spôsobom by nikdy nemohli dôjsť k uplatneniu. Vyciťujú teda 

celkom presne, že sú neschopné vykonať niečo veľké a tým vyniknúť. Sú presvedčené o 

vlastnej malosti. 

V sebaklame si myslia, že presvedčenie o malosti je pokorou! Lenže to nie je 

pokora; to dokazujú ihneď požiadavkou budiť pozornosť. Len samoľúbosť a namyslenosť ich 

poháňa k takým odporným veciam. To nie sú zbožní alebo pokorní sluhovia Boží, nesmie sa 

na nich hľadieť ako na svätých, ale ako na samopašných hriešnikov! Ako na takých, ktorí za 

svoje hriechy očakávajú ešte obdiv, za svoju pracovnú lenivosť odmenu! 

Aj keď si niektorí z nich vôbec neuvedomujú tento veľký hriech, pretože ho pre 

vlastné „pozdvihnutie“ nechcú pred sebou uznať ako hriech, aj tak to nič nemení na 

skutočnosti, ktorá vo svojich účinkoch vždy zostane len takou, akou popravde je. Ale nie 

takou, ako sa človek domnieva a chce, aby tomu verili aj druhí. 

Títo ľudia sú pred Bohom iba hriešnikmi, pretože sa protivia jeho prazákonom 

stvorenia svojvoľným alebo tvrdohlavým správaním, lebo nevyužívajú a nepestujú zverené im 

telá tak, aby sa v nich rozvila dostatočná sila k poskytnutiu pevnej pôdy pre ducha na zemi, 

ako zdravého a mocného nástroja k obrane a ku vnímaniu, slúžiaceho svojou silou duchu 

zároveň ako štít a meč. 

Je to len v dôsledku chorobnosti mozgov chcieť sa protiviť proti prírodným 

zákonom, aby sa týmto vystúpilo do popredia a vzbudila sa pozornosť; zdravý človek si 

predsa nikdy nepomyslí, že by mohol ku vlastnej škode vôľu Božiu v prazákonoch stvorenia 

čo i len o vlások odchýliť alebo zlepšiť. 

Aké je to pochabé, detsky rozmarné, alebo ako to smiešne vyzerá, keď sa nejaký 

človek uchýli na celý svoj život do dutého stromu, alebo ak si dá zmrzačiť niektorú časť tela, 

sám seba trýzni alebo pošpiní! 
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Človek sa môže namáhať, ako len chce, aby našiel dôvod oprávnenia alebo aspoň 

zmysel pre takéto správanie; jednako to je a zostane zločinom proti zverenému mu telu, a tým 

aj zločinom proti Božej vôli! 

K týmto ľuďom patria tiež nespočetní mučeníci márnomyseľností a módy!  

Nepreukazujte takým ľuďom už nijakú úctu! Uvidíte, ako sa rýchlo zmenia, aké plytké 

je ich presvedčenie. 

Fanatik stroskotáva na svojej neústupnosti! Nie je hoden, aby sme za ním smútili; veď 

taký ľudský duch nikdy nepreukázal nijaké hodnoty. 

A ako tisícky ľudí sa takýmto spôsobom ťažko previňujú na svojich pozemských 

telách, a tým sa rúhavo obracajú i proti vôli Božej, presne také sú aj tisícoraké previnenia na 

duši! 

Veľký je napríklad zástup trvalo žijúcich pod nátlakom, ktorí si sami vytvorili, akoby 

boli odstrčení vo svete. Vydedení zo šťastia, zanedbaní svojimi blížnymi a mnohým iným. 

Pritom ale oni sami kladú celkom neoprávnené požiadavky voči svojim blížnym. Plní závisti 

pôsobia rozkladne na svoje okolie a uvaľujú tak na seba len vinu za vinou ako ťažké bremeno. 

Tvoria háveď, ktorá musí byť v súde rozšliapaná, aby tak medzi ľuďmi mohol teraz konečne 

prebývať neskalený mier, radosť, šťastie. 

Ale oni však nielen trápia svojich blížnych svojou náladovosťou, ale zraňujú pritom 

vlastné duševné telá tak, ako náboženskí fanatici poškodzujú svoje hrubohmotné telo. Tým sa 

obzvlášť previňujú proti Božiemu zákonu, pretože bezohľadne zraňujú všetky nutné 

schránky, zverené ich duchu, takže duch ich nemôže používať v sviežom zdraví a plnej sile. 

Ďalekosiahle sú následky takého počínania tých ľudí, ktorí hanobia svoje pozemské 

alebo duševné telá! Bude to na prekážku ich duchom, bude to škodiť ich neodkladne nutnému 

vývoju. Môže to dokonca viesť k večnému rozkladu, k zatrateniu. Všetci títo, rútiac sa nadol, 

budú sa bludne domnievať, že trpia bezprávím! 

V podstate sú to však iba opovrhnutiahodní tvorovia, nehodní toho, aby sa smeli 

radovať! 

Preto nedbajte na nich a vyhýbajte sa im; lebo nezasluhujú ani jedno dobré slovo! 

 

 

 

 

115. Služobníci Boží. 
 

 

CELKOM neodôvodnene sa doteraz mnohí ľudia domnievali, že na služobníkov 

chrámov, svätýň a vôbec všetkých náboženských obradov sa treba pozerať súčasne ako na 

služobníkov Božích. 

Toto ponímanie bolo zasiate kedysi za čias počiatočného vzniku a budovania kultov 

všetkých druhov, a to služobníkmi týchto samotných kultov. Chceli si tak získať vážnosť, akú 

by inak osobne len veľmi ťažko mohli získať. A pritom zostalo. Nikto sa nepokúsil ujasniť si 

to, že tento názor prináša ľudstvu škodu namiesto úžitku a čo je najhlavnejšie, že je to 

znevažovanie Boha! 

Človek, stojaci s bdelým duchom vo stvorení, ktorý sa neuzatvára pred jemnými 

záchvevmi cítenia svojej duše, nemôže nikdy uznať ako pravdu to, že tomu vznešenému 

a živému Bohu by sa skutočne slúžilo vykonávaním kultu, žobraním, ktoré ľudia menujú 

„modlením“ alebo sebatrýznením! Tým predsa svojmu Bohu nič nedávate! Nič mu tým 

neprinášate! Čo tým vlastne chcete dosiahnuť? Ani vy sami nebudete môcť na to odpovedať, 

až budete stáť pred súdnou stolicou Božou. Budete musieť zostať nemí, lebo to všetko ste 
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robili len pre seba! K vášmu vnútornému uspokojeniu a pozdvihnutiu alebo v zúfalstve, 

v núdzi. 

Hovorím vám: Len ten človek, ktorý správne stojí vo stvorení svojho Boha, ktorý sa 

sám uznáva za súčasť stvorenia a podľa toho žije, ten je pravým služobníkom Božím. 

Nezáleží, akým potrebným druhom činnosti sa zamestnáva na udržanie svojho pozemského 

života. Pri tom ako časť stvorenia sa bude vždy namáhať prispôsobiť sa tiež tým zákonom, 

ktoré pôsobia vo stvorení podporujúco. Takto aj on sám podporuje stvorenie a jedine tak 

slúži správnym spôsobom svojmu Bohu. Lebo pravým podriadením sa môže vzniknúť iba 

šťastie, radosť a ďalší vývoj! 

Tomu sa ale človek musí samozrejme učiť stvorenie poznávať.  

A toto jediné je pre vás naliehavé! Poznávať vôľu Božiu, spočívajúcu vo stvorení, 

ktorá sa v ňom trvalo samočinne prejavuje. Práve o to ste sa však doteraz ešte nikdy správne 

nestarali. A predsa s vami všetkými nie je to inak, než ako by ste sa nachádzali v ohromnom 

súkolesí, cez ktoré musíte prejsť bez toho, že by ste na ňom mohli niečo zmeniť alebo zlepšiť. 

Ak však v ňom nezaujmete správny postoj, všade vám hrozí nebezpečie. Musíte sa 

udrieť, môžete aj spadnúť a byť roztrhaní. Presne tak, ako v nejakej obrovskej strojovni, kde 

v nezadržateľnom pohybe sa pred očami mihajú krížom-krážom nespočetné hnacie remene, 

ktoré každého neznalého vážne ohrozujú všade, na každom kroku, skúsenému však iba slúžia 

a sú mu na osoh. Nie inak je aj s človekom vo stvorení! 

Naučte sa konečne správne poznať toto súkolesie, pretože ho smiete a máte potom 

využiť ku svojmu šťastiu! Ako všade, i tu sa musíte stať najskôr učňami! Ani najväčšie dielo 

toto stvorenie nerobí v tom výnimku, je to presne tak ako u ľudských diel. I samotné auto 

spôsobuje znalému len radosť. Ale tomu, kto ho nevie viesť, prináša smrť! 

Máte predsa naporúdzi tisíce malých príkladov pred vami. Prečo ste sa z nich ešte 

nikdy nepoučili?  

To všetko sa dá predsa poznať celkom jednoducho a prirodzene! Ale práve v tom 

stojíte akoby pred nejakou stenou! Tupo, ľahostajne, so zaťatosťou, ktorá sa nedá vysvetliť. 

Veď konečne práve tu ide o váš život, o celé vaše bytie! 

Nejaký zložitý stroj vám môže objasniť len sám konštruktér alebo ten, ktorého on 

k tomu zaučil! Tak je to tu na zemi a nie inak ani vo stvorení! No práve tu chcú ľudia, hoci sú 

iba časťou stvorenia, sami vedieť všetko lepšie ako majster, odmietajú pokyny a poučenia ako 

používať súkolesie, ale sami chcú vyučovať o jeho základných zákonoch, ktoré sa snažia 

stanoviť iba povrchným pozorovaním celkom nepatrných výbežkov onej veľkej podstaty, 

pred vytušením ktorej sa vždy uzatvárali, a preto o nejakom poznaní nikdy nemôže byť ani 

reči.  

A predsa vám už viackrát bola láskyplne ponúknutá možnosť spoznania; najskôr 

ostrými obrysmi v zákonoch, ktoré mohol sprostredkovať Mojžiš. Potom dokonca Synom 

Božím, ktorý sa snažil dať ich v podobenstvách a obrazoch. 

Obsah však nebol spoznaný, ale bol zle znetvorený, zatemnený a pokrivený ľudským 

chcením, vedieť všetko lepšie.  

Teraz tretíkrát a naposledy opäť sa vám dáva príležitosť, pomocou Posolstva Grálu, 

jasne vidieť Božie zákony vo stvorení, aby sa ľudia mohli stať pravými Božími služobníkmi, 

plne vedomými radostných a vďačných činov, ako to vyžaduje pravá služba Bohu! 

V celom stvorení môže byť radosť a šťastie. Biedu a starosť, nemoc a  zločin si 

spôsobujete vy, ľudia, celkom sami; pretože až dodnes ste nechceli poznať, v čom spočíva tá 

nesmierna sila, daná vám na cestu cez všetky svety, ktoré musíte preputovať v záujme 

vlastného vývoja, ako ste si to sami priali. 

Len sa zaraďte správne, tak vám sila pritiahne slnečný jas a šťastie! Takto ale stojíte 

vo všeobsiahlom súkolesí bez pomoci a maličkí a predsa ešte vždy sa vychvaľujete 
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vystatovačnými slovami o sebe a o tom, čo viete, až sa konečne musíte zrútiť pre túto svoju 

chybu, ktorá vznikla len nevedomosťou a nechuťou dať sa poučiť. 

Prebuďte sa konečne! Zaraďte sa najprv medzi tých, ktorí sa učia, aby sa vám dostalo 

poznania; inak ho nikdy nedosiahnete.  

Teraz ste pred Stvoriteľom omnoho menej ako hmyz. Ten totiž verne splní účel bytia, 

ktorý má splniť, zatiaľ čo vy, ako ľudskí duchovia, zlyhávate! Zlyhávate svojim samoľúbym 

chcením po poznaní, ktoré nie je nijakým poznaním. Školy, ktoré ste zriadili, ktoré ste pre 

toto nesprávne poznanie vybudovali, sú reťazami, držiacimi vás spútaných, ktoré každý pokus 

ducha o vzostup zadusia už v zárodku, pretože vaši vyučujúci sami ho v tom nemôžu 

nasledovať!  

Ďakujte Pánovi, že vám teraz násilím bude odňatá možnosť k ďalšiemu prázdnemu a 

všetkému iba škodiacemu bytiu, inak by ste nikdy nedošli k poznaniu opovržlivosti všetkého, 

čo vás dnes všade obklopuje a v čom sa musíte javiť celému stvoreniu smiešni ako prázdne 

komicky vyparádené bábiky so spiacimi duchmi! 

 

 

 

 

116. Inštinkt zvierat. 
 

 

S OBDIVOM stoja často ľudia pred inštinktívnym počínaním zvierat. Pripisujú 

zvieratám nejaký zvláštny zmysel, ktorý u ľudí buď úplne vymizol, alebo ho nechali 

zakrpatieť. 

Ľudia si nevedia vysvetliť, keď napr. pozorujú, že kôň, pes alebo iné zviera, idúc po 

obvyklej ceste, po ktorej chodí možno denne, na určitom, mieste sa zrazu vzoprie a nechce ísť 

ďalej a keď sa potom musia dozvedieť, že krátko po tom práve na tomto mieste sa stalo 

nešťastie. 

Už často sa takto niektorému človeku alebo i viacerým ľuďom zachránil život. Je 

toľko prípadov, ktoré sa stali všeobecne známymi, takže tu nie je potrebné zaoberať sa tým 

zvlášť podrobne. 

Ľudia nazvali túto vlastnosť zvierat inštinktom, nevedomou predtuchou. A len čo majú 

raz pre nejakú vec pomenovanie, potom sú všeobecne uspokojení, pomyslia si pri tom niečo 

a to im stačí. Nezáleží, či ich predstava o tom je správna alebo nie. Tak je to aj tu.  

Príčinou takého správania zvieraťa je však niečo celkom iné. Zviera nemá ani 

vlastnosť ani schopnosť toho, čo človek rozumie pod pojmom inštinkt! Pri týchto dejoch 

zviera iba poslúchlo dané mu varovanie. Tieto varovania dokáže zviera celkom dobre vidieť, 

zatiaľ čo len málo ľudí to však môže spozorovať. 

Ako som už vysvetlil v jednej predchádzajúcej prednáške, duša zvieraťa nepochádza 

z duchovného ako človek, ale z bytostného. Z bytostnej časti stvorenia pochádzajú aj bytosti 

živlov: škriatkovia, elfovia, víly, rusalky atď. ktoré pôsobia v tej časti stvorenia, ktorú ľudia 

nazývajú všeobecne prírodou; teda vo vode vo vzduchu, zemi a ohni. Taktiež tie, ktoré sa 

zaoberajú vývojom a rastom hornín a ešte všeličím iným. Tieto však pochádzajú z inej časti 

bytostného než duše zvierat. Lenže ich obojstranná príbuzenská rovnorodosť pôvodu donáša 

so sebou väčšiu schopnosť vzájomného poznania. Preto zviera musí bezpodmienečne poznať 

lepšie tieto bytostné tvory, než to dokáže človek, ktorého pôvod je v duchovnom. 

Bytosti živlov vedia teda presne, kde a kedy nastane nejaká zmena v prírode. Či ide 

o zosuv pôdy, zrútenie sa hôr, vyvrátenie stromu, prepadnutie pôdy podomletej vodou, 

pretrhnutie hrádze, vyrazenie vody, výbuch sopky, záplavy, zemetrasenia a všetko ostatné, čo 
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k tomu ešte patrí; pretože sa tým samy zamestnávajú, pripravujú a vykonávajú tieto zmeny, 

ktoré ľudia nazývajú nešťastiami a katastrofami. 

Ak je taká udalosť bezprostredne očakávaná, potom sa môže stať, že tadiaľ 

prechádzajúce zviera alebo človek je varovaný týmito bytosťami živlov. Postavia sa mu do 

cesty a snažia sa ho prinútiť k obratu krikom a prudkými pohybmi; zviera vidí tieto postavy 

viac-menej zreteľne, zľakne sa, naježí srsť a energicky sa zdráha ísť ďalej, úplne proti svojej 

doterajšej zvyklosti; takže často i to najkrotkejšie zviera výnimočne vypovie svojmu pánovi 

poslušnosť. Z tohto dôvodu vzniká to nápadné správanie zvieraťa v takýchto prípadoch. Ale 

človek nevidí tieto bytosti živlov, a tak prichádza často do nebezpečenstva, v ktorom zahynie, 

alebo je ťažko poškodený. 

Preto človek by si mal viac všímať zvieratá, aby sa im naučil rozumieť. Potom bude 

zviera skutočným priateľom človeka; lebo dokáže vyplniť medzery a stane sa tak ešte 

omnoho užitočnejším človeku než doteraz. 

 

 

 

 

117. Bozk priateľstva. 
 

 

MNOHO sa už o tom povravelo na celom svete. V básňach bol bozk priateľstva 

skrášľovaný a vo svete myšlienok vysoko vyzdvihovaný. No všetko to sú iba výtvory 

fantázie, ďaleko vzdialené od prirodzeného základu.  

Je to krásny pláštik, ktorý si pozemský človek v tomto smere, zhotovil sám, podobne 

ako v mnohých iných veciach, aby v ňom obdivoval seba alebo iných. Avšak obdiv nie je 

vôbec na mieste, lebo v skutočnosti je to pokrytectvo, nič iné. Je to hanebný pokus posunúť a 

pokriviť zákony stvorenia a znetvorením olúpiť ich o ich nádhernú a jednoduchú 

prirodzenosť! 

Zaiste je úmysel pri bozku často rôzny. To však nič nemení na tom, že každý bozk 

zostáva bozkom, t.j. dotykom telesného druhu, prirodzene a zákonite vyvolávajúci pocit, 

ktorý nikdy nemôže byť iný len ako telesný! Kto pozná moje Posolstvo, ten to už vie. Človek 

by sa nemal stále zahaľovať zbabelosťou, keď chce popierať, čo skutočne robí! Jednoducho, 

má si byť toho vždy celkom jasne vedomý. Pokrytec je ešte horší ako rúhač! 

Označenie „bozk priateľstva“ už celkom určite predpokladá vek dospelosti. 

Ale bozk dvoch pohlaví v dospelom veku je aj pri zamýšľanej čistote podrobený 

záchvevom prazákonov stvorenia! Výhovorky sú tu smiešne. Človek vie celkom presne, že 

prírodné zákony sa nepýtajú na jeho mienku. Bozk priateľa, brata, či otca dospelému dievčaťu 

alebo žene ostáva v každom čase bozkom dvoch pohlaví i napriek najsilnejšiemu vlastnému 

postoju a nie inak je to pri matkinom bozku synovi, keď tento dosiahol vek dospelosti. 

Prírodné zákony v tom nepoznajú a ani nepripustia nijaký rozdiel. Preto každý človek musí 

zachovávať omnoho väčšiu zdržanlivosť! 

Jedine žiadostivosť človeka chcieť prispôsobiť prírodné zákony svojim prianiam 

vytvára také týmto zákonom odporujúce predstavy, ako sú bozky priateľstva, ako 

príbuzenské nežnosti a mnohé iné prehmaty s tým súvisiace. Pod najpokryteckejšími 

pláštikmi snaží sa človek hrešiť často dokonca úmyselne! 

Na tejto skutočnosti, že to odporuje prírodným zákonom, nič nezmení ani to, keď 

niektorí ľudia sa pri týchto priestupkoch cítia bezúhonní a nahovárajú si, že sú pri tom úplne 

čistí! To je a zostáva znetvorením najčistejších prírodných zákonov, ak by mali byť falošným 

výkladom zbavené svojej krásnej jednoduchosti! A pri tom vždy vzniká len nezdravota, 
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pretože každé zneužitie a každé prekrútenie zmyslu iba znehodnocuje, iba špiní a ponižuje to 

pôvodne zdravé, spočívajúce v zákone!  

Preto preč s týmto pokrytectvom! Ctite si konečne prírodné zákony v ich jednoduchej 

a tým i vznešenej veľkosti tak, aké skutočne sú! Vy sa im prispôsobte a žite podľa nich, riaďte 

sa podľa nich tiež vo svojom myslení, vo svojom konaní a vo svojich zvykoch, v rodinách i 

na verejnosti; buďte teda prirodzení v najčistejšom zmysle a potom budete tiež šťastní a tým 

Bohu milí! Nezdravé nažívanie vás potom opustí. Vzájomná poctivosť sa vám navráti a 

budete ušetrení mnohých zbytočných duševných bojov, pretože tieto vznikajú len z takýchto 

klamlivých predstáv a často vás mučivo obťažujú počas celého pozemského života! 

To nezdravé u týchto škodlivých zahrávaní, u týchto falošných nežností, ktoré sú čisto 

hrubohmotného základu, vidíte sami najzreteľnejšie u nezrelých a nevinných detí v útlom 

veku. Deti, ktoré sú veľmi zahrňované, pokojne povedané „obťažované“ príbuzenskými 

nežnosťami, majú vždy nezdravý výzor. Skoro každé dieťa prejavuje prirodzený odpor voči 

takým vnucovaným nežnostiam, nikdy si to nežiada, lebo dieťa je v skutočnosti „prirodzene 

nevinné“! Na počiatku musí byť vždy vopred vychovávané k trpezlivosti znášaniu nežností a 

potom k opätovaniu. Toto vychovávanie k tomu je však iba prianím dospelých, ktorí 

zrelosťou svojho hrubohmotného tela pudovo pociťujú túto potrebu! Ale dieťa nie! To všetko 

hovorí dosť zreteľne o nebezpečnom násilí, ktoré sa tým rúhavo pácha na dieťati! Lenže ono 

si pomaly na to nakoniec zvykne a potom pociťuje túto potrebu zo zvyku, až konečne 

dozrievajúce telo sa samo pudovo prebudí!  

Je to hanba, že sa ľudstvo vždy znovu snaží zakrývať chúťky a vlastné slabosti 

pokrytectvom, alebo sa tým dopúšťa bezmyšlienkovitých činov! 

Človek má vedieť, že pravá láska je vôbec len duševná! Všetko ostatné je pud! Avšak 

duševná láska nemá nič spoločného s hrubohmotným telom, ani po ňom netúži, pretože 

všetky druhy vo stvorení sú dokonale oddelené. Duchovné je duchovné, duševné je duševné 

a telesné je a zostane vždy len telesné! 

Pri odumretí tela neodumrie ani len atóm duše. To najjednoduchšie ukazuje, že všetko 

zostáva samo sebou a že tu nenastáva zmiešanie. 

Oduševnený bozk napríklad jestvuje len v klamnej predstave, pretože každý bozk je 

a zostáva iba hrubohmotným dejom. Čo človek pri tom duševne cíti, to je celkom iná vec. 

Duševná láska ide vedľa telesného pudu, nie s ním alebo dokonca v ňom.  

Každá iná predstava je veľkým sebaklamom, pretože nezodpovedá zákonom prírody. 

Len rozum vynašiel v tom rozmanitosti k vlastnému ospravedlneniu a aby vytvoril novú 

karikatúru ku skomoleniu Pravdy, ktorá v čistej forme by musela priviesť ľudí k prebudeniu, 

k poznaniu, a tým aj k čistote a k pravdivosti ich zmýšľania; nakoniec ku vzostupu v ústrety 

Svetlu. 

Človeče, maj konečne odvahu byť pravdivým vo všetkom, čo konáš! Aj pri bozku. 

Rozbi klamlivé predstavy, vytvorené svojou namyslenosťou a zmyselnosťou! Prebuď sa! 

 

 

 

118. Žena neskoršieho stvorenia. 
 

 

TIETO slová sa dotýkajú najboľavejšieho miesta v neskoršom stvorení. Toho bodu, 

ktorý potrebuje najväčšiu zmenu, v trvalej očiste.  

Ak sa muž neskoršieho stvorenia stal otrokom svojho vlastného rozumu, tak sa žena 

rúhala omnoho viac.  

Vyzbrojená najväčšou jemnosťou citov mala sa hravo povzniesť k čistote svetlých 

výšin a vytvoriť most k raju pre celé ľudstvo. Žena! Záplavy svetla mali ňou prúdiť. Celé jej 
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telesné hrubohmotné založenie je k tomu prispôsobené. Žena potrebuje len poctivo chcieť 

a všetko potomstvo z jej lona musí byť mocne chránené a obklopené silou Svetla ešte pred 

narodením! Nebolo by možné nič iné, lebo každá žena svojím bohatstvom citov môže skoro 

sama určiť duchovný druh plodu!  

Preto ona je v prvom rade zodpovedná za všetko potomstvo! 

Žena je okrem toho ešte inak bohato obdarená neobmedzenou možnosťou vplyvu na 

celý národ, dokonca na celé neskoršie stvorenie. Východiskom jej najsilnejšej moci je pre ňu 

domov a domáci krb! Len tam spočíva jej sila, jej neobmedzená moc, nie však vo verejnom 

živote! V domove a v rodine je svojimi schopnosťami kráľovnou. U rečníckeho stolu je však 

karikatúrou. Z tichého, útulného domova preniká jej rozhodujúce pôsobenie do celého národa 

v prítomnosti i budúcnosti a zasahuje do všetkého.  

Niet ničoho, kde by sa nemohol uplatniť jej vplyv bez výnimky, ak stojí tam, kde sa 

jej vnútorné ženské schopnosti rozvinú do plného kvetu. Žena však len vtedy splní určenie, 

prikázané jej Stvoriteľom, ak je skutočne ženskou. Potom je takou, akou byť môže a má. Len 

pravá ženskosť vychováva bez slov muža, ktorý by rád nebesá dobýval, súc podporovaný 

týmto tichým pôsobením, skrývajúcim netušenú moc. Taký muž sa bude potom prirodzene 

snažiť ochraňovať pravú ženskosť, a to ochotne a s radosťou, len čo sa ukáže pravou. 

Lenže dnešný ženský svet šliape nohami po svojej vlastnej moci a vznešenej úlohe, 

prechádza okolo toho slepo, rúhavo rozbíja všetko posvätné, čo nosí v sebe, a pôsobí 

rozkladne, namiesto povznášajúco, ako najhorší jed v neskoršom stvorení. Zráža muža a tiež 

deti so sebou do hlbín. 

Len sa pozrite na ženu dneška! Nechajte na ňu dopadnúť lúč Svetla so všetkou jeho 

neúprosnosťou a triezvosťou, sprievodnými to predpokladmi čistoty. 

Sotva nájdete ešte vysoké hodnoty pravej ženskosti, v ktorých sa môže rozvinúť tá 

čistá moc, ktorá je daná len jemnejšej citovosti ženskosti, aby bola používaná len 

k požehnaniu. 

Muž nikdy nemôže rozvinúť toto prenikavé pôsobenie. Tiché tkanie tejto neviditeľnej 

sily, ktorú Stvoriteľ necháva prechádzať vesmírom, zachytí najprv a naplno žena svojím 

jemnejším cítením. Muž ju prijíma len čiastočne a premieňa ju v činy. 

Ako táto živá sila Stvoriteľa zostáva všetkým ľuďom neviditeľnou, hoci udržuje celý 

vesmír, vyživuje ho a udržuje v pohybe, tak má pôsobiť každá pravá ženskosť; pre toto bola 

stvorená, to je jej vznešený, čistý, obdivuhodný cieľ! 

Kráľovná Prastvorených v čisto duchovnom je žena! Nazýva sa tiež Pramatka. Je 

vznešeným ideálom pravého ženstva. 

Je smiešne povedať „slabá žena“, pretože žena je duševne silnejšia ako muž. Nie sama 

v sebe, ale jej užším spojením so silou stvorenia, ktorá jej poskytuje jemnejšiu schopnosť 

vyciťovania.  

Ale to je práve to, čo sa dnes žena snaží ukryť; dáva si námahu, aby to zhrublo, alebo 

bolo celkom potlačené. V nekonečnej márnivosti a hlúposti zbavuje sa toho najkrajšieho 

a najcennejšieho, čo jej bolo dané. Sama sa tým vylučuje zo Svetla a jej cesta naspäť preto 

zostane uzavretá. 

Čím sa dnes stali tieto napodobeniny kráľovnej ženskosti! S hrôzou sa musí každý od 

nich odvrátiť. Kde sa ešte dnes dá nájsť u ženy pravý stud ako najjemnejší cit ušľachtilej 

ženskosti? Je tak nesmierne spotvorený, že musí byť všetkým na posmech. 

Dnešná žena sa síce hanbí nosiť dlhé šaty, ak móda predpisuje krátke, ale nehanbí sa 

obnažovať pri slávnostných príležitostiach temer tri štvrtiny svojho tela a vystavovať ho tak 

pohľadom všetkých. A pritom samozrejme nielen pohľadom, ale pri tanci aj nevyhnutne 

rukám! Bez váhania odhalila by tiež ešte viac, keby to vyžadovala móda, podľa terajších 

skúseností pravdepodobne aj všetko! 
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Tým nie je povedané príliš mnoho. Doteraz bolo tej hanebnosti predsa dosť. Neboli to 

nesprávne, ale žiaľ, až príliš pravdivé slová, keď sa povedalo: „Pani sa začína obliekať, aby 

mohla ísť spať!“  

Jemné cítenie je okrem toho tiež podmienkou zmyslu pre krásu! A to bez všetkých 

pochybností. Keby sa však ešte dnes mala hodnotiť jemnosť ženského cítenia podľa toho, tak 

by to s ňou zle dopadlo. Druh obliekania svedčí predsa často a dosť zreteľne o opaku. Tak 

nohy ženy alebo dokonca matky, odeté do tenkých pančúch, dajú sa veľmi ťažko spájať so 

ženskou dôstojnosťou. Chlapčenský účes, moderný ženský šport znetvorujú nemenej pravú 

ženskosť! Koketéria je potom nevyhnutným následkom márnivých výstrelkov módy, 

nebezpečných pre telo i dušu a nemenej aj pre prosté rodinné šťastie. Nejedna žena dá 

prednosť dosť často hrubým a v skutočnosti urážajúcim lichôtkam nejakého zaháľača pred 

verným správaním sa svojho manžela.  

Tak by sa dalo uviesť mnoho, ešte veľmi mnoho ako viditeľný dôkaz, že dnešná žena 

je pre svoju vlastnú úlohu v tomto neskoršom stvorení stratená! A tým aj všetky vzácne 

hodnoty jej zverené, z ktorých teraz musí skladať účty. Kliatba týmto prázdnym ľuďom! Oni 

nie sú snáď obeťou pomerov, ale oni si sami tieto pomery vynútili. 

Veľké reči o pokroku nezmenia nič na tom, aby tieto zástankyne pokroku spolu so 

svojimi vernými nasledovníkmi neklesali hlbšie, stále hlbšie. Všetky už zasypali svoju vlastnú 

hodnotu. Prevažná väčšina žien si už nezaslúži nosiť čestné meno žena! A mužov nemôžu 

ženy nikdy ešte predstavovať, ani sa nimi stať, takže také ženy zostanú v neskoršom stvorení 

ako príživníci, ktorí musia byť vyhubení podľa neochvejných zákonov prírody.  

Žena v neskoršom stvorení stojí zo všetkých tvorov najmenej na tom mieste, na 

ktorom mala stáť! Svojimi spôsobmi sa stala najsmutnejšou postavou medzi všetkými tvormi! 

Áno, musela zahniť na duši, keďže ľahkomyseľne obetuje svoje najušľachtilejšie cítenie, 

svoju najčistejšiu silu vonkajšej smiešnej márnivosti, a tým sa určeniu svojho Stvoriteľa 

posmešne vysmieva. Záchrana je pri takej povrchnosti odoprená; lebo slová by ženy zavrhli, 

alebo by im nemohli vôbec rozumieť, ani ich pochopiť. 

Tak musí až z hrôz povstať nová, pravá žena, ktorá sa má stať prostredníčkou a tým aj 

základom pre nový, bohumilý život a pôsobenie ľudstva v neskoršom stvorení, zbavenom 

jedu a hniloby! 

 

 

 

 

119. Skrivený nástroj. 
 

 

NAJVAČŠÍM bremenom, ktoré si ľudská duša na seba naložila, a ktoré jej bude 

prekážať pri každej možnosti vzostupu, je samoľúbosť! Priniesla skazu do celého stvorenia. 

Samoľúbosť sa stala najsilnejším duševným jedom, lebo človek si ju obľúbil ako štít a plášť 

pre krytie všetkých svojich nedostatkov.  

Pomáha zakaždým ako omamný jed ľahko prechádzať duševnými otrasmi. Že je to len 

klam, to nehrá u pozemských ľudí nijakú úlohu. Stačí, keď pri tom cítia uspokojenie a 

dosiahnu tým pozemský cieľ. Aj keby išlo dosť často iba o pár minút smiešnej samoľúbosti. 

Nemusí to byť to pravé, človeku postačí zdanie. 

O tejto samoľúbosti, namyslenosti, duchovnej pýche, o škodoradosti a mnohých iných 

vlastnostiach všetkých pozemských ľudí hovorí sa dobromyseľne a okrášľujúco ako 

o pascach Luciferovho princípu. To všetko je však iba slabošské sebaospravedlňovanie. 

Lucifer sa vôbec nepotreboval toľko namáhať. Jemu stačilo poukázať ľuďom na jednostranné 
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vypestovanie pozemského rozumu, aby v pokušení používali ovocie zo „stromu poznania“, 

t.j. aby sa oddali pôžitku poznania. To ostatné, čo potom nasledovalo, urobil už sám človek. 

Za najvyšší výstrelok prevládajúceho a k zemi pripútaného rozumu možno považovať 

namyslenosť, ktorej dôsledkami sú mnohé zlá, ako závisť a nenávisť, utŕhanie na cti, 

dychtivosť po pozemských pôžitkoch a po vlastníctve akéhokoľvek druhu. Vlastne všetko 

nepekné vo svete je zakorenené v namyslenosti, prejavujúcej sa mnohými spôsobmi. 

Túžba po vonkajšom zdaní vychovala dnes prevládajúcu „karikatúru človeka“! Je to 

zdanlivá bytosť, ktorá si nezaslúži byť nazývaná „človekom“, pretože svojou namyslenosťou 

podkopala možnosť k potrebnému vzostupu ducha, práve kvôli tomuto zdaniu. Tvrdohlavo 

zamurovala a proti vôli svojho Stvoriteľa rúhavo celkom zasypala všetky spojovacie cesty, 

dané jej k činnosti a dozrievaniu jej ducha.  

Samotné povýšenie k zemi pripútaného rozumu na modlu stačilo, aby zmenilo celú 

cestu človeka, ktorú mu Stvoriteľ predurčil vo svojom stvorení. 

Lucifer zaznamenal pre seba skvelé víťazstvo po tom, čo duša pozemského človeka sa 

odvážila takého zásahu do hrubohmotného pozemského tela, ktorý celkom znemožnil jej 

predurčené pôsobenie vo stvorení. Aby sa zbystril rozum, nastala horúčkovitá činnosť 

jednostranného pestovania tej časti mozgu, ktorá musí pôsobiť len v hrubohmotnosti; t.j. 

predného mozgu. Tým bola celkom automaticky potlačená a obmedzená duchovne 

prijímajúca časť ľudského mozgu. Zároveň bolo sťažené každé porozumenie pre duchovné. 

Tisícročiami potom pozemský človek stratil dokonca úplne duchovné chápanie. Takto stojí 

tento teraz osamotený, nepotrebný vo stvorení. Stojí odrezaný od možnosti duchovného 

poznania a vzostupu, tým odrezaný tiež od Boha! 

To je dielo Luciferovo. Viac už nepotreboval urobiť. Mohol potom pozemského 

človeka ponechať na seba samého a pozerať sa, ako klesá z jedného stupňa na druhý, ako sa 

pritom v dôsledku tohto kroku stále vzďaľuje od Boha.  

Toto pozorovať nie je teraz vôbec nejaké ťažké pre tých ľudí, ktorí sa úprimne 

namáhajú, čo len raz o tom vecne premýšľať. Je ľahko pochopiteľné, že rozumová činnosť 

skrýva v sebe tiež snahu všetko vedieť lepšie a vzdorovito zotrvávať na všetkom, čo taká 

činnosť považuje za správne; lebo človek predsa „myslel“ pritom tak, ako bol schopný 

myslieť. Dosiahol v myslení svoju najvyššiu hranicu. 

Že táto hranica pre pripútanosť predného mozgu k zemi je nízka a že človek svojím 

rozumom nemôže ísť ďalej, to on nie je schopný vedieť a z tohto dôvodu bude vždy myslieť 

a tvrdiť, že svojou hranicou dosiahol tiež to správne. Keď niekedy bude počuť niečo iné, 

bude to, čo on vymyslel, stavať vždy vyššie a považovať to za správne. To zostáva 

svojráznosťou každého rozumu, a tým aj každého rozumového človeka. 

Ako som už raz povedal, úlohou jednej časti mozgovej hmoty je prijímať duchovné 

ako anténa, zatiaľ čo druhá časť, produkujúca rozum, prepracováva prijaté na použitie 

v hrubohmotnosti. Práve tak, lenže opačne, predný mozog, produkujúci rozum, má prijímať 

všetky dojmy z hmotnosti a prepracovávať ich k prijímaniu zadným mozgom. To preto, aby 

dojmy zadného mozgu mohli slúžiť k vývoju a k zrelosti ducha. Obe časti majú však 

vykonávať spoločnú prácu. Tak je to určené Stvoriteľom. 

Ale keďže zásahom jednostranného prepestovania predného mozgu sa ten stal vo 

svojej činnosti nesmierne prevládajúcim, narušilo to nutnú harmóniu spolupráce medzi oboma 

mozgami a tým aj zdravé pôsobenie vo stvorení. Prijímacia časť mozgu pre duchovné 

zaostala vo vývoji. Predný mozog však, ktorého činnosť sa školením stále stupňovala, už 

dávno neprijíma od zadného mozgu čisté záchvevy zo svetlých výšin ku spracovaniu a 

k ďalšiemu odovzdaniu do hrubohmotnosti; namiesto toho nasáva látku k svojej činnosti 

väčšinou len z okolitého hmotného prostredia a z myšlienkových foriem aby po prepracovaní 

ich zase vysielal ďalej ako vlastný výtvor.  
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Je len málo ľudí ktorých prijímacia časť mozgu aspoň čiastočne harmonicky 

spolupracuje s predným mozgom. Títo ľudia sa vynímajú z obvyklého rámca. Sú nápadní 

veľkými objavmi alebo zarážajúcou istotou svojej schopnosti vyciťovania, dovoľujúcej im 

rýchlo pochopiť to, k čomu ostatní môžu dôjsť len namáhavým štúdiom. 

Sú to ľudia, o ktorých sa závistlivo hovorí, že to „dostávajú v spánku“, a sú 

potvrdením výroku: „Svojim to dáva Pán v spánku!“ 

Týmto „svojim“ sú mienení tí ľudia, ktorí svoje nástroje používajú ešte tak, ako majú 

pracovať podľa určenia Stvoriteľa, teda tí, ktorí sú ešte podľa jeho vôle a podobní múdrym 

pannám, udržujú olej v poriadku vo svojich lampách. Veď len takíto môžu „poznať“ ženícha, 

keď príde. Len takíto sú skutočne „ostražití“. Všetci ostatní „spia“ vo svojej dobrovoľnej 

obmedzenosti. Urobili sa neschopnými „poznať“, pretože k tomu potrebné „nástroje“ 

neudržiavali v poriadku. Ako lampa bez oleja je predný mozog bez harmonickej spolupráce 

s prijímacou časťou pre duchovné. 

K takýmto nemožno len tak bez všetkého počítať mediálne založených ľudí. Síce aj 

u nich musí prijímacia časť mozgu viac-menej dobre pracovať, ale pri prijímaní unavuje sa 

u mediálnych ľudí predný mozog, určený k ďalšiemu odovzdávaniu. To preto, že dej 

prijímania tlačí pri určitom chcení niektorého záhrobného zvlášť silno na prijímací mozog, 

ktorý potom nutne potrebuje väčší protitlak. To všetko celkom samočinne odvádza krv 

z predného mozgu, teda pohybové teplo, čím sa ten opäť čiastočne spomaľuje, alebo celkom 

ustáva Spolupracuje len ťažkopádne alebo vôbec nie. Toto odvádzanie krvi by nebolo 

potrebné keby prijímací mozog nebol už silne oslabený následkom potláčania.  

To je príčina, prečo ďalšie podanie média slovom alebo písmom nebýva prepracované 

pre pozemské chápanie tak, ako by muselo byť, keby bolo porozumené presne v pozemských 

pojmoch, v pozemských mierach priestoru a času. 

V tom spočíva tiež dôvod, že médiá tak často vidia udalosti, katastrofy a pod., blížiace 

sa k zemi, rozprávajú alebo píšu o tom, ale zriedka uhádnu správny pozemský čas. 

Médium prijme jemnohmotný dojem a odovzdá ho ďalej ústne alebo písomne, buď 

málo alebo vôbec neprepracovaný pre hrubohmotnosť. To potom musí spôsobiť omyly u tých 

ľudí, ktorí pri tom počítajú iba s hrubohmotnosťou. Jemnohmotný dojem je inakší ako 

hrubohmotný dej, ktorý sa prejaví neskôr. Veď v jemnohmotnosti sú protiklady oproti sebe 

ostrejšie, obsažnejšie a podľa toho sa aj prejavujú. Tak sa často stáva, že média opisujú len 

nezmenenú jemnohmotnosť, pretože predný mozog svojou prepracovávajúcou činnosťou 

nemôže pritom konať a odpočíva. Potom obraz nejakého deja ako aj čas je iný, lebo aj 

jemnohmotné pojmy času sa líšia od pozemských. 

Tak budú opisovania a predvídania tej istej veci skoro od každého mediálneho človeka 

znieť ináč, a to podľa viac alebo menej možnej spolupráce predného mozgu, ktorý len 

v zriedkavých prípadoch môže priniesť plné pretvorenie pre pozemské pojmy. 

Ak sa však teraz bytosti záhrobia namáhajú znovu nadviazať spojenie medzi 

jemnohmotnosťou a hrubohmotnosťou, ktoré bolo pozemskými ľuďmi porušené, tak sa 

nesmie naďalej trpieť nijaké požadovanie a nijaké smiešne vynášanie súdov od nevedomcov 

a rozumárov. Pri týchto prácach sa vyžaduje bezpodmienečná vážnosť, aby sa napravilo to, čo 

bolo pokazené samoľúbou namyslenosťou.  

Zo spolupráce musia však byť vylúčení tiež všetci rojkovia, blúznivci a mystici, ktorí 

tomu v skutočnosti ešte viac škodia ako rozumoví ľudia. 

Keby obe mozgové časti u pozemských ľudí mohli harmonicky spolupracovať tak, 

ako je to určené Stvoriteľom, boli by sprostredkované správy médií podávané v časových 

údajoch, vhodných pre hrubohmotnosť. Takto ale v dôsledku väčšieho alebo menšieho 

odkrvenia, viac-menej značnej ospalosti predného mozgu nastávajú posuny a deformácie, 

pretože nie je možné pracovať presnejšie. Uviesť tieto na pravú mieru vyžaduje starostlivé 
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učenie v pozorovaní, vôbec to nezasluhuje zosmiešňovanie alebo dokonca podozrievanie zo 

zlých úmyslov, ako to s obľubou robia duchovne leniví ľudia. 

Prirodzene aj pritom, ako všade, sa vyskytujú vždy ľudia, ktorí pokojne tápajú 

v týchto veciach, robiac sa múdrymi, a tak sa skutočne zosmiešňujú, rovnako aj takí, ktorí 

majú nečisté úmysly. To však existuje všade a niet nijakého oprávnenia, aby sa preto takým 

nápadným spôsobom špinila vec ako taká, alebo tých, ktorí sa tým vážne zaoberajú. 

Toto správanie, špiniace všetko to, čomu nemožno ešte rozumieť, je opäť len výrazom 

smiešnej namyslenosti, znamením nezodpovednej hlúposti, zakorenenej medzi týmito ľuďmi. 

Niet predsa nič veľkého, nič vznešeného, čo by na počiatku nebolo napádané pozemským 

ľudstvom! I to, čo kedysi povedal Ježiš Kristus, i jemu samotnému sa predsa nepovodilo inak. 

Takí posmievači tým ukazujú veľmi zreteľne, ako slepo idú životom, alebo aspoň 

s viditeľnou obmedzenosťou. 

Rozhliadnime sa naokolo: Kto dnes s posmechom kráča svojou cestou ponad 

predzvesti a predtuchy strašného diania, hromadiace sa na všetkých stranách, kto nechce 

vidieť, že mnohé z toho sa už splnilo, že z jedného týždňa na druhý sa hromadia prírodné 

udalosti, ten je obmedzený, alebo nechce ešte nič poznať z určitého strachu! 

Sú to obmedzení alebo zbabelí ľudia, ktorí sa neodvážia pozrieť skutočnosti do tváre! 

V každom prípade sú však škodcovia. 

A kto nechce uznať veľkú hospodársku núdzu, stupňujúcu sa nezadržateľne vo 

všetkých krajinách tejto zeme, kto nechce uznať z toho vyrastajúci zmätok a bezmocnosť ako 

nevyliečiteľný úder osudu len preto, že sám má snáď ešte dosť čo jesť a piť, ten človek si už 

nezaslúži, aby sa nazýval človekom; lebo musí byť vnútorne skazený, otupený voči cudziemu 

utrpeniu. 

„To všetko tu už bolo!“ Znie ich ľahkomyseľná reč. Pravdaže už bolo, avšak iba 

jednotlivo! Ale nebolo to za okolností, aké sú dnes, nie za takých vedomostí, akými sa 

ľudstvo vychvaľuje dnes, nie za takých opatrení, ktoré možno urobiť dnes! To je rozdiel ako 

deň a noc! 

Predovšetkým však nikdy nebolo nahromadenie takých udalostí. V minulých dobách 

uplynuli roky medzi jednotlivými prírodnými udalosťami. Hovorilo sa a písalo celé mesiace o 

takých príhodách, ktoré vyvolávali vzrušenie medzi všetkými kultúrnymi národmi, zatiaľ čo 

dnes sa na všetko zabúda už za pár hodín pri zábave alebo pri planých rečiach všedného dňa. 

Je to rozdiel, ktorý nechceme vidieť zo strachu, prejavujúceho sa v ľahkomyseľnosti ľudí! 

V rúhavom nechcení tomu porozumieť. 

„Ľudstvo sa nesmie znepokojovať!“ Je príkazom dneška. Ale nie z lásky k človeku, 

iba zo strachu, že by ľudia mohli klásť požiadavky, ktoré by už nikto nezvládol! Často sú tie 

pokusy o uspokojovanie také ťažkopádne, že len ľahostajné ľudstvo ich môže mlčky znášať 

v takej otupenosti aká vládne v súčasnosti. Že je to však nepriateľské úsilie proti vznešenej 

vôli Božej, to sa nikto nenamáha spoznať a povedať.  

Boh chce, aby ľudia poznali tieto varovania, spočívajúce v napredujúcich udalostiach, 

hovoriacich jasnou rečou! Majú sa prebudiť zo svojej ľahkomyseľnej driemoty ducha, aby 

v zamyslení našli ešte cestu k obratu; skôr než bude nutné, aby všetko to utrpenie, ktoré teraz 

môžu ešte vidieť, len u svojich blížnych, muselo zasiahnuť aj ich. Je to vzbura proti Bohu od 

všetkých tých, ktorí chcú tomu zabrániť upokojujúcimi rečami! 

Lenže ľudstvo je žiaľ, príliš vnímavé na každé slovo, ktoré ho chce zbaviť čulosti 

vlastného ducha, a preto si dá rado nahovoriť tie najpodivnejšie veci. Verí im, ba chce ich 

mať. Dokonca ich rozširuje a háji, len aby nebolo vyľakané vo svojom pokoji a pohodlí. 

A milá samoľúbosť udáva k tomu ich takt; je najlepšou podporovateľkou všetkého 

tohto plevelu, ktorý rovnako ako ona, vyrastá ako ovocie Bohu nepriateľskej nadvlády 

rozumu. 
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Samoľúbosť nechce nikdy pripustiť poznanie Pravdy, nech je kdekoľvek. Čo všetko si 

v tom dovolí, ukazuje už stanovisko tohto pozemského ľudstva voči pozemskému životu Syna 

Božieho, ktorého pravá a veľká jednoduchosť nestačí márnomyseľnej ľudskej samoľúbosti. 

Veriaci chce mať „svojho“ Spasiteľa len podľa svojho zmýšľania! Preto vyzdobuje pozemskú 

cestu Syna Božieho Ježiša Krista vymyslenými udalosťami. 

Len z „pokory“ voči Božskému musí byť podľa ľudského zmýšľania tento Spasiteľ 

ako Syn Boží tiež bezpodmienečne „nadprirodzený“. Neuvažujú pri tom, že Boh sám je 

vrcholom dokonalej prirodzenosti, a stvorenie sa vyvíjalo z tejto dokonalej prirodzenosti 

Jeho vôľou. Ale dokonalosť nesie v sebe tiež nezmeniteľnosť. Keby v zákonoch stvorenia 

bola možná výnimka, ktoré sú podľa vôle Božej, musela by v nich byť medzera, bol by to 

nedostatok dokonalosti. 

Ale ľudská pokora sa nad to všetko vypína; lebo očakáva, ba požaduje v pozemskom 

živote Syna Božieho zmenu jestvujúcich zákonov stvorenia, teda ich porušenie. Požaduje to 

práve od toho, ktorý prišiel, aby všetky zákony svojho Otca naplnil, ako to sám povedal! Ona 

očakáva od neho veci, ktoré musia byť podľa zákonov prirodzeného vývoja jednoducho 

nemožné. A práve v tom sa má prejaviť jeho Božskosť, to Božské, ktoré v sebe živo 

prechováva základy prírodných zákonov! 

Áno, ľudská pokora môže mnoho dokázať. Ale jej pravou tvárou je požiadavka, nie 

pravá pokora. Najväčšia namyslenosť, najhoršia duchovná pýcha! Milá samoľúbosť to 

prikrýva iba pláštikom, čo zdanlivo vyzerá ako pokora. 

Smutné je len, že tak často aj dobro chcúci ľudia, ktorí svoju pravú pokoru majúcu 

spočiatku, vo svojej horlivosti nevedome vystupňujú až k najnemožnejším veciam, ako to 

mohol prežiť bohatou mierou na sebe Lorber a mnohí iní s ním. 

Tak vznikli predstavy, ktorých rozširovanie prinieslo veľké škody. 

Podľa toho Ježiš už ako dieťa musel robiť tie najväčšie zázraky. Dokonca aj pri tých 

najdetskejších hrách, ktorými sa zaoberal ako každé dieťa, ak je zdravé a duchovne čulé. Malé 

vtáčiky, ktoré pri hraní formoval z obyčajnej hliny, vraj ožili, vyleteli veselo spievajúc do 

vzduchu, a ešte mnoho podobných vecí. Také deje sú jednoducho nemožné, pretože 

odporujú všetkým Božím zákonom vo stvorení! 

Potom Boh Otec by bol mohol predsa postaviť na zem svojho Syna hotového! Načo 

bola potrebná ľudská matka! Nepríjemnosti s narodením! Či nemôžu ľudia rozmýšľať raz 

jednoducho? Zanedbávajú to z vlastnej samoľúbosti. Podľa ich názoru musí byť putovanie 

Syna Božieho po zemi inakšie. Oni chcú totiž aby „ich“ Spasiteľ, „ich“ Vykupiteľ nebol 

podrobený Božím zákonom vo stvorení. V skutočnosti podľa ich zmýšľania by to nebola síce 

maličkosť pre neho, Syna Božieho, iba pre všetkých tých, ktorí v ňom chcú uznať svojho 

vykupiteľa. Je to len ľudská samoľúbosť a nič viac!  

Neuvažujú, že to pre Ježiša bolo ešte omnoho väčšie, že sa dobrovoľne podriadil 

týmto zákonom tým, že sa stal človekom, len aby priniesol Pravdu v Slove tým ľuďom, ktorí 

skrivením svojho pozemského nástroja sa rúhali a stali sa tak neschopnými k tomu, aby 

Pravdu ešte sami zo seba prijali a poznali. Boli príliš namyslení, než aby v Slove samom 

videli splnenie Kristovho poslania. Pre nich, namyslených ľudí, muselo sa stať niečo 

väčšieho!  

A keď Syn Boží potom pretrpel pozemskú smrť na kríži a zomrel, ako musí zomrieť 

každý človek pribitý na kríž, pretože to tak zodpovedá Božím zákonom vo stvorení, a pretože 

ľudské telo jednoducho nemohlo zostúpiť z kríža neporanené, tu namyslenosti nezostávalo nič 

iné, než názor, že Syn Boží tak musel zomrieť, nechcel zostúpiť z kríža, aby tým sňal 

hriechy úbohým človiečikom a títo mohli byť potom radostne prijímaní do nebeskej ríše!  

A tak vznikol dôvod k neskoršiemu názoru o nutnosti smrti na kríži, ktorý vniesol 

medzi dnešných kresťanov smutný a veľký omyl, a to iba z ľudskej samoľúbosti.  
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Ak už nijaký človek si nechce priznať, že také zmýšľanie môže tryskať len 

z nehanebnej domýšľavosti, k radosti Lucifera, ktorý dal človeku samoľúbosť ku skaze, 

potom už ani ľudstvu niet viac pomoci a všetko je márne, i tie najväčšie a najsilnejšie 

varovania v prírode ho nemôžu prebudiť z duchovného spánku. Prečo teda človek nemyslí 

ďalej! 

Keby Kristus bol mohol byť vzkriesený v hrubohmotnom tele, tak by sa dalo tiež 

bezpodmienečne právom očakávať, že mal tiež možnosť zostúpiť v hotovom tele sem na túto 

zem odtiaľ, kam sa mal po vzkriesení v tele odobrať. Keďže sa to však nestalo, ale naopak už 

od počiatku, od narodenia musel prežiť cesty ako každé ľudské telo so všetkými malými i so 

všetkými veľkými útrapami, to všetko spolu ešte s mnohými inými nevyhnutnosťami jeho 

pozemského života hovorí dosť zreteľne proti tomu, vôbec nehľadiac na to, že to mohlo byť 

len tak a nijako inak, lebo aj Syn Boží sa musel podriadiť dokonalým zákonom svojho Otca 

vo stvorení. 

Kto chce do stvorenia a na Zem, ten je podrobený nezmeniteľným zákonom stvorenia. 

To opačné je iba nezmysel vytvorený z nadšenia samotných ľudí a potom ponechaný 

ako pravda. Tak to šlo so všetkými podaniami bez ohľadu na to, či boli rozširované ústne 

alebo písomne. Ľudská samoľúbosť hrá v tom veľkú úlohu. Len zriedkakedy vyjde niečo 

z ľudskej ruky, alebo z ľudských úst, dokonca z ľudského mozgu, aby sa k tomu čosi 

nepridalo. Záznamy z druhej ruky nikdy nie sú dôkazom, o ktorý by sa mal opierať neskorší 

svet. Človek predsa potrebuje dobre pozorovať len prítomnosť. Vezmime len jeden príklad, 

známy na celom svete. 

Časopisy všetkých štátov uverejnili správu o tajuplnom „zámku“ na Vomperbergu, 

ktorého majiteľom som mal byť ja! Nazvali ma „Tyrolským mesiášom“ alebo tiež „Prorokom 

na Vomperbergu“! Bolo to napísané palcovými nadpismi v úvodníkoch, dokonca v tých 

najväčších novinách, ktoré chcú byť brané vážne. Boli to správy o hrozne tajuplných veciach, 

mnohých podzemných spojovacích chodbách, o chrámoch, o rytieroch v čiernom ako aj 

striebornom brnení, o neslýchanom kulte, tiež o veľkých parkoch, autách, koniarni a o 

všetkom, čo patrí k chorému mozgu, schopnému o tom referovať. A boli uvádzané 

podrobnosti, niekedy fantasticky krásne, ale inokedy zase neslýchanou špinou prekypujúce, 

takže každý, len trochu uvažujúci, musel v tom ihneď zbadať nepravdu a zlovôľu. – 

A na všetkom nebolo ani slovo pravdy! 

Ak ale bude niektorý človek po stáročiach, alebo ešte skôr po tisícročiach, čítať taký 

nežičlivý článok, . . . kto mu bude zazlievať, keď tomu uverí a povie: „Tu je to predsa 

vytlačené čierne na bielom! Skoro rovnako vo všetkých časopisoch a rečiach!“ 

A všetko to nebolo nič iné, než zrkadliaci sa obraz chorých mozgov dnešnej doby! 

Svojimi vlastnými dielami si sami vtlačili pečať ako preukaz skazenosti. Už pre nastávajúci 

súd! 

Teda také niečo sa stalo ešte dnes, i napriek prostriedkom, umožňujúcim rýchlo a bez 

námahy zistiť skutkový stav vecí ešte pred uverejnením! A ako to mohlo byť kedysi za 

pozemského času Ježiša, kedy mohlo ísť všetko len od úst k ústam! Ako veľmi podlieha 

zmenám také ďalšie odovzdávanie. Tiež v spisoch a listoch. Rastie to lavínovite. Čiastočne 

nesprávnym pochopením už na počiatku takou cestou vzniká vždy niečo iné, než bolo 

pôvodne. Koľko počutého tu bolo napísané až druhou, treťou alebo desiatou rukou, čo sa 

teraz považuje za základ. Ľudia by mali predsa ľudí poznať! 

Len čo nemôžu použiť výzbroj vlastného rozumu, ako je to pri každej Pravde 

v dôsledku jej veľkej jednoduchosti, potom im to nestačí. Odmietnu to, alebo pozmenia na 

taký spôsob, aký vyhovuje ich milej samoľúbosti.  

Z tohto dôvodu dáva sa tiež prednosť „mystike“ pred jednoduchou Pravdou. Veľká 

túžba po „mystike“, po tajuplnom, ktorá spočíva v každom človeku, je samoľúbosť, ale nie 

túžba po Pravde, ako sa to často snažíme nazvať. Samoľúbosť vystavala nezdravú cestu, na 
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ktorej sa môžu slniť zástupy márnomyseľných blúznivcov a na ktorú sa dá zahnať 

z pohodlnosti nejeden duchovne lenivý človek. 

Vo všetkých týchto veciach hrá márnomyseľnosť človeka celkom zničujúcu a strašnú 

úlohu. Ťahá ho do skazy, nepoddajne a bez záchrany, pretože si ju obľúbil! 

Zachvátila by ho hrôza, keby sa niekedy mohol premôcť natoľko, aby o tom 

premýšľal vecne, bez samoľúbosti. Ale v tom je opäť už ten háčik: Človek nedokáže nič bez 

samoľúbosti! Pre mnohých ľudí to podľa toho bude asi musieť tak zostať, kým na to 

nezahynú! 

Táto skutočnosť v celej svojej tragike je výsledkom, ktorý muselo priniesť zabránenie 

harmonického vývoja mozgu zvereného pozemského tela vo svojom dôsledku pádom do 

hriechu! Skrivenie nástroja, potrebného v tejto hrubohmotnosti, spôsobené jednostranným 

prepestovaním, sa tým trpko vypomstilo. Teraz stojí človek so svojím hrubohmotným 

nástrojom, so svojím pozemským telom neharmonicky vo stvorení, neschopný na úlohu, 

ktorú má v ňom splniť, neupotrebiteľný vlastnou vinou. 

Ale aby bol zase vytrhnutý koreň všetkého zla, k tomu patrí Boží zásah! Každá iná 

moc a sila, hoci sebaväčšia, k tomu nestačí; je to najväčšie a najskazonosnejšie zamorenie, 

aké kedy našlo prístup do tohto stvorenia v dôsledku falošného chcenia ľudstva. Všetko na 

tejto zemi by sa zrútilo skôr, než v tom nastane zlepšenie, lebo nejestvuje nič, čo by tým bez 

záchrany nebolo už preniknuté! 

 

 

 

 

120. „V potu tváre svojej svoj chlieb jesť budeš!“ 
 

 

„V potu tváre svojej chlieb svoj jesť budeš!“ 

Tieto slová nemajú byť chápané doslovne, ako by to malo byť prekliatie, trest, ako by 

ich pozemsky mohol predniesť sudca alebo vladár, ale sú prirodzeným, zákonitým dôsledkom 

pádu človeka do hriechu. Človek sa slobodne rozhodol prenechať vládu rozumu, preto ako 

prirodzený následok získala prevahu honba za pozemskými statkami, závisť, nenávisť, 

nedôvera atď., takže už žiadny človek nemohol byť schopný žiť pozemsky bezstarostne. Jeho 

blížny mu to nedoprial a keby v každý okamžik starostlivo nebránil svoje vlastníctvo, jeho 

blížny by sa snažil ho oklamať, vziať mu majetok a sám sa tak obohatiť. 

Keby nebola vypestovaná vláda rozumu, tak by ľudia neboli leniví, nebolo by 

neprajúcich a falošných ľudí, nebolo by veľkých starostí o denný chlieb a každý by druhému 

rád a bez napomínaní pomohol s vedomím, že ten druhý, ocitnúci sa v núdzi, skutočne pomoc 

zasluhuje. 
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121. Všetko mŕtve vo stvorení  

má byť prebudené, 

 aby sa súdilo! – 
 

 

POSLEDNÝ súd! Každé zasľúbenie s tým súvisiace zvestuje o vzkriesení všetkých 

mŕtvych ku konečnému súdu. Do poňatia tohoto výrazu vsunuli terajší ľudia opäť jeden veľký 

omyl, pretože to nemá znamenať: vzkriesenie všetkých mŕtvych, ale vzkriesenie všetkého 

mŕtveho! To znamená: oživenie všetkého toho, čo je vo stvorení bez pohybu, aby k Božiemu 

súdu ožilo a svojou činnosťou bolo buď povznesené alebo vyplienené! 

Nič nezostane teraz bez pohybu; lebo živá sila, ktorá zosilnená teraz prúdi celým 

stvorením, nalieha a tlačí, núti všetko do pohybu. V nej zosilnie aj to, čo doteraz odpočívalo, 

alebo driemalo. Bude prebudené, posilnené a musí sa tým prejaviť; touto prebúdzajúcou sa 

činnosťou bude akoby vytiahnuté na svetlo, aj keby sa chcelo skryť. Možno tiež povedať, že 

ono samé vyjde na svetlo a musí sa ukázať, nebude môcť ďalej driemať, nech sa nachádza 

kdekoľvek. Ľudovo povedané: „Vyjde na svetlo!“ 

Novým preniknutím Svetla nastane život a činnosť v celom tomto stvorení! Svetlo 

pritom mocne pritiahne všetko, čo spočíva v tomto stvorení . . . či to chce alebo nechce, alebo 

sa dokonca skrýva, príde so Svetlom do styku a nemôže mu uniknúť, aj keby malo krídla 

rannej zory. Žiadne miesto v celom stvorení nemôže ho pred Svetlom ochrániť. Nič nezostane 

neosvetlené. 

V priebehu priťahovania musí v tomto Svetle stroskotať a zhorieť všetko, čo neznesie 

jeho žiarenie, čo teda už samo od seba neusiluje ku tomuto Svetlu. Ale to, čo speje ku Svetlu, 

rozkvitne a zosilnie v čistote svojho chcenia! 

Tak je to tiež so všetkými vlastnosťami duší týchto pozemských ľudí. To, čo v nich 

spočívalo zdanlivo mŕtve, čo v nich driemalo, často samotnými ľuďmi nepoznané, touto silou 

sa prebudí a zosilnie a stane sa myšlienkou a skutkom, aby sa podľa druhu svojej činnosti 

súdilo na Svetle! Pamätajte, že bude oživené aj to, čo spočíva vo vás! V tom spočíva 

vzkriesenie všetkého mŕtveho! V tom je živý sud! Posledný súd! 

Musíte sa pritom vysporiadať so všetkým, čo je vo vás, musíte sa očistiť, inak 

zaniknete so zlom, ak toto nadobudne prevahu. Zlo vás potom uchopí, nad vašou hlavou sa 

zrazí s prenikavým syčaním, aby vás strhlo do priepasti rozkladu, pretože nemôže ďalej 

obstáť v lesku Božej sily! – –  

Vám som dal teraz Slovo, ukazujúce cestu, ktorá vás po prebudení povedie neomylne 

do svetlých výšin tohto stvorenia a ktorá vás nenechá padnúť nech by sa dialo čokoľvek 

a snažilo sa vo vás vzplanúť! Ak vo vernom presvedčení máte svoj pohľad uprený ku Svetlu, 

ak ste moje Slovo správne pochopili, do svojich duší prijali, potom budete pokojne stúpať zo 

zmätkov, očistení a zjasnení, oslobodení od všetkého, čo by vám kedysi bolo mohlo prekážať 

pri vstupe do raja. 

Bdejte a modlite sa preto, aby ste si nenechali kaliť jasný pohľad samoľúbosťou 

a domýšľavosťou, ako najnebezpečnejšími nástrahami pre pozemských ľudí! Chráňte sa! Ako 

ste teda pripravili pôdu v sebe, tak sa vám stane! – 

Vy učeníci, nositelia zlatého kríža, strážte sa! Vy budete prví, koho zasiahne 

neúprosný lúč, chladno a vecne! Pozdvihne vás, alebo spáli! Ako ste v sebe pripravili pôdu, 

tak sa vám stane. (Táto posledná veta je opakovaná, lebo bola určená až za tento text.) 

Neochabujte v priebehu čakania, ktoré je tu iba k tomu, aby vás posilnilo, podporilo 

váš vývoj a pripravilo vás k boju. Kto ochabne, príde príliš neskoro, pretože premeškal čas 

k dosiahnutiu zrelosti, ktorú potrebuje, aby mohol splniť požiadavky kladené na jeho miesto. 

Musí zostať pozadu, pretože v čakacej dobe nebol dosť bdelý. Potom nad ním triumfuje 

temno. Viem, že nikto z vás by si takú potupu neprial. 
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Preto sa vyzbrojte. Vyzbrojiť sa znamená, že budete bdelí v dobe čakania. Potom vás 

každé volanie nájde správne vyzbrojených k boju pre Svetlo, ktoré vo vás horí, aby vám 

potom, čo už tak jasne vzplanulo, nemohlo byť ešte v poslednom okamžiku zatemnené 

a nakoniec úplne zhaslo.  

Chápte to tiež správne. Uvažujte: Keď vám hovorím, že máte bojovať pre Svetlo, 

znamená to len, aby ste bojovali za Svetlo vo vás, a nie snáď, že by ste museli hájiť Boha 

a bojovať za neho. Naopak, Boh vám pošle na pomoc svojich bojovníkov, ak budete naplnení 

túžbou po Svetle. Buďte teda na stráži, aby ste si nikdy neučinili falošný obraz o duchovnom 

dianí. Len vtedy môžete stáť pevne, keď sa k tomu správne postavíte, zaujmete správne 

stanovisko a nepripustíte si žiadne falošné výklady. Predovšetkým sa bráňte oného blaženého 

pocitu, ktorý mnohí nazývajú pokorou, ale ktorý neznamená nič viac, než upokojujúce 

vedomie, že ste sa svojim jednaním zapáčili Bohu a teraz od neho môžete očakávať vďaku, 

odmenu. To je duchovná pýcha, jedno z najhorších nebezpečenstiev, ktorému podlieha 

väčšina všetkých veriacich, aj keď o tom nevedia, pretože túto pýchu skutočne považujú za 

pokoru. 

Buďte si stále vedomí toho, že pre Boha nie ste v stave nič urobiť, ale pre seba všetko 

s pomocou Jeho sily. V tom spočíva bdelosť. Ten, kto je teraz povolaný k službe Grálu, nech 

bdie desaťnásobe. Pre neho je hlavná vec, aby prežil naplno každý okamžik pozemského bytia 

ako svoj vlastný cieľ. Nič nesmie brať len ako prechodné. Dokonca aj zdanlivé obdobie 

nečinnosti je pre neho často tým najdôležitejším na ceste jeho vývoja. Ak dokáže rozvinúť 

úplnú silu práve v tých najnepatrnejších službách, spoľahlivo a dôkladne plniť tiež tie 

povinnosti, ktoré vyžadujú málo práce, a s radosťou zotrvá na svojom mieste, v tom spočíva 

vlastná veľkosť.  

Kto takto koná, ten je schopný riešiť väčšie úlohy, než ten, ktorý naopak v očakávaní 

väčšej práce zanedbáva malé povinnosti. Taký musí byť zavrhnutý. Nikdy nebude môcť 

vykonať niečo väčšieho, lebo všetko väčšie sa skladá z mnohých jednotlivých drobností, ktoré 

musia byť všetky splnené s plným porozumením. 

Tiež každý jednotlivý vývojový stupeň je sám pre seba malým povolaním, ktoré musí 

byť presne splnené a prežité s vynaložením všetkých síl, skôr než možno postúpiť na 

nasledujúci stupeň, ktorý opäť môže povstať len z naplno prežitého predošlého stupňa. Ak 

zostane iba jeden z týchto stupňov opravdivo vážne neprežitý, všetko tým končí, pretože 

z toho nemôže povstať nové. Ten, ktorý bol povolaný k vyššej úlohe zlyhal. 

Netrpezlivosťou sprevádzajúce úsilie o dosiahnutie vzdialeného cieľa a príliš náhlivá 

túžba kráčať dopredu, priviedli už mnohých povolaných ku kolísaniu a nakoniec k zlyhaniu. 

Potom už nikdy nemôže stúpiť do svojho povolania, pretože na jeho miesto ihneď nastúpi iný, 

ktorý bol pre taký prípad vopred vyhliadnutý.  

Zlyhaním sa povolaní odrežú od svojho šťastia, lebo iba splnenie povolania im mohlo 

priniesť pocit šťastia. Inak už v celom svojom živote nemôžu byť skutočne šťastní. Z toho 

dôvodu nesú v sebe tí, ktorí zlyhali trvalo neutíšiteľnú túžbu, ktorú môžu možno čas od času 

ohlušiť, ale nikdy nie uhasiť.  

Bdejte a modlite sa, aby ste si nedali skaliť jasný pohľad ješitnosťou a namyslenosťou, 

tými najhoršími nástrahami pre pozemských ľudí. Vy učeníci, nositelia zlatého kríža, strážte 

sa! Vy budete prví, koho zasiahne neúprosný lúč, chladne a vecne. Pozdvihne vás, alebo 

spáli! Ako ste v sebe pripravili pôdu, tak sa vám stane.  

Mnoho ľudí je dnes už pripravené slúžiť Grálu, keď volám. Aspoň všetci k tomu 

zložili záväzný sľub. Stále viac, nezadržateľne sa blíži hodina, kedy má započať vlastná 

služba.  

Ale nie každý sa v prípravnej dobe otvoril tak, aby mu jeho vodca mohol dať všetko, 

čo mu dať mal a tiež chcel ako svojmu povolanému, ktorý by sa mal stať tak pripraveným, 

ako mi to sľúbil.  
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Nezáleží to však na duchovnom vodcovi, ktorého som mu pri povolaní prenechal, že 

teraz v hodine splnenia nemôže byť vyzvaný s ostatnými, pretože nie je v sebe ešte hotoví tak, 

aby spolupôsobil na výstavbe Božej ríše tu na Zemi podľa Vôle Božej! Aby zakladal 

Tisícročnú ríšu mieru medzi pozemskými ľuďmi. Niektorý z povolaných nie je ešte 

pripravený tak, ako sľuboval, pretože v dobe vnútornej prípravy upieral svoj zrak viac na 

iných než na seba samého.  

Akonáhle od Boha prenikla zvesť o Synovi Človeka nad touto Zemou a všetkými 

národmi, nechal som v duchu predstúpiť pred seba tých povolaných, ktorí kedysi zo 

slobodného presvedčenia a slobodnej vôle zložili prísahu a uistili ma, že budú pripravení, až 

zavolám!  

Byť pripravený ale znamená byť pripravený k práci! A to znamená mnoho. Iba ten to 

môže o sebe povedať, kto využil správne každú minútu k tomu, aby sa vzdelal a vyvinul 

k vysokej úlohe, smieť slúžiť Grálu! 

V tom spočíva tak nesmierne veľká milosť, že takto povolaného môže naplňovať len 

samá radosť a najčistejšie šťastie v myslení a jednaní, pokiaľ len čiastočne pochopí, čo tým 

obdržal – Večný život! Život vôbec!  

Z toho šťastia, vyvierajúceho z konečného pochopenia niečoho tak nepredstaviteľne 

velikého, môže prúdiť len oblažujúca a požehnanie prinášajúca harmónia, ktorá zas pôsobí na 

pozemských ľudí, obšťastňujúc a povznášajúc ich. Tak sa má valiť svetlý prúd z Hory dolu do 

zdrtených duší po dni Božieho súdu, k prebúdzaniu a posilneniu tých, ktorí sa v bolesti očistili 

a zbavili všetkého zlého, čo ich držalo dolu a ktorí v čistej pokore túžia už len po Svetle, po 

vykúpení a pozdvihnutí v pravej službe!  

Tak to má byť! A aby toho bolo dosiahnuté, zasľúbili sa všetci povolaní PÁNOVI. 

Sľúbili, že budú usilovne a pilne na sebe pracovať, aby v hodine splnenia boli takí, ako je to 

nutné, aby sa stali hľadajúcim ľuďom vzormi pre novú Ríšu a pomocníkmi 

v najopravdivejšom zmysle!  

K tomu patrí vývoj ducha i vonkajšieho bytia, aby každý ihneď jasne poznal, kto stojí 

v službe Grálu a potom sa pokúsil vyrovnať sa mu. Podľa ich skutkov máte poznať tých, ktorí 

sú skutočne povolaní a vyvolení! Tí, ktorí sú teraz služobníkmi, ako vraví PÁN! 

Hodina sa blíži! Čoskoro už budem musieť začať volať. Podívajte sa však do seba, vy 

povolaní! Ako sa staviate ku mne? Podívajte sa okolo seba, ako sa staviate k ľuďom! Mohli 

by ste s radostnou mysľou predstúpiť predo mňa a tvrdiť, že ste moje Slovo tiež správne 

prijali a že vy sami tiež podľa neho skutočne žijete? 

Mohli by ste bez pretvárky povedať, že vy všetci verne plníte slávnostný sľub, ktorý 

ste dali pri stole Pána? Položili ste pri tom svoje prsty na Kríž Pravdy, stvrdiac tým, že ste si 

plne vedomí tejto vznešenej prísahy! 

Nech sa trasie ten, kto to nemôže o sebe povedať! Ten bude pri výzve vynechaný 

a zatlačený späť!  

A tiež vy učeníci! Mnoho vám bolo dané, preto bude od vás tiež mnoho požadované! 

Skúmajte sa bedlivo! Nesmie vo vás zostať ani štipka ješitnosti., najväčšieho nepriateľa 

Svetla, ktoré pozná len úprimnú pokoru! Beda tomu, kto uplatňuje svoje učeníctvo voči iným 

pri požiadavkách akéhokoľvek druhu. A trikrát beda... tomu, ktorý sa vo svojej ješitnosti 

považuje za vznešeného, poukazujúc na svoje učeníctvo! Ktorý kvôli svojmu učeníctvu, ktoré 

mu bolo darované, namiesto toho, aby každej ľudskej duši ponechal slobodu, chránil ju 

a posilňoval, snaží sa ešte iným nasadzovať putá. Bude potom sám, spútaný a zviazaný, 

uvrhnutý do najhlbšej temnoty! Pri mystériu, kedy sa povolaný stáva učeníkom, 

nevyzdvihujem učeníka do úrovní, ktorých má iba dosiahnuť! Skrz mňa obdrží len silu, ktorá 

ho činí schopným stúpať nahor a v duchu ma nasledovať! Túto silu musí potom v sebe učiniť 

živou čistotou svojho myslenia a konania. Svetlá sila musí byť použitá len smerom ku Svetlu! 
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V čistote a modlitbe k Bohu. Ak učeník bude zachovávať toto prikázanie, potom môže stúpať 

hore do svetlých ríš, skôr nie. 

Ak si však myslí, že bude hneď niečím viac než ostatní, zavedie ho táto svetlá sila, 

ktorú smie v sebe nosiť, dolu do skazy a odlúči sa od neho. Svojim životom a konaním má 

dokázať, že je učeníkom! Nie však o tom hovoriť a sám seba vyvyšovať, činiť nadradeným.  

Svetlá sila v ňom chce žiť svojim vlastným spôsobom, nie podľa priania človeka, 

ktorý ju smel prijať pri zasvätení učeníkov. Nikdy ju nemôže ovládať, nikdy ju nemôže učiniť 

svojou vlastnou služobnou! Hovorím to teda ešte raz: Musí jej slúžiť, verne a opravdivo – 

a v plnej pokore. 

Potom ale bude z neho žiariť, povznášať ho, prúdiť z neho v najčistejšej harmónii! 

Podľa jeho bytia, poznajú v ňom jeho blížni pravého učeníka, bez toho, aby o tom hovoril 

a budú ctiť túto veľkú svetlú silu v ňom. Taký má a musí byť učeník, ktorý chce zostať 

učeníkom pre budúci čas! 

Len vtedy, keď on slúži svetlej sile, ktorú som mu smel dať, budú v ňom túto svetlú 

silu ctiť aj jeho blížni! Nikdy inak!  

Kto si chce ako učeník nechať slúžiť, kto sám požaduje osobné pocty a ohľady, miesto 

toho, aby slúžil len čistej sile Božieho Svetla v sebe, toho odvrhnem v deň Zvestovania 

a rozdrtím i pásku, ktorá ho so mnou spája! Lebo taký človek špiní svojou ješitnosťou Sväté 

Poslanie, ktoré mám tu na Zemi splniť! 

Ani jeden z vás nemôže posúdiť dosah toho, čo prináša volanie Grálu pre 

omilosteného. Ohromení budete stáť raz na onom svete, až budete môcť jeho význam 

pochopiť. Preto zozbierajte všetky svoje sily. Všetko ostatné odsuňte bokom. Stojte 

neochvejne na svojich miestach. Splňte s radosťou a láskou svoju povinnosť. 

Amen!  

 

 

 

 

122. Dieťa. 
 

 

KEĎ sa ľudia pýtajú, ako majú správne vychovávať svoje deti, musia predovšetkým 

pozorovať dieťa a riadiť sa podľa toho. Vlastné priania vychovávateľa musia pritom úplne 

ustúpiť stranou. Dieťa má ísť po zemi vlastnou cestou, nie cestou vychovávateľovou. 

Je to dobre mienené, ak vychovávateľ chce dať k dispozíciii svojmu dieťaťu 

v prospech tie skúsenosti, ktoré on sám musel nadobúdať vo svojom pozemskom živote. Chce 

svoje dieťa ušetriť od sklamaní, strát a bolestí. Avšak vo väčšine prípadov tým mnoho 

nevykoná. 

Nakoniec musí priznať, že všetka jeho námaha a všetka jeho dobrá vôľa boli nadarmo 

vynaložené; dorastajúce dieťa sa v určitej dobe zrazu celkom neočakávane pustí vlastnou 

cestou, a v dôležitých pre neho rozhodnutiach akoby zabudlo, alebo nedbalo na všetky 

napomínania.  

Smútok vychovávateľov nad týmto jednaním dieťaťa nie je oprávnený; veď tento pri 

svojom dobrom chcení nebral totiž do úvahy, že dieťa, ktoré chce vychovávať, vôbec nemá 

ísť tou cestou ako on, ak chce správne splniť účel svojho bytia na tejto zemi. 

Všetky skúsenosti, ktoré predtým vychovávateľ mohol, alebo musel prežiť sám na 

sebe, boli určené jemu a pre neho boli nutné! Preto priniesli úžitok iba vychovávateľovi, ak 

bol schopný správne ich prijať do svojho vnútra.  
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Toto vychovávateľovo prežitie nemôže však priniesť rovnaký osoh dieťaťu, pretože 

duch dieťaťa musí k vlastnému vývoju prežívať opäť niečo celkom iné, na základe osudových 

nitiek, s ktorými je zviazané.  

Ani dvaja z mnohých ľudí na zemi nemajú rovnakú cestu, ktorá ich môže priviesť ku 

zrelosti ich ducha! 

Preto skúsenosti jedného človeka nemajú duchovne pre druhého nijaký úžitok. A ak 

človek napodobňuje presne cestu druhého, potom premárňuje svoj pozemský čas! 

Dieťaťu až po jeho zrelosť máte usmerňovať len jeho nástroj, ktorý potrebuje pre svoj 

pozemský život, inak nič. Teda len pozemské telo s jeho hrubohmotným vybavením. 

Dbajte pritom so všetkou starostlivosťou, aby ste ho nepokrivili, alebo prepínaním či 

jednostrannosťou ho neurobili dokonca celkom neschopným! Okrem nutných pohybových 

schopností hrá významnú úlohu školenie pre správnu činnosť jeho mozgov. Prvá časť 

výchovy končí s nastávajúcou zrelosťou, len potom môže nasledovať druhá časť, ktorá má 

naučiť ducha správne ovládať celé telo. 

Deti pozemských ľudí až do doby svojej zrelosti, keď preniká ich duch, vyciťujú 

prevažne len bytostne! Prirodzene vo vnútri už prežiarené duchom. Nie snáď tak, ako 

niektoré ušľachtilé zviera vo svojom najvyššom vývoji, ale už omnoho viac. Lenže pritom 

ešte vždy prevláda bytostné a zostáva preto smerodajné. To musí mať každý vychovávateľ na 

zreteli, podľa toho sa majú prísne vytvárať základy výchovy, ak má byť úspech dokonalý a 

bez ujmy pre dieťa. Dieťaťu má byť najprv zrozumiteľné to veľké pôsobenie všetkého 

bytostného, ktorému je v tom čase viac otvorené než duchovnému. Tým sa jeho zrak otvorí 

radostne a čisto všetkým krásam prírody, ktoré vidí okolo seba! 

Vody, vrchy, lesy, lúky, kvetiny a potom tiež zvieratá budú každému dieťaťu dôverne 

známe a dieťa bude pevne zakotvené v tom svete, ktorý mu má poskytnúť pole pôsobnosti 

počas jeho pozemského bytia. Dieťa potom stojí celkom pevne s plným vedomím v prírode a 

s plným porozumením pre bytostné pôsobenie. Tým je dobre vyzbrojené a pripravené pôsobiť 

teraz aj svojim duchom a všetko to, čo je okolo neho ako veľká záhrada, ešte pozdvihovať 

a podporovať. Len tak sa môže stať opravdivým záhradníkom Božím vo stvorení. 

Tak a nie inak musí stáť pripravené každé dorastajúce dieťa, keď nastane prelom 

ducha. Zdravé na tele i na duši! Radostne vyvinuté a pripravené na tej pôde, kam každé dieťa 

patrí. Mozog nesmie byť jednostranne preťažovaný vecami, ktoré v pozemskom živote vôbec 

nepotrebuje, ale ich osvojenie ho napriek tomu stojí veľa námahy; je to plytvanie silou, ktorá 

oslabuje telo i dušu! 

Ak ale už predvýchova pohltí všetku silu, potom človeku nezostane ozaj nič pre 

vlastné pôsobenie! 

Pri správnej výchove a príprave pre skutočný život bude práca len radosťou a 

pôžitkom, lebo všetko vo stvorení je pritom schopné harmonicky sa zachvievať, a tým 

povzbudivo posilňuje a podporuje dorastanie mládeže. 

Avšak ako nezmyselne zaobchádzajú ľudia s potomkami! Akými zločinmi sa voči ním 

previňujú!  

Práve vtedy, keď v dievčenskom tele prenikne duch, aby používal zverený a darovaný 

mu hrubohmotný a jemnohmotný nástroj, aby sa tak mohol stať správnym človekom, vláčia 

toto mladé ženstvo na pozemské zábavy, aby . . . bolo rýchlo privedené k mužovi! 

Duch, ten pravý človek, ktorý sa ešte len má dostať k pozemskej činnosti, nedôjde tak 

ani k začiatku a ochabnuto sa musí prizerať, ako pozemský rozum, vyhranene a k tomu ešte 

nesprávne cvičený, javí sa len jagavým leskom, aby z nedostatku pravého ducha zdal sa 

aspoň duchaplným, ako je tým strhávaný do všelijakých nemožných vecí, vyžadujúcich 

a mrhajúcich všetku silu, ktorú mu jeho nástroj môže dať. Nakoniec sa stanú matkami prv, 

bez toho, než by sa predtým stali skutočnými ľuďmi! 
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Preto pre samotného ducha, nezostáva už nič k činnosti. Nemá k tomu vôbec nijakú 

možnosť! 

A u mládenca nie je to omnoho lepšie! Stojí tu unavený, vysilený od preťažovania 

v školách s podráždenými nervami. Pokrivený mozog, presýtený neužitočnými vecami, 

poskytuje len nezdravú pôdu prenikajúcemu duchu. Duch preto nemôže pôsobiť, ako by mal a 

ani sa tak rozviť. Zgniavený úplne zakrpatie pod bremenom odpadkového nánosu. Zostane 

len neuhasená túžba, ktorá dáva tušiť prítomnosť zasypaného a potlačeného ľudského ducha. 

Nakoniec sa ešte i táto túžba stráca vo víre pozemského zhonu a žiadostivostí, ktoré spočiatku 

majú priniesť síce iba preklenutie tejto duchovnej prázdnoty, ale neskôr sa stanú zvykom 

a potrebou. 

Tak ide teraz človek pozemským bytím! A najväčší podiel viny na tom nesie 

nesprávna výchova. 

Ak človek chce správne stáť tu na zemi, potom musí byť prvá časť jeho vzdelávania, 

t.j. jeho výchovy, bezpodmienečne zmenená! Nechajte deti, aby v tom zostali skutočne 

deťmi! Nikdy sa tiež nesnažte robiť ich rovnoprávnymi s dospelými, alebo dokonca očakávať, 

že by sa dospelí mali riadiť podľa detí! To všetko je silný jed, ktorý dávate svojim deťom. 

Lebo u detí duch ešte neprenikol na povrch; sú prevažne ešte ovládané svojim bytostným 

druhom, a preto sa dospelým plne nevyrovnajú! 

Deti to cítia celkom presne. Preto nenechajte deti hrať úlohu, ktorá ich oberie o také 

vedomie. Urobíte ich tým nešťastnými! Stanú sa neisté na bezpečnej pôde svojho detstva, 

ktorá im patrí a bola im pridelená vo stvorení. Avšak ani na pôde dospelých sa nemôžu cítiť 

ako doma, lebo im k tomu chýba ešte hlavná vec, ktorá ich k tomu oprávňuje a robí 

schopnými: t.j. dokonalé spojenie ich ducha prostredníctvom tela so svetom vonkajším. 

Olupujete ich o skutočné detstvo, k čomu majú plné právo podľa zákonov stvorenia, 

čo dokonca nutne potrebujú, pretože prežitie detstva patrí bezpodmienečne k neskoršiemu 

vývinu ducha. Namiesto toho ich často staviate už medzi dospelých, kde sa nevedia 

pohybovať, lebo im chýba všetko k tomu potrebné. Sú neisté a dospievajú predčasne, čo 

dospelým prirodzene môže pripadať len odpudzujúco, pretože sa to javí ako nezdravé, 

narušujúc čisté cítenie a každú harmóniu; lebo predčasne zrelé dieťa je ako plod, ktorému 

jadro ešte nedozrelo, zatiaľ čo obal už pomaly starne!  

Chráňte sa pred tým, rodičia a vychovávatelia, lebo je to zločin proti zákonom Božím! 

Nechajte deti byť deťmi! Deťmi, ktoré vedia, že potrebujú ochranu všetkých dospelých. 

Úlohou dospelého je iba ochrana detí, ktorú je schopný poskytnúť a je tiež povinný 

tam, kde si dieťa ochranu zaslúži!  

Dieťa svojím bytostným druhom vyciťuje veľmi dobre, že potrebuje ochranu 

dospelého, a preto k nemu vzhliada a dobrovoľne mu preukazuje úctu ako protihodnotu, 

skrytú v nutnosti prikláňať sa k opore, pokiaľ vy sami neporušíte tento prírodný zákon! 

A vo väčšine prípadov porušujete ho vy! Svojím nesprávnym spôsobom, používaným 

voči deťom, vychyľujete každé dieťa z jeho celkom prirodzenej dráhy citov, veľmi často len 

k svojmu vlastnému uspokojeniu. Veď dieťa je vám zväčša milou hračkou, z ktorej chcete 

mať radosť vy! Snažíte sa ho už predčasne urobiť rozumovo chytrým, aby ste mohli byť naň 

pyšní!  

Ale to všetko dieťaťu nie je na osoh, ale len na škodu. V mladosti, ktorá má byť 

začiatočnou časťou jeho vývoja, máte už v prvých rokoch splniť vážnejšie povinnosti voči 

dieťaťu! Pritom musia byť rozhodujúcimi zákony stvorenia a nie vaše priania! Tieto zákony 

však vyžadujú, aby každé dieťa vo všetkom konaní zostalo taktiež dieťaťom! 

Človek, ktorý bol skutočne dieťaťom, prejaví sa neskôr v dospelosti ako 

plnohodnotný. Ale až potom! A normálne dieťa sa pozná jedine podľa toho, že vo svojom 

vlastnom cite prechováva pravú úctu voči dospelým; to presne zodpovedá prírodným 

zákonom. 
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To všetko má každé dieťa už v sebe ako dar Boží! A to sa vyvíja, ak to vy nezasypete. 

Preto odvádzajte deti odtiaľ, kde medzi sebou hovoria dospelí; lebo k tomu nepatria! Aj v tom 

si musia uvedomovať, že sú deťmi a že ako také sú neplnohodnotné, ešte nedozreté pre 

pozemské pôsobenie. V týchto zdanlivých maličkostiach spočíva omnoho viac, ako si dnes 

myslíte. Je to splnenie základného zákona vo stvorení, na ktorý často nedbáte. Deti, ktoré 

všetky stoja ešte prevažne v bytostnom, potrebujú to ako vonkajšiu oporu. Podľa zákona 

všetkého bytostného. – 

Dospelí majú deťom poskytovať ochranu! V tom je viac, než hovoria len tieto slová; 

ochranu máte však poskytovať len tam, kde si to dieťa zaslúži. Toto poskytovanie ochrany 

nesmie byť bez protihodnoty, aby sa dieťa už zo skúseností naučilo, že vo všetkom a všade 

musí byť vyrovnanie, a v tom spočíva súlad a mier. Aj to podmieňuje druh bytostného. 

Lenže tak mnohí rodičia a vychovávatelia práve toto často zanedbávajú napriek tomu, 

že je to základná podmienka správnej výchovy, ak táto sa má uskutočňovať podľa prazákonov 

stvorenia. Nedostatok pochopenia pre bezpodmienečné vyrovnanie privádza každého ku 

kolísaniu a k pádu, nezáleží, či už skôr alebo až neskôr. A vedomie nevyhnutnej potreby tohto 

chápania musí byť dieťaťu vštepované už od prvého dňa, aby sa tak stalo jeho vlastníctvom 

a prešlo mu úplne do mäsa a krvi, aby mu to bolo také samozrejmé, ako sa učí citu rovnováhy 

pre svoje telo, ktoré tiež podlieha tomu istému základnému zákonu! 

Ak táto zásada sa bude starostlivo zachovávať pri každej výchove, budú tu konečne 

slobodní ľudia, ktorí sú Bohu milí! 

Ale práve tento najnevyhnutnejší a najhlavnejší základný zákon v tomto stvorení bol 

všade ľuďmi vyradený! Až na cit pre rovnováhu ich pozemského tela, nikto naň pri výchove 

nedbal, ani ho nedodržiava. Je to následok nezdravej jednostrannosti, ktorá spôsobuje, že 

všetci ľudia prechádzajú stvorením už len v duševnom potácaní, v neustálom potkýnaní 

a padaní!  

Je smutné, že tento cit pre rovnováhu bol chápaný len pre pozemské telo ako nutnosť 

všetkého pohybu, ale duševne a duchovne nie je pestovaný a často celkom chýba. Dieťaťu sa 

musí v tomto smere starostlivo pomáhať už od prvých týždňov pôsobením vonkajšieho 

nátlaku. Zanedbanie toho má pre každého človeka v zákone zvratného pôsobenia strašné 

následky pre celé jeho bytie! 

Len sa pozrite dookola. V živote jednotlivca, ako aj v rodine, v štátnictve, v pôsobení 

cirkví, všade sa prehrešuje proti tomu a len proti tomu! A predsa nachádzate tento zákon 

všade zreteľne označený, ak len chcete vidieť! Dokonca i hrubohmotné telo vám ho ukazuje; 

nachádzate ho vo výžive a vo vylučovaní, ba dokonca v druhoch samotnej potravy, ak má telo 

ostať svieže, vo vyrovnaní práce s odpočinkom, až do najmenších podrobností, už celkom 

odhliadnuc od zmieneného zákona rovnováhy, ktorý umožňuje každému jednotlivému telu 

pohybovať sa a až tak sa stať schopným pre úlohu pozemského pôsobenia. On udržuje celý 

svet a dáva mu tiež možnosť jestvovať; veď len pri zachovávaní rovnováhy môžu hviezdy, 

môžu svety ísť svojimi dráhami a udržiavať sa! 

A vy, vy maličkí ľudia vo stvorení, nič viac než zrnko prachu pred veľkým 

Stvoriteľom, porušujete tento zákon tým, že naň nechcete dbať a celkom presne ho 

dodržiavať.  

Určite stačilo, že ste ho po istý čas krivili, no teraz sa rýchlo vracia do pôvodnej formy 

a pri návrate musí vás bolestne zasiahnuť!  

Z tejto jedinej chyby vyrástlo celé nešťastie, postihujúce celé stvorenie. Aj v štátoch je 

z toho nespokojnosť a rozhorčenie všade tam, kde chýba na jednej strane správne vyrovnanie! 

Je to však iba pokračovanie, narastanie tých chýb, ktoré robí vychovávateľ u mládeže! 

Nová ríša, Božie kráľovstvo na zemi, vytvorí vyrovnanie a tým nové pokolenie! Ale 

správny pojem vyrovnania bude musieť byť vynútený mocou ešte skôr, než sa bude môcť 

chápať. Bude vynútený napravením všetkého pokrúteného, čo už teraz prebieha, v čom 
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falošné a nezdravé sa musí uštvať k smrti, donútené k tomu neprekonateľnou mocou a silou 

Svetla! Potom bude nasledovať dar pravého pochopenia všetkých prazákonov stvorenia, ktoré 

ľudstvo obdrží v mojom Posolstve Grálu, ktoré z rozkazu Božieho prinášam! Namáhajte sa už 

teraz správne ich spoznať a budete stáť správne v tomto stvorení! V dôsledku čoho vám to 

opäť prinesie len šťastie a mier. 

 

 

 

 

123. Úloha ľudského ženstva. 
 

 

ŤAŽKÝ tlak dolieha na všetko pozemské ženstvo odvtedy, ako bola rozšírená klamná 

predstava, že hlavnou úlohou ženy je materstvo. Niektorí ľudia sa pozerajú s falošnou 

sústrasťou alebo dokonca so skrytou škodoradosťou na dievčatá, ktoré sa nevydali, a práve 

tak aj na ženy, ktoré v manželstve zostali bezdetné. Výraz „stará dievka“ alebo „stará panna“, 

ktorý v skutočnosti je čestným názvom, často sa vyslovuje z nádychom posmechu, 

s poľutovaním sa nad ním krčí ramenami, tak, akoby manželstvo bolo pre pozemskú ženu jej 

najvyšším cieľom, dokonca vôbec jej poslaním. 

Že tento falošný názor sa počas tisícročí rozširoval a tak škodlivo zahniezdil, to patrí 

k najväčším výdobytkom Lucifera, ktorý si tým vzal za cieľ ponížiť ženstvo, čím pravému 

ľudstvu zasadil tú najťažšiu ranu. Len sa poobzerajte dookola! Škodlivé výstrelky 

nesprávneho názoru majú za následok, že rodičia a dievčatá sa už od začiatku zameriavajú na 

pozemské zaistenie predovšetkým prostredníctvom manželstva! Z toho pochádza všetko. Už 

výchova, celé zmýšľanie, reči, konanie od detských dní až po zrelosť každého dievčaťa. 

Potom sa hľadá a dáva príležitosť, alebo kde sa to nepodarí, tak sa dokonca ešte aj nasilu 

pritiahne, len aby sa nadviazali známosti, s konečným cieľom – uzavrieť manželstvo! 

Dievčaťu sa doslova vtĺka, že pôjde životom bez radosti, ak nebude môcť kráčať po 

boku muža! Že ju inak nikdy nebudú plne uznávať! Nech dieťa ženského rodu pohliadne 

kdekoľvek, všade vidí chvály pozemskej lásky s najvyšším cieľom materinského šťastia! Tak 

sa umelo, nútene vytvára myšlienka, že každé dievča, ktoré to nemôže dosiahnuť, považuje sa 

za hodné poľutovania, akoby časť svojho pozemského času pochybilo! Celé zmýšľanie, 

snaženie je na to zamerané, už od narodenia doslova zaočkované do mäsa a krvi. Ale to 

všetko je iba obratným Luciferovým dielom, hodlajúcim ponížiť ľudské ženstvo. 

A pozemské ženstvo sa teraz musí vymaniť z tohto područia, ak má stúpať nahor! Len 

z trosiek tejto doterajšej bludnej predstavy sa môže pozdvihnúť to ušľachtilé a čisté! Bohom 

chcená ušľachtilá ženskosť nebola schopná sa rozvinúť pod týmto najprefíkanejším úkladom 

Lucifera proti ľudským duchom, ktorí všetci mali pôvodne kráčať len ku Svetlu, keby boli 

neomylne dodržiavali prazákony stvorenia a dali sa nimi viesť. 

Ľudia, buďte konečne duchovnými, veď ste z Ducha! Spoznajte a buďte tiež dosť 

silní, aby ste pochopili, že materinské šťastie, ktoré bolo považované za najvyšší cieľ 

pozemského ženstva a za jeho najsvätejšie určenie, má korene iba v bytostnom! 

Najposvätnejšie poslanie ženy spočíva však omnoho vyššie, je v duchu! 

Ani raz vám nenapadla myšlienka, že všetko to, čo ste doteraz ospevovali, bolo späté 

iba so zemou, iba s pozemským životom, s jeho obmedzenosťou! Veď manželstvo 

a rozmnožovanie je len v hrubohmotnej časti tohto neskoršieho stvorenia. A ženstvo je predsa 

v celom stvorení! To by pre vás predsa malo byť dôvodom k uvažovaniu! Ale nie, to bolo 

očakávané od vás príliš mnoho. 

Ako sa niekto snaží postupne zahnať slobodné zvieratá na nenápadný, ale starostlivý 

pripravený chodníček, ktorý zvieratá nemôžu rozoznať od voľného krásneho lesa, ktorý však 
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vedie do zajatia, tak ste aj vy neustále hnali svoje dcéry iba k jedinému cieľu … k mužovi! 

Akoby to bolo ich hlavné určenie! 

Blud nesprávneho názoru bol ako ohrady sprava i zľava, ktorý nakoniec úbohým 

deťom nedovoľoval myslieť inak, než v tom istom smere. Tak nejedna dievčina sa potom ešte 

„zachránila“ násilným skokom do manželstva, ktoré ju samo stálo premáhanie, len aby na 

starosť unikla následkom tohto nesprávneho názoru, ktoré visia ako hroziace meče nad 

každým dievčaťom ešte aj dnes. 

Je to tiež vnútorný, len celkom nevedome sa prebúdzajúci protest, vzoprenie sa 

dovtedy potláčaného ducha, keď mládež chcela v začínajúcom kvase novej doby ujsť z tohto 

nezdravého, ale nespoznaného stavu, pričom žiaľ, upadla ešte do horšieho, myšlienkami na 

voľné kamarátstvo, a tým aj na voľné kamarátske manželstvo. V podstate je to ešte ten istý 

výhonok, luciferovského zámeru skrývajúceho v sebe znehodnotenie ženy, lenže v inej 

podobe. Niečo čisté nemohlo totiž vzniknúť, keďže nad všetkými sa hrozivo rozprestiera moc 

temna, drží ich v pevnom zovretí a vplyvom tohto puta nechá všetkých stáť so sklopenými 

hlavami. 

Muselo zostať pri tomto nesprávnom, aj keď sa zmenila forma. Úder k oslobodeniu 

pravého ženstva môže teraz prísť už len zhora! Ľudstvo samo to nedokáže urobiť, lebo sa až 

príliš zaplietlo a zotročilo. 

Tu už nepomôžu ani zákony ani nové formy. Záchrana spočíva jedine v pochopení 

všetkých prazákonov stvorenia. Pravdu musíte konečne prijať takú, aká je v skutočnosti; nie 

ako ste si to vy mysleli, keďže ste boli tak prístupní Luciferovmu našepkávaniu. 

Lámem tieto putá, ktoré až dodnes dosť nezdravo ležali na pozemskom ženstve! 

Vysielam lúč Svetla do temnôt, ktoré vás, zblúdilých, držia ešte v zajatí. 

Myšlienkou, že pozemské ženstvo hlavný účel svojho bytia má hľadať v materstve, 

bolo ženstvo znehodnotené a zneuctené! Bolo tým ponížené a pripútané na bytostné! Lucifer 

nepotreboval urobiť nič iné, než vyslať do sveta túto myšlienku, ktorá sa ujala, a potom sa 

pomaly stala pevným názorom. Tento ešte dnes opanováva ľudskú myseľ, núti ju len jedným 

smerom, ktorý brzdí vzlet ducha k čistým svetlým výšinám!  

Špinavé päste Luciferových prisluhovačov kládli sa tým na ľudské ženstvo, skláňajúc 

mu šije. Preč s nimi! Osloboďte sa už od týchto pazúrov, ktoré vás zdržiavajú dolu! Lebo už 

len tento samotný názor priniesol vo svojich dôsledkoch všetko to, čo musí zneucťovať ženu. 

Krásny pláštik posvätného materstva, ani vznešené piesne o materinskej láske nemôžu nikdy 

zmierniť tento tlak temných pästí, taktiež neurobia tieto čierne päste svetlými. 

Počúvajte na moje slovo: Z pozemskej ženy sa týmto názorom utvorilo materské 

zviera! Prebuďte sa, dievčatá, ženy, muži, aby ste konečne poznali celú hrôzu tohto 

zmýšľania! Ide pri tom o vaše sväté právo! 

Lucifer mohol byť pyšný na tento svoj výdobytok! Vytŕham ho z rúk jeho 

prisluhovačov! A vrhám ho roztrieštený k jeho nohám!  

Už som raz povedal, že Lucifer sa snažil zasadiť najťažší úder vlastnému ľudstvu 

pomocou celého ženstva, a žiaľ ... až príliš ľahko ho mohol aj zasadiť!  

Sledujme samotnú myšlienku, vrhnutú Luciferom s veľkou lesťou a zákernosťou 

medzi vás: Lichotil vám pokrytecky myšlienkou materstva, ako najvyššou úlohou ženy! 

Avšak k materstvu patrí pozemský pud a jemu chcel touto myšlienkou vybudovať vyvýšený 

piedestál, aby sa stal vládnucim a myslenie tohto pozemského ľudstva nútil do jediného 

smeru. Obdivuhodne chytrácky zostavený plán! Opatrne sa pritom pohrával s vašimi pocitmi, 

ako prvotriedny umelec na svojom nástroji, lákavo vám pridŕžal materstvo a materinskú lásku 

pred očami ako štít pre svoje úmysly, aby ste nemohli poznať, čo za tým číhalo. A to sa mu 

úplne podarilo. 

Počuli ste vábivý tón, ktorý vo vás čisto zaznieval, ale pritom ste prehliadli špinavé, 

náruživo skrivené ruky, dávajúce popud k tejto melódii! Najvyšší cieľ a posvätné určenie! To 
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sa vznášalo pred vami, videli ste to jasné a svetlé. Aj tak, napriek jasu, je to len najčistejšie 

vyžarovanie bytostného, ale nie ducha! Zviera sa v ňom rozpaľuje na najvyšší stupeň, 

rozplýva sa v ňom a celkom sa mu oddáva, pretože samo pochádza z ríše bytostného! Stáva 

sa v ňom veľkým, svetlým a jasným! Ale u človeka jestvuje ešte niečo silnejšie, čo má a musí 

stáť nad tým, ak chce byť celým človekom. . . . duchom! 

Ako taký nemôže a nesmie zotrvávať v bytostnom, nesmie si za svoj najvyšší cieľ 

stavať niečo, čo bezpodmienečne patrí k bytostnému a v ňom aj musí navždy zostať podľa 

prazákonov stvorenia! Lucifer tak veľmi šikovne nastavil ľudskému duchu pascu, ktorá ho 

prinútila ísť do bytostného a tam ho držala v zajatí. To sa mu podarilo o to ľahšie, že človek 

v tom videl samozrejme to pekné, svetlé, všetko to čisté, čo prechováva v sebe tiež najvyššie 

vyžarovanie bytostného.  

Áno, materstvo je určite posvätné, i jeho koruna, materinská láska, ale napriek tomu 

ono nie je najvyššou úlohou ľudského ženstva, nie je určením, ktoré má vo stvorení. 

Materstvo má svoje korene v bytostnom, a býva prežarované čistým chcením, aj keď u ľudí 

nie v každom prípade. Ale u zvierat celkom určite vždy.  

Napriek tomu zostáva materstvo v najvyššom vyžarovaní bytostného, ktoré jediné sa 

môže priamo spájať s hmotným. Úplne tomu celkom porozumie len ten, kto Posolstvo Grálu 

podrobne študoval a do seba prijal. 

Čo tým Lucifer zamýšľal, sa splnilo; lebo poznal celkom presne následky posunutia 

Bohom ustanovených prazákonov, ktoré dal vykonať ľuďom samým. Postavil im iba 

nesprávny cieľ, ktorý dobre vyhovoval ich duchovnej lenivosti a slabostiam a všetko ich 

zmýšľanie a cítenie bolo na to zamerané, takže museli ísť nesprávnymi cestami. 

On tu prehodil iba páku, čím muselo dôjsť ku katastrofálnemu vykoľajeniu. Lucifer 

lichotil pokryteckým spôsobom iba pudu, ale tým ho pozdvihol k úžasnej moci a sile! 

Ďalej vedel celkom presne, že narastanie rozumu v človeku musí sa stať tejto sile pudu 

ešte mocnou oporou, a to účinkom zodpovedajúcich myšlienok, ktoré môžu skazonosnú 

žiadostivosť vystupňovať až do horúčky. A tak bol človek nakoniec úplne sám sebe otrokom, 

čo sa zvieraťu nikdy nemôže stať! 

Krásne meno „materstvo“ ostalo vždy len klamlivým štítom, predstieraním ktorého 

vás Lucifer mohol klamať. Ale jeho cieľom bolo stupňovanie pudu ako bezvýhradný 

dôsledok. Vystupňovalo sa to ako presne predvídal, až do chorobnosti, zotročilo myseľ 

všetkých ľudí oboch pohlaví a pre mnohých sa to stalo záhadnou sfingou. Tak sa dnes javí 

nezdravý pud, proti ktorému márne sa vzpierajúci človek tak často bojuje. 

Koreň a riešenie záhady spočíva však jedine v tejto Luciferovej myšlienke, 

podhodenej vám ľuďom k výsmechu zákonov, ktoré vložila do stvorenia Božia vôľa k vášmu 

požehnaniu a opore. A vy, vy ste po nej siahli a zavesili sa na ňu ako hladná ryba na udicu, 

len preto, že ste z toho mali potešenie! U mužského pohlavia sa to prejavilo ako ťažká, 

nevyliečiteľná nákaza! 

Ak opravdivo pochopíte pojem čistého, vznešeného ženstva, potom sa zbavíte týchto 

ťažkých reťazí, ktoré vám spôsobili nevýslovnú bolesť a mnohé duševné trápenia. Touto 

Luciferovou myšlienkou bolo všetko pozemské ženstvo olúpené o to najušľachtilejšie. Stalo 

sa hračkou a lovnou zverou spustnutých mužských tvorov a milým materským zvieraťom 

dokonca pre vážneho muža. Toto falošné presvedčenie viselo potom vo vzduchu, ako sa to 

ľudovo hovorí, v skutočnosti však bolo vytvorené a oživené v jemnohmotnom svete. Trvalo 

sa vznášalo okolo vás a neprestajne vás ovplyvňovalo, až vy sami ste už nemohli inak, než ho 

prijať.  

Roztínam toto zlé puto na dvoje; lebo je falošné! 

Žena je duchovne na najvyššom mieste, len čo si už správne uvedomila svoju 

ženskosť! A jej úloha nie je v prvom rade zasvätená materstvu! Ako som už povedal, 

materstvo je potrebné len pre vaše pozemské telá, to je všetko! A ženstvo je predsa vo 
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všetkých úrovniach, dokonca v čisto duchovnom medzi prastvorenými, na najvyššom 

mieste! Je to však pravé ženstvo vo svojej vznešenej, nedotknuteľnej dôstojnosti! 

Zdanlivo vám beriem mnoho, keď poviem, že materstvo patrí len do ríše bytostného! 

Je to ostrý rez, ktorý som nútený urobiť, ak vám mám pomôcť. Materstvo zostáva v oblasti 

bytostného, v ňom sa odohráva. Ak by malo byť najvyšším cieľom žien, vyzeralo by to s nimi 

veľmi zle. 

Pozrite sa predsa na zviera. Je v skutočnosti celkom impulzívne a v materinskej láske 

veľmi často silnejšie, než to niekedy dokáže človek; lebo je totiž celé vo všetkom, čo robí, 

pretože robí len to, k čomu ho ženie pud bez toho, že by o tom hĺbalo. Tak ide aj na smrť pre 

svoje mláďatá a neľaká sa nijakého protivníka. Ten istý základ materinskej lásky je aj u 

človeka daný podľa prírodných zákonov, ak táto láska nie je potláčaná rozumovým myslením. 

Zostáva však viazaná na telo a toto je so všetkými svojimi vyžarovaniami bytostné, nič iné.  

Iste už nejeden človek vytušil v tom to pravé. Nie nadarmo sa už dnes hovorí, že 

jedine to je správna matka, ktorá v pravý čas môže byť svojim deťom aj priateľkou. 

Aká len múdrosť sa v tom javí! Keď matka môže byť priateľkou dorastajúcej dcére! 

To znamená, že len čo u dievčaťa odznie detstvo, musí aj ona zmeniť svoje doterajšie 

materstvo alebo od neho upustiť, ak chce ďalej kráčať s týmto svojím dieťaťom, u ktorého 

duch zrelosťou preniká von, ako som to už podrobne vysvetlil vo svojej prednáške 

o pohlavnej sile. 

Až dovtedy prevláda v dieťati len bytostné, ktoré bolo úplne naplnené materskou 

láskou toho istého pôvodu. Lenže prenikajúci duch požaduje potom viac ako doterajšie 

materstvo. Nemá totiž s materstvom ani tak mnoho spoločné, lebo duchovná dedičnosť 

nemôže nikdy nastať. Každý duch v tele dieťaťa je cudzí i pre matku a on sám môže 

vzájomné spojenie pociťovať len prostredníctvom rovnorodosti. 

To, čo potom duch požaduje naviac, môže dievčaťu poskytnúť len tá matka, ktorá sa 

mu stáva súčasne priateľkou! To jest tá, ktorá sa s ním spája duchovne. To je dej, ktorý sa 

nemohol uskutočniť ani pri narodení ani v detstve, ale sa vyvinul až s preniknutím ducha 

v zrelosti a nesúvisí s materstvom ani s materinskou láskou. Až v takých prípadoch nastane 

potom duchovné spojenie, ktoré stojí vyššie, než materinská láska, ktorá má korene iba 

v bytostnom. 

Ak také duchovné spojenie nemôže nasledovať, po dozretí dôjde určite k odlúčeniu 

ako u zvierat. Ale u ľudí to zostáva vo vnútri a je zriedkakedy viditeľné, pretože pomery a 

vzdelávanie udržujú navonok zdanlivý most, čo sa u zvierat neuplatňuje. 

Najvyššou úlohou v bytí ženstva na zemi je to isté, čo už oddávna jestvuje vo vyšších 

oblastiach: Zušľachťovať svoje okolie a neustále prijímať zo svetla, ktoré môže 

sprostredkovať len ženstvo jemnosťou svojho vyciťovania! Zušľachťovanie prináša však 

bezpodmienečný vzostup do svetlých výšin! To je zákon ducha! Preto samotné bytie pravého 

ženstva podmieňuje celkom neotrasiteľne tiež vzostup, zušľachtenie a udržiavanie čistoty 

celého stvorenia.  

Lucifer o tom vedel, pretože to spočíva v zákonoch stvorenia. Snažil sa preto 

obmedzovať prirodzené dianie v jeho vývoji pomocou škodlivej a falošnej základnej 

myšlienky, ktorá ako to najvyššie, vábivo označila pud pozemského tela a jeho prejavy. Tým 

pokropil jedom celé pravé ľudstvo, ktoré nič netušiac, ku vlastnej škode, pokrivilo len nahor 

vedúci pohyb priamych ciest týchto prazákonov stvorenia, takže museli spôsobiť zastavenie 

a potom viedli nadol; všetkým ľudským duchom prinieslo teda škodu namiesto požehnania! 

On vedel, čo tým vykonal. Ľudské ženstvo ponárajúc sa do bytostného a strácajúc sa 

v ňom, nemohlo sa tiež rozvíjať, muselo pochybovať o sebe samom a o svojom hlavnom 

určení a aj do tohto bytostného prinieslo dokonca iba zmätok, pretože tam nepatrí.  

Zušľachťovanie jej okolia je teda hlavnou úlohou ženy aj tu na zemi, v hmotnosti! 

Prichádzajúc zhora udržuje sa hore svojím jemným cítením, aby opäť viedla nahor; je tak 
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zakotvením muža so Svetlom, jeho oporou, ktorú potrebuje pre svoje pôsobenie vo stvorení. 

Ale k tomu nie je potrebné nijaké manželstvo, ani známosť alebo osobné stretávanie. Už 

samotné jestvovanie ženy na zemi prináša splnenie. 

Muž stojí vo stvorení ako na fronte čelom von, aby bojoval. Žena však kryjúc mu 

chrbát, udržiava spojenie so Svetlom a tvorí tak jadro, prívod sily a posilnenie. Ale kde sa do 

jadra môže vplaziť hniloba, tam je tiež front stratený! To majte vždy pred očami. Ak sa žena 

vynasnaží postaviť sa do frontu vedľa muža, kam nepatrí, potom už nič nepomôže. V takom 

boji jej nežné cítenie sa iba zatvrdí, čím vyschne najvyššia schopnosť a sila, daná jej kedysi 

do vlastníctva a všetko musí stroskotať! 

Je predsa každému známe, že muži aj v najodľahlejších oblastiach tejto zeme sa ihneď 

lepšie vzchopia, že sa dokonca snažia mravnejšie správať, len čo sa priblíži ženská bytosť, 

i keď s ňou nepotrebujú prehovoriť ani len jedno slovo. 

Už samotné bytie a objavenie sa ženy vyvoláva tento účinok! V tom sa ukazuje 

celkom zreteľne, i keď ešte slabo, tajomstvo ženy a moc, jej opora, ktorá z nej vychádza 

podľa zákonov stvorenia, ktoré s rozmnožovaním na zemi nemajú bezprostredne nič 

spoločné. Rozmnožovanie je väčšinou bytostného druhu.  

Vy, dievčatá a ženy, najprv si uvedomte, že ste nositeľkami najvyšších úloh v tomto 

stvorení, ktoré vám zveril Boh! Ani manželstvo ani materstvo nie je vaším najvyšším 

cieľom, nech je akokoľvek posvätné! Stojíte samé pre seba a pevne, len čo stojíte správne. 

Aké smiešne a odporné bude vám pripadať to bláznovstvo módy, ktorému ste sa vždy 

ochotne a dokonca bezpodmienečne vždy podrobovali. Koľko nezmyselného na trh bolo 

hodené výrobcami módy k získaniu peňazí. Vrhli ste sa na to ako zvieratá, ktorým boli 

podhodené pochúťky! 

Ešte spoznáte potupu, ktorá v tom spočívala, už iba v tom, že ste niekedy prijímali 

zjavne pochybné odchýlky od pojmov pravej krásy. O čistote nemôže byť pritom ani reči. 

Bola v tom vždy pošpinená takým spôsobom, že nehanebnosť už nemala páru. Ešte aj po 

rokoch vám vstúpi červeň hanby do tváre, keď poznáte, ako hlboko ste v tom vlastne klesli! 

Ešte horšie je však, keď telo, ktoré má byť každému posvätné, sa vystavuje vedome a 

úmyselne na obdiv, čo tak často spočívalo už v samotnej móde. Iba najnižšia 

márnomyseľnosť mohla dopustiť, aby ženstvo kleslo do takej hĺbky. A táto márnomyseľnosť, 

patriaca totiž už dlho príslovečne k žene, je hanebným obrazom toho, ako malo ženstvo 

skutočne pôsobiť podľa Božích zákonov. 

Lenže muž je pritom rovnako vinný ako žena! Bolo by stačilo, keby takým niečím len 

pohŕdal a čoskoro by žena stála osamelo a zahanbene bokom, aj keby tomu bol ešte v nej 

predchádzal neoprávnený hnev. Takto ale uvítal pád ženy, lebo ona tým lepšie vyhovovala 

jeho slabostiam a prianiam, ktoré mal v sebe už chorobne vystupňované Luciferovou 

myšlienkou.  

Ženstvo na zemi nemôže plniť svoju úlohu márnomyseľnosťou, spojenou vždy 

s nehanebnosťou, ale pôvabom, ktorý ako najkrajší duchovný dar bol prepožičaný iba jej 

samej! Každý výraz tváre každý pohyb, každé slovo musí u ženy niesť pečať jej 

duševnej ušľachtilosti! V tom spočíva jej úloha, tiež jej moc a jej veľkosť! 

Zdokonaľujte sa v tom, dajte si v tom poradiť. Nahraďte pravým to, čo sa teraz 

snažíte nahradiť nízkou márnomyseľnosťou! Pôvab je vašou pozemskou mocou, ktorú máte 

udržiavať a využívať. Ale pôvab si nemožno odmyslieť od čistoty! Už samotné slovo osebe, 

svojím pojmom privádza myšlienky a chápanie k čistote a do výšky, pôsobí prikazujúco, 

nedotknuteľne a vznešene! Pôvab robí ženu! Jedine on skrýva v sebe pravú krásu pre každý 

vek, pre každú telesnú formu; lebo on všetko robí krásnym, keďže je výrazom čistého ducha, 

v ktorom je jeho pôvod! Pôvab sa preto nesmie zamieňať s chcením páčiť sa, pochádzajúcim 

z bytostného.  
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Takto máte a musíte stáť vo stvorení! Buďte vo vnútri duchovne slobodné, vy ženy 

a dievčatá! Žena, ktorá chce žiť len ako matka vo svojom pozemskom bytí, pomýlila si svoj 

vlastný cieľ i svoju úlohu!  

 

 

 

 

124. PÁNOV predslov.  
k mladému rodičovskému páru, ktorý bol Pánom zosobášený a teraz priniesol  

svoje prvé dieťa ku krstu. 

 

 

Mladí rodičia! Myslíte na to, ako ste spolu stáli predo mnou a skladali sľub Vašej 

vzájomnej vernosti? Tej vernosti, ktorej je treba k tomu, aby ste v tomto pozemskom bytí 

slúžili spoločne Vášmu Bohu vzorným životom ako manželia. 

Bolo Vám požehnané! S radostným srdcom ste dnes opäť tu, aby ste priniesli zástavu 

lásky a vernosti tomu, z ktorého pochádza život. 

V radostnej vďačnosti chcete teraz Vášmu Bohu a Pánovi sľúbiť, že o ľudského 

ducha, ktorý Vám bol zverený, sa budete starať v dobe jeho pozemskej mladosti, vychovávať 

ho pre jeho pozemskú životnú dráhu a privádzať ho k onej ceste, ktorá smeruje hore ku svetlej 

ríši, o ktorú i Vy usilujete, do tej doby, než duch Vám zverený bude schopný sám riadiť svoje 

kroky. Vyprosíte si silu a tiež ochranu pre tieto roky, ktorej sa má Vám a dieťaťu dostať, 

pokiaľ s ním pôjdete odhodlane pravou cestou, za každej búrky, v každej núdzi a všetkej 

radosti! 

Stoja tu ľudia, ktorí sú pripravení pomáhať Vám zo všetkých síl pri tejto krásnej úlohe, 

plne si vedomí, hlbokej vážnosti toho, čo im súčasne ukladá ich kmotrovstvo. Vo zmysle 

Grálu sa táto úloha nesmie pojímať obvyklým všedným spôsobom. 

Kmotrovia majú svojim vlastným životným vzorom vnoriť do detskej duše túžbu 

stať sa práve takou, akými sú svedkovia jeho krstu. Keď potom dieťa tu i tam podľahne 

nejakému pokušeniu, môže prispieť opäť dobrý životný príklad jeho kmotrov k tomu, aby sa 

v ňom prebudila hanba a ľútosť, ako i predsavzatie, že sa nikdy nestane úplne nehodným ich 

priateľstva. 

Tak majú byť kmotrovia tomuto krstenému dieťaťu tiež záchytným bodom a oporou 

po celé pozemské roky. Pevnou oporou, ktorej sa môže chytiť v okamžiku, kedy pre 

hromadiace sa omyly niekedy nepozná jasne svoju pravú cestu. 

Verným vzorom vo všetkom, čo je dieťaťu prospešné ako po stránke čisto pozemskej, 

tak i duchovnej. 

To je tá veľká úloha, ktorú chcete vziať na seba, a preto ste svedkami tohto deja, ktorý 

má dieťaťu poskytnúť ochranu a silu, aby Vás nasledovalo na ceste, ktorú mu máte 

predznačiť svojim životom. Váš sľub, že to splníte v najšľachetnejšom slova zmysle, je tým 

kmotrovským darom, ktorý mu môžete po krste priniesť v ústrety ako prví. 

Teraz poslúchajte, čo vám k tomu vysvetlím: 

Stvoriteľ vložil prostredníctvom prírodných zákonov do každého tvora prirodzený 

pud napodobovania namiesto slobodnej vôle tam, kde sa ešte žiadna slobodná vôľa 

neuplatňuje. Hovorí sa tomu všeobecne „vnímavosť mládeže“. Prirodzeným napodobovaním 

sa má pripraviť vývoj pre pozemský život, až sa tento inštinkt u zvierat skúsenosťami obohatí 

a upevní, zatiaľ čo u človeka sa pôsobením ducha v slobodnej vôli vysoko pozdvihne 

k sebavedomému konaniu. 
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V tomto bode je teda zakotvená hlavná úloha kmotrovstva, spolu podporovať rodičov 

v ich výchovnej povinnosti. Kmotrovia majú teda žiť tak, aby rodičia dieťaťa mohli, za 

účelom výchovy, vždy na nich poukázať. 

Prvé kroky dieťaťa sú ovládané len prirodzeným napodobovacím pudom k príprave 

pre pozemské bytie. A tak ako chlieb chutí deťom často u cudzích ľudí lepšie než obyčajne 

doma z rúk rodičov, tak si všimnú omnoho viac a omnoho ľahšie vonkajších i vnútorných 

vecí u ľudí, ktorí žijú a pôsobia mimo domova. A preto sú dieťaťu ako najbližší z mimo 

rodičovského okruhu pridaní kmotrovia, s ktorými má byť dieťa v spojení a tým tiež dostať 

príležitosť k tichému pozorovaniu. 

Buďte si teda odo dneška vedomí tejto úlohy, pochopte jej veľkú vážnosť, lebo sa tým 

zaväzujete spolupôsobiť vzorným príkladom pri výchove tohto chlapca! Je to veľká 

zodpovednosť! Vyžaduje to od Vás, aby ste prísne pozorovali sami seba a dbali o vlastný 

vzostup! Nič iného pri tom neplatí. 

Stávate sa teraz svedkami svätého úkonu, ktorý ešte posilní dieťaťu ochranu zo Svetla, 

dá mu pevnú oporu pre nastávajúci tvrdý boj, ktorý ho čaká, pokiaľ samo nevkročí do okruhu 

tých, ktorí sa držia cesty, ktorá vedie do svetlej Ríše k nohám Božieho trónu. 

Nasledovalo požehnanie pre dieťa. Potom tiež pre matku slovami: 

„Teraz prijmi tiež Ty silu pre svoju úlohu ako matka. Buď tomuto dieťaťu 

útočišťom, keď bude potrebovať útechu a tiež spoľahlivým, čistým úkrytom, ktorému 

sa môže zveriť i so svojou radosťou.“ 

 

 

 

 

125. Tisícročná ríša. 
 

 

ROZPRÁVKOVO vznáša sa toto zasľúbenie v mysliach mnohých ľudí, ktorí o ňom 

vedia, avšak bez určitého pojmu, bez formy, pretože nikto si nevie o tom urobiť správnu 

predstavu! 

Tisícročná ríša! Stále znova pokúšajú sa túžiaci po poznaní, formulovať vysvetlenie 

o spôsobe uskutočnenia tej veľkej doby mieru a radosti, ktorá má v nej nastať. Avšak ešte 

nikdy sa nepodarilo priblížiť sa pravde! Všetci šli nesprávne, keďže pozemským ľuďom 

pritom vyhradili príliš veľkú úlohu, ako to vždy býva, pri všetkom čo si ľudia myslia. Okrem 

toho nechávali v platnosti doterajšie pojmy, stavali na nich, a preto musela každá z týchto 

stavieb byť už vopred považovaná za nesprávnu, nech bola vytvorená akokoľvek. 

A človek potom zabudol na to hlavné! Nepočítal so súčasne zasľúbenou podmienkou, 

že pred tisícročnou ríšou mieru má sa stať v súde všetko novým! To je nutný základ novej 

ríše. Ona nemôže povstať na doterajšej pôde! Všetko staré sa musí vopred stať novým! 

To ale neznamená, že staré má byť čerstvo posilnené v rovnakej doterajšej forme, 

pretože výraz „nový“ podmieňuje zmenu, t. j. premenu všetkého starého! 

Toto si človek zabudol uvážiť pri svojom hĺbaní, a preto vo svojich predstavách nikdy 

ďalej nedošiel. 

Sledujte ma preto v duchu, aby ste sa naučili chápať; lebo splnenie zasľúbení začína! 

To, čo sa v súde musí vopred najviac zmeniť, je sám človek, lebo on samotný vniesol 

zmätky do neskoršieho stvorenia. Z neho, z jeho falošného chcenia preniklo zlo do sveta.  

Pôvodná krása, čistota a zdravie, ktoré sú vždy dôsledkom zachvievania sa 

v prazákonoch stvorenia, boli nesprávnym chcením tohto ľudstva postupne pokrivené 

a porušované. V nezadržateľnom vývoji mohli tak vznikať len karikatúry miesto zdravého 

dozrievania k dokonalosti! 
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Predstavte si raz hrnčiara, ako sedí pri svojom hrnčiarskom kruhu a má pred sebou 

hlinu, ktorá sa dá svojou tvárnosťou vytočiť do akéhokoľvek tvaru. Hrnčiarskym kruhom 

však neotáča sám hrnčiar, ale hnací remeň, ktorému zase sila stroja nedovolí, aby sa zastavil. 

Tlakom prsta sa hlina formuje za neustáleho otáčania kruhu, na ktorý bola hlina 

položená. Ako prst tlačí, tak sa vytvára forma. Môže byť pekná, nepekná, ba aj ošklivá. 

Rovnako pôsobí aj duch človeka v tomto svete neskoršieho stvorenia. Vedúce 

postavenie vykonáva svojím chcením, teda tlakom na všetko bytostné, ktoré formuje 

jemnohmotnosť a tiež hrubohmotnosť. Bytostné je pre ducha prstom, ktorý podľa jeho 

chcenia tento tlak vykonáva. Hlinou je jemnohmotnosť a hrubohmotnosť, avšak pohyb, 

bežiaci nezávisle od ducha človeka, to sú samočinné pohyby prazákonov stvorenia, ktoré 

podobajúc sa prúdom, ženú nezadržateľne k vývoju všetko to, čo človek formuje svojím 

chcením. 

Tak chcenie ľudského ducha je plne zodpovedné za všetko, čo sa vyvíja v neskoršom 

stvorení; keďže on ako duch spôsobuje tlak, určujúci druh formy. Nemôže nič chcieť bez 

toho, aby nevytváral formu! Nech je to čokoľvek! Tým sa nikdy nemôže zbaviť tejto 

zodpovednosti za všetko, čo vytvoril; lebo jeho chcenie je príčinou všetkého, čo je v tomto 

neskoršom stvorení! Jeho chcenie, myslenie a jeho konanie! Všetko nadobúda formu 

v súkolesí tohto sveta. Že to človek nevedel, alebo vedieť nechcel, záleží len od neho, je to len 

jeho vinou. Jeho nevedomosť nič nezmení na tomto pôsobení. 

Tak človek svojím nesprávnym chcením, svojou svojhlavosťou a domýšľavosťou 

nielenže zabránil každému opravdivému rozkvetu, ale pokazil aj neskoršie stvorenie a pôsobil 

miesto požehnane len škodlivo! 

Napomínania prorokov a potom ani samotného Syna Božieho nestačili, aby sa zmenil, 

aby nastúpil správnu cestu! Človek nechcel a stále viac živil svoju domýšľavosť svetovládcu, 

v ktorej už bol ukrytý zárodok jeho nutného zániku. Zárodok vzrastal s domýšľavosťou 

a pripravoval katastrofy, ktoré sa teraz musia rozpútať podľa pravečných zákonov vo stvorení, 

ktoré človek premeškal poznať, pretože mu v tom bránila domýšľavá panovačnosť. 

Príčinou prichádzajúcich hrôz je jedine pokrivenie Božských prazákonov nesprávnym 

chcením týchto ľudských duchov v neskoršom stvorení! Lebo toto nesprávne chcenie 

priviedlo totiž všetky samočinne pôsobiace prúdenia síl do zmätku. Avšak nie beztrestne 

možno meniť ich beh, pretože tieto zauzlené a zamotané sa v určenej chvíli násilne rozuzlia. 

Rozuzlenie a rozmotanie sa prejaví účinkami, ktoré nazývame katastrofami. Nezáleží, či sa to 

odohrá v štátnictve, v rodinách, u jednotlivcov alebo celých národov, prípadne u prírodných 

síl. 

Takto sa zrúti samo v sebe všetko falošné, súdiac sa silou spočívajúcou v prúdoch, 

ktoré ľudská domýšľavosť viedla nesprávnym smerom, inak než to chcel Boh; lebo tieto 

prúdenia môžu vytvárať potom len požehnanie, ak idú tými cestami, ktoré u nich predvídali 

prazákony, to jest, predurčenými Stvoriteľom. Nikdy inak.  

Z toho dôvodu mohol byť už pred tisícročiami predvídaný aj koniec, pretože pri 

ľuďmi nesprávne chcenom stanovisku, vôbec nemohol prísť iný, keďže konečný prejav 

každého diania zostáva vždy prísne viazaný na prazákony. 

Na výstrahy ľudia nikdy nedbali, teraz stoja pred takým zrútením, ktoré zodpovedá 

prírodným zákonom. Na tomto mieste prirodzeného vývoja stojíme dnes.  

Pretože však ľudskí duchovia preukázali teraz úplnú neschopnosť spoznať svoju úlohu 

v tomto stvorení a tiež svoju neochotu k jej splneniu, dokázali odmietnutím a nesprávnym 

výkladom všetkých napomenutí povolaných a prorokov a dokonca i samotného Syna Božieho 

a svoje nepriateľstvo spečatili ukrižovaním, preto Boh zasahuje tento raz násilím. 

Preto tisícročná ríša! 

Len násilím môže byť ešte poskytnutá pomoc neskoršiemu stvoreniu, ako aj ľudstvu, 

ktoré dokázalo, že pri svojej slobodnej vôli nikdy sa nedá pohnúť k tomu, aby šlo správnou 
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cestou, po ktorej vo stvorení ísť musí, aby bolo takým, ako chce Boh a prinášajúc požehnanie, 

pôsobilo ako takí tvorovia, akí vo svojej duchovnej podstate skutočne sú. 

Z tohto dôvodu bude teraz ľudstvo v súde zbavené práv, bude po nejaký čas vydedené 

z doterajšieho práva, ktorým ľudská vôľa vedením a formovaním toto neskoršie stvorenie 

ovláda! Vydedené na tisíc rokov, aby konečne mohol nastať mier a všetko spelo nahor ku 

Svetlu podľa prazákonov vo stvorení, voči ktorým sa doteraz človek staval nepriateľsky. 

Teda jedine vydedenie ľudstva zo všetkých doterajších práv v neskoršom stvorení 

poskytne možnosť a záruku vzniku ríše mieru, po ktorej ľudstvo tak dlho túžilo! Tak stojí 

človek pred svojím Bohom! Za to sa musí teraz zodpovedať. To je zmysel a nutnosť 

tisícročnej Božej ríše tu na zemi. Smutná pravda, že nemôže byť zahanbujúcejšej pre toto 

ľudstvo! Miesto toho je vo svojom bezuzdnom velikášstve pyšné na tieto zasľúbenia! Toto 

vydedenie bude dosiahnuté najjednoduchším spôsobom, a to tým, že do tohto neskoršieho 

stvorenia sa postaví Vôľa vyslaná Bohom, ktorá stojí vyššie ako všetko ľudské chcenie! 

Samotná táto skutočnosť stačí, aby prirodzeným spôsobom spútala všetky ľudské práva vo 

stvorení! Bude ... Bola to Božia vôľa sama, vyslaná v mäse a krvi, voči ktorej sa nemôže 

účinne postaviť všetko ľudské chcenie, a ktorá jedine svojim bytím bude vládnuť a viesť vo 

stvorení, pretože podľa prazákonov stvorenia sa musí všetko riadiť podľa nej, keďže kedysi 

mohlo vzniknúť iba z nej,  je a bude od nej závislé.  

Božia vôľa je teda sama počas súdu medzi pozemskými ľuďmi; urýchľuje samočinne 

súd k rýchlemu riešeniu a potom tiež povedie samotnú novú výstavbu, aká má byť 

k požehnaniu všetkých tvorov celého stvorenia, aby sa na tom ľudstvo učilo prežívaním! 

Tak bude tisícročná ríša školou pre ľudstvo, v ktorej sa má učiť, ako má v tomto 

neskoršom stvorení stáť, myslieť a konať, aby svoju prislúchajúcu úlohu aj riadne splnilo, 

a tým bolo samo šťastné! 

Teraz bude na tisíc rokov ľudská vôľa za tým účelom podviazaná ako vládnuca 

v neskoršom stvorení, po tom čo bude v súde zničené všetko, čo nesprávneho zasiala 

a nesprávne viedla!  

Po tisíc rokov bude vládnuť len Božia vôľa, ktorej sa musí podriadiť každý ľudský 

duch, pokiaľ mohol obstáť v súde! 

Tisíc rokov však nezostane Božia vôľa sama tu na zemi v  mäse a krvi, ale po 

uskutočnení výstavby odíde potom nahor do hradu Grálu. Na jeho mieste bude však vládnuť 

potom na zemi počas týchto tisíc rokov vždy jeden nositeľ jeho vôle priamo s nim spojený. Je 

to vždy jeden prastvorený, čisto duchovný, ktorý už svojim druhom, poznaním a mocou 

ďaleko prevyšuje ľudských duchov tohto neskoršieho stvorenia, patriacim iba k vyvinutým. 

Bude to vždy rytier svätého Grálu, z hradu, kde bude vopred pripravovaný, ako nositeľ meča 

Imanuelovho, Božej vôle. 

Vždy sa bude menovať nositeľ meča, lebo vo svojej úlohe plní Slovo Imanuelovo, to 

Slovo, ktoré sa označuje duchovne ako meč. Bude potom vládnuť na zemi v mene svojho 

Pána. A každý nový vládca na zemi počas tisícročnej ríše bude vždy len jeden, vyslaný 

z Grálu. Nikdy inak. V tom spočíva záruka, že tento Bohom určený čas zostane tiež taký, aký 

má byť podľa vôle Božej.  

Po uplynutí týchto tisíc rokov nebude vyslaný nijaký nový prastvorený a tak bude 

vrátené potom ľudstvu opäť dedičstvo vedenia v neskoršom stvorení. Bude sa musieť v tom 

čase naučiť celkom presne sa riadiť podľa prazákonov stvorenia, aby v neskoršom stvorení ku 

ktorému patrí a patriť bude, pôsobilo konečne k požehnaniu a našlo v ňom iba svoje pravé 

šťastie. 

Keby však potom ešte raz nastalo zlyhanie ako doteraz, tak ľudstvo musí počítať s úplným 

zničením! 



 368 

Taká je tisícročná ríša a jej účel! Ľudstvo si ju vo svojej domýšľavosti a v nesprávnej 

domnienke o svojej dôležitosti predstavovalo celkom inak. Avšak bude sa musieť učiť 

a prežívať, aká skutočne je! 

Aj v tom je len milosť Božia k pomoci tým, ktorí sú čistého chcenia! Inak by boli 

stratení so zavrhnutými! Lebo po tomto súde už nikto nemôže obstáť, ktorý sa nezachvieva 

správne v prazákonoch stvorenia, teda nežije podľa vôle Božej! 

 

 

 

 

126. Nutné vyrovnanie. (Biely rytier.)  
 
 

Ako najprednejší z ľudí, ktorí prešli vývojom je v službe svätého Grálu biely rytier. 

Jeho plášť nesie symbol jeho činnosti, ktorú vykonáva verne, ako vznešenú úlohu. Sú to váhy 

s bdelým okom. 

Bdie nad tým, aby v novom kráľovstve Božom tu na zemi, bol konečne prísne splnený 

Bohom určený prazákon stvorenia ku blahu ľudstva. Doposiaľ na to nikto nedbal, ba 

v zaslepení označovalo sa to dokonca za nekresťanské a neušľachtilé.* 

 

Tu na zemi má byť konečne v správnom zmysle prísne plnený k blahu 
ľudstva tiež i Bohom chcený tvorivý prazákon vyrovnania, na ktorý sa dosiaľ nielen 
nedbalo; ale bol v samoľúbej zaslepenosti dokonca označovaný za nekresťanský 
a nešľachetný.+ 

 

Ľudstvo so svojimi pozemskými pojmami sa snažilo tu opäť raz zlepšovať dokonalosť 

vôle svojho Stvoriteľa a našlo v tejto namyslenosti k tomu rýchlo tiež ligotavý pláštik. 

Pomenovalo sa to sústrasť! Sústrasť, ktorá nemá nič spoločného s milosrdenstvom 

Samaritána, ako to kedysi Ježiš Kristus v podobenstve učil. 

Milosrdenstvo je veľkosť ducha, sústrasť farizejstvo!  

Sústrasť bola vytvorená rozumom, ako karikatúra milosrdenstva. V sústrasti sa človek 

páči, a obdivuje seba, keď ju preukazuje lebo sa dáva viesť chytrosťou. 

Ten, kto sústrasť prijíma, vyžaduje alebo očakáva to v mnohých prípadoch zo 

samozrejmosti, z pohodlnosti a závisti, ktorá sa môže stupňovať až k nenávisti. 

To všetko je však teraz proti Božiemu železnému zákonu, pretože len dávaním smie 

byť prijímané! V tom musí byť stále vyrovnanie, ktoré samotné vyvoláva pohyb, aby zostal 

zdravý a svieži a podmieňuje pokrok v trvalom vývoji, prinášajúci vzostup a plnú harmóniu 

v pravom zmysle! Len kde sa dávanie udržuje celkom presne v rovnováhe s braním, tam bude 

tiež mier a  šťastie! Taký je zákon Boží, ktorý udržuje a podporuje celé stvorenie.  

Každý nesúzvuk v tom zmenou tohto zákona musí priniesť lenivosť nutného pohybu, 

ochromenie, zaostalosť, viaznutie všetkého, čo sa nachádza v tomto stvorení. Tým 

nespokojnosť, nemoc, smrť! Z toho opäť vzniká závisť, nenávisť, lúpež a vražda a všetko zlo, 

javiace sa dnes a  bude stúpať až ku zrúteniu každej nádeje, každého snaženia.  

V tom musí neúprosne nastať zmena podľa vôle Božej! Jedine dávanie, je 

podmienkou brania! Kto nie je ochotný dávať, nesmie ani brať. To znamená, že sa mu tiež 

nič nemá darovať! Ani nie slovo, ono chce byť získané! Inak je to nezdravé a nemôže nikdy 

priniesť požehnanie, aj keď sa to pozemsky môže tak javiť; lebo je to proti Božím 

prazákonom stvorenia! 

V prvej chvíli sa vám to zdá prísne a tvrdé. Avšak práve to je tá najväčšia pomoc, 

ktorej sa môže dostať ľudskému duchu, lebo to núti k tej čulosti, ktorú potrebuje 
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bezpodmienečne ako každý tvor v stvorení. Jedine čulosťou sa vyvíja zákonitým spôsobom, 

podporuje a posilňuje tiež okolie. Miesto toho však pestoval dosiaľ na mnohých miestach len 

lenivosť, ochromujúcu ducha. 

V budúcnosti sa teda nesmie ďalej dávať nič, za čo by nebola ponuknutá protihodnota, 

i keď by to mohla byť skutočne len čistá radosť! Jedine v tom spočíva prebudenie všetkých 

ľudských duchov tu na zemi, ktorí k ozdraveniu a posilneniu potrebujú správny pohyb tak, ako 

hrubohmotné telá, a ako všetko vo stvorení! Bez trvalého pohybu v tvorivom tlaku Božej sily 

niet pravého pokroku, nijakej radosti zo vzostupu a nijakého pritakávania prinášajúceho 

požehnanie všetkého bytia! 

„Človeče, stvorenie sa rozprestiera pred tebou v celej svojej kráse, ale hýb sa v ňom 

tiež sám, a získaj, čo chceš od neho mať!“ 

Tak to hučí mocne, výstražne zo Svetla, ako zákon pohybu vo vysokom tlaku. A tento 

tlak bude teraz v súde zosilený. Kto nie je celkom ochotný premeniť ho užitočne 

k požehnaniu pre seba a iných neúnavnou činnosťou, kto nechce ísť s týmto silným tlakom, 

ten bude ním skrúšený a rozomletý, ako prekážka a ako neupotrebiteľný rušiteľ mieru!  

Tento zákon neprestajnej nutnosti pohybu sa nachádza už od začiatku v tomto svete. 

Človek vo svojej samoľúbosti zaviedol ale sústrasť, aby sa on mohol dať obdivovať ako 

dávajúci ako aj povinnosťou vďaky si vytvoril ľudský nedôstojného otroka. 

Tým sa ochromili mnohí stúpajúcou lenivosťou, stali sa duchovnými mrzákmi, ktorí už 

iba závidia a môžu nenávidieť všetko, čo si iní nadobudli. Človeče, pohybuj sa teraz konečne 

sám v duchu a na zemi, aby si získal, čo potrebuješ, čo chceš vlastniť. Každé uľahčenie v tom 

je pre teba jedom! Robí ťa malátnym a ochrnutým, vedie k pohodlnosti a nezdravým prianiam 

a nakoniec k telesnej chorobe, k duchovnému úpadku! 

Pohyb vo vyrovnávaní medzi dávaním a braním stane sa v budúcnosti neúprosným 

prikázaním podľa vôle Božej! To platí pre všetky životné situácie! *+ 

 
V tom nespočíva nijaké vyrovnanie, ak sa vlastníkom berie nejakými predpismi alebo 

zákonmi, aby sa to dalo iným! To je príliš jednostranné a nezdravé, chýba v tom život, 
pretože sa to nezachvieva v zákone stvorenia. Vedúci štátov nesmú nikdy brzdiť súkromný 
majetok, ale ho majú podporovať a chrániť. Nemajú si tiež v ťažkostiach pomáhať tým, že 
násilne siahnu do vrecák svojich občanov a tak disponovať pre nich cudzím majetkom, len 
aby si sami uľahčili prácu. K hlavnému účelu štátu patrí v prvom rade predsa záruka 
slobodného, pokojného vlastníctva svojich občanov.  

Sami zo seba so svojimi schopnosťami musia si nájsť pomoc v núdzi. Vedúci štátov 
a občania štátov nikdy nesmú splynúť v jedno, lebo sú to dve oddelené veci, z ktorých každá 
má v sebe zostať zdravou, ktoré však vždy musia stáť v plnej harmónii vedľa seba 
a navzájom sa podporovať. 

Ako žena a muž musia byť v  zdravom manželstve, alebo ako v domácnosti stvorenia 
pôsobenie všetkého bytostného a duchovného! 

Občania štátu svojim spôsobom života sa majú starať o mier, blahobyt a rozkvet 
vnútornej domácnosti; vedúci štátov majú vykonávať činnosť navonok k rozvoju vnútorného 
rozkvetu a k udržaniu mieru spojeniami s ostatnými štátmi a národmi. 

Každá časť pre seba musí vo svojej činnosti sa plne rozvinúť, potom si nebudú 
navzájom prekážať, ale sa podporovať. 

Keď vedúci štátu rozvinú svoju schopnosť prevažne iba navonok a pritom skutočne 
niečo dokážu, sú teda k tomu tiež uschopnení, potom sa z toho dostaví mier v krajine 
celkom sám. 

K tomu je však predsa potrebné, aby v ľuďoch nastala zmena v duchu. Tak, akými 
boli dosiaľ a občas ešte sú, sa nikdy nebude môcť uskutočniť zdravé vyrovnanie, 
zachvievajúce sa v prazákonoch stvorenia, v čom jedine spočíva blahobyt a mier; lebo celé 
ľudstvo len s málo výnimkami stojí voči týmto nepokriviteľným zákonom ešte nevedome, čím 
tieto zákony nemôžu pôsobiť pre nich, ale celé stvorenie sa stavia proti nim. Ľudstvo je však 
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pri tom tou slabšou časťou, ktorá musí nevyhnutne podľahnúť, až kým sa konečne podriadi, 
pretože sa podriadiť musí. Až dovtedy sa však skutočný výsledok nemôže dostaviť. 

Je prirodzené, že potom ani inšie nemožno očakávať, než, že vo vyrovnaní sa za 
každé dávanie musí taktiež poskytnúť protihodnota v nejakej forme. Nikto to nesmie brať ako 
samozrejmé, že ten alebo onen z jeho blížnych vykoná pre neho niečo z láskavosti, bez 
toho, že by za to dal tiež prinajmenšom dobré slovo. Slovo, ktoré pre toho druhého má tiež 
hodnotu! Ktoré neznamená snáď len formalitu.  

Zjednajte v tom poriadok, ľudia, a až tým vytvoríte zdravú pôdu, pre dobrú výstavbu. 
Tiež tie takzvané čestné úrady pochádzajú od zlého. Až na malé výnimky sú to len 

pláštikmi a mostíkmi pre nízku ctižiadostivosť, pre panovačnosť a pre všetko snaženie, ktoré 
chce byť nápadné a uplatňované. Nie, to nie je to pravé a nie je to ani cenné pre pozemský 
spoločenský život, pretože to dáva v sebe vzniknúť a podporuje len to nezdravé.  

Iba kvôli niekoľkým výnimkám nesmie sa udržiavať tak mnoho lákadiel zla.  
Tiež pri tomto má byť Boží zákon braný za základ, nezmenene, bez toho, že by bol 

upravovaný vopred pre ľudské priania a pre ich márnivosti alebo slabosti, ako sa to dosiaľ 
vždy stávalo.  

Nie je to láska, pomáhať týmto spôsobom, ktorý sa dosiaľ volil na zemi; lebo láska sa 
snaží konať len to, čo druhému skutočne pomáha. 

Nech zavejú svieže vetry, drsné a jasné, aby bolo odviate to zmäkčilé a dusné, 
a nedbajte na to, keď sa tak nejeden nezdravo rozmaznaný pritom spočiatku silne nachladí.+ 

 

Je povinnosťou bieleho rytiera, aby na to dbal a previedol tento zákon v službe 

svätého Grálu s bezvýnimočnou prísnosťou, aby tak vynútil ozdravenie ochotných ľudských 

duchov a tým celého stvorenia! Preto bude nazývaný kráľovským kupcom. Nie je to mienené 

v pozemskom zmysle, ale vo vznešenom zmysle duchovnom, pretože svojou činnosťou má 

vynútiť rovnováhu a vyrovnanie v celom ľudstve. To privedie ľudského ducha opäť do 

silnejšieho pohybu, práve tak, ako sú zvieratá donucované k tomuto pohybu nutnosťou 

sebaobrany. Inak by už dávno upadli vo vývoji a išli späť. Biely rytier je povolaným 

operátorom, ktorý ostrými rezmi v nakazenom tele terajšej doby prispeje k záchrane. Keby 

chcel sústrastne chorobnú časť nejako ušetriť, otvoril by tým chorobnému jedu cestu, aby 

mohol stúpať do tých častí, ktoré môžu ozdravieť v ranách súdu a očisty. Preto ku blahu 

ľudstva platí pre neho v jeho službe len neúchylná a neochvejná vecnosť, ktorá s chladným 

kľudom a nesústrastnou istotou vyreže všetkých nespokojných a protivníkov tohto zákona 

Božieho, ako parenisko chorôb, ktoré prinášajú skazu. 

Biely rytier je teda určený ako strážca bezpodmienečnej rovnováhy medzi dávaním 

a braním, a tým ako bdejúci a nútiaci udržiavateľ nutného pohybu, ktorý v tom spočíva. Tento 

pohyb zostáva vo všetkých druhoch stvorenia, od čisto duchovného až do hrubohmotnosti, 

mystériom krvného tepu a obehu pre bytie a smrť podľa večného prazákona stvorenia.* 

 

 

* Biely rytier. Text nachádzajúci sa iba v čes. vyd. z vydavateľstva hlas Zlín. 

+ Nutné vyrovnanie. Tento text chýba v novších vydaniach trojzväzkového vydania! 

         *+ Text spoločný pre obidve prednášky! 
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127. Ježiš a Imanuel. 

 
 Ježiš, Syn Boží, tak ako Imanuel, Syn Človeka sú svojím pôvodom z Boha! Syn Boží, 

ktorého treba nazvať vrodeným, je po svojom návrate zo stvorenia opäť u Boha Otca, alebo 

v Bohu Otcovi, a tým je vrodený do samotného Božstva, zatiaľ čo Syn Človeka, prichádzajúci 

z Boha, môže byť nazvaný „vyrodený“ a zostáva ku blahu a zachovaniu všetkých ľudských 

duchov, oddelený od Boha ako vyrodený von do prastvorenia. 

 Označenie Syn Boží a Syn Človeka nebolo ľuďmi pochopené doposiaľ nikdy správne 

a nie je tomu inak ani dnes, dokonca aj u tých, ktorí poznajú moje posolstvo. Človek si 

zvykol myslieť len zo seba a preto verí, že sa musí na všetko pozerať len z jeho stanoviska. 

To je tá chyba. V tomto prípade musí však, vychádzajúc zhora, pokúsiť sa dosiahnuť 

porozumenie; lebo označenia Syn Boží a Syn Človeka vychádzajú od Boha a nie od ľudí. 

Ľuďom to bolo týmto spôsobom len zvestované. Z toho dôvodu musí byť tiež pojem 

precítený zhora a nie zo strany ľudskej. 

 V skutočnosti je teda Ježiš vrodený a Imanuel vyrodený Syn. Obidvaja sú Synovia 

Boží a podľa ľudských pojmov bratia. 

 V Božskom je označenie Syn Boží a Syn Človeka myslené smerom nadol ku 

stvoreniu, čím vzniká hneď iný pojem, alebo vôbec môže chápanie len začať. Syn Boží je ako 

Syn Boží u Boha, Syn Človeka je ako Syn Boží poslaný ľuďom. 

 Ježiš, Syn Boží nebol daný ľuďom preto, aby, ako ešte dnes mnohí veriaci myslia, 

mohli ho obetovať za svoje hriechy Bohu Otcovi! Ježiš nebol ľuďom vôbec nikdy daný! 

Chcel len priniesť slovo a keď potom bol ľuďmi zavraždený, vracal sa pomaly opäť k Bohu 

Otcovi, ako sám často vysvetľoval. Bol by sa vrátil opäť k Bohu aj vtedy, keby nebol 

zavraždený, pretože nikdy nebol skutočne spojený so svetom. 

 Avšak Imanuel, Syn Človeka, bol daný Bohom ľudstvu preto, aby toto skrze neho 

mohlo jestvovať a malo v ňom večného prostredníka. Len jeho bytím je umožnené správne 

stojacim ľudským duchom, aby večne mohli tiež zostať vedomými!  

Boh dal pre tento účel jedného Syna, nepýtajúc ho opäť celkom späť pre seba! To je 

oná veľká obeť, ktorú priniesol a to je jeho dar. To je zasľúbená obeť Syna pre ľudstvo! 

Nežiada ho, ani ho nepritiahne späť do Božstva.  

Táto veľká obeť Božia nemá s ukrižovaním a s Ježišom, Synom Božím, nič 

spoločného. Ukrižovanie nebola predsa žiadna obeť. Nebola to ani obeť Boha, ani ľudstvu! 

Pretože ľudia práve toto svojvoľné jednanie na Synovi Božom vykladali falošne, aby 

ospravedlnili sami seba, nemohli tiež nikdy pochopiť vlastný pojem Syn Človeka a nemohli 

nikdy poznať skutočnú obeť Božiu, ako takú; táto obeť je v chcenom, pre ľudstvo nutnom 

oddelení Boha od jeho Syna, vyrodeného von do stvorenia. Ohromnú veľkosť tejto obete 

nebude môcť vôbec ľudstvo nikdy pochopiť a ani nepochopí! 

 Že Syn Človeka zo živého zákona Svetla nemôže byť ničím iným, než kráľom vo 

stvorení, miestodržiteľom Trojediného Boha, nebude vám za ťažko pochopiť. Bohom Otcom 

postavený do stvorenia kvôli ľudským duchom je jediným v celom stvorení, prichádzajúcim 

z Boha. 

 Toto kráľovstvo je len prostým a prirodzeným dôsledkom pôsobenia zákona Svetla, 

ktoré z bytia Syna Človeka môže sa prejavovať a účinkovať len tak a nie inak. – 

 Toto dianie vo svojom naplnení prináša celému ľudstvu tak mnohé uľahčenia, že až za 

desaťročia ich budú môcť sami pochopiť. 

 Ľudskí duchovia všetkých častí stvorenia majú od hodiny, kedy Syn Človeka začal 

plne svoje pôsobenie, to jest od hodiny jeho prehlásenia, ďaleko väčšiu a silnejšiu pomoc, ako 

dosiaľ od prapočiatku stvorenia. – Preto má a všade musí nastať mier, vzostup je dosažiteľný 

omnoho ľahšie, avšak i tresty sa prejavujú omnoho rýchlejšie ako sa dosiaľ stávalo u tých, 

ktorí sa chcú protiviť Svetlu. 
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 Bude to prevrat v dianí všetkého druhu, a so Synom Človeka prichádza teraz tiež obrat 

svetov! To je tá príčina, že všetko, čo chce ešte naďalej obstáť, musí byť nové, a zo starého 

nemôže zostať nič, vynímajúc to, čo už teraz riadi svoju snahu podľa zákona Svetla! To môže 

potom zostať a bude iba ešte očistené, aby žiarilo tak, ako všetko nové! Ľudia však nevedia, 

ako by mali byť vďační za všetko to, čo sa v tejto dobe naplňuje!– – 

 Jedine Boh priniesol v Synovi Človeka veľkú obeť všetkému ľudstvu a stvoreniu! 

Mne, ako Imanuelovi, nepatrí pritom žiadna vďaka, lebo mňa naplňuje najväčšia radosť, že 

smiem slúžiť Bohu, v jeho vznešenej vôli! Jedine ja môžem totiž s jasaním vyciťovať jeho 

veľkosť, jeho slávu a múdrosť, jeho čistotu a jeho moc! Čím je celé stvorenie proti tomu 

vysokému vedeniu, proti tomu cíteniu! Ničím! Necítim sa tu tiež na prianie týchto ľudí. Nie. 

Pozerajúc hore, žijem blažene jedine splneniu svätej vôle svojho Pravečného Otca, jediného 

Boha a Pána! 

 Neklamte sa teda, bude to celkom inak, než si vy ľudia myslíte! Pred mnohým 

zostanete stáť len v úžase a mnohé pochopíte úplne až po rokoch. Len v budúcnosti pochopíte 

vznešený, čistý zmysel všetkého toho, z čoho teraz môžete prežívať len zlomky! Bude odňatá 

kliatba, ktorá následkom falošného myslenia ľudí sa musela položiť na doterajší nádherný 

rozvoj; nádhera v čistej forme bude krásou a všetky poklady tohto sveta zažiaria v čistote ku 

cti Božej a budú s radosťou slúžiť ako uctievanie veľkej dobroty, ktorá to všetko nechala 

vzniknúť a tomuto ľudstvu dala k používaniu!– – – 

 Syn Boží často na zemi hovoril: „Kráľovstvo moje je nie z tohto sveta!“ Nemyslel tým 

len túto pozemskú ríšu, ale celý svet, stvorenie! Odišiel späť k Bohu! A okolo neho je ríša 

Božského, v ktorej vládne v mene svojho Otca. Jeho ríša nebola preto z tohto sveta, ale bola 

a je to ríša Božia. To znamená ríša v Božskom, ktorá bola večne s Bohom a večne s ním 

zostane. 

 Ríšou Syna Človeka je však svet, stvorenie! Boh nazval vrodeného Synom Božím 

preto, že pôsobí v ríši Božského, ktorá je omnoho väčšia, ako celé stvorenie. Vyrodeného 

Syna postavil do stvorenia a dosadil ho tým nad ľudských duchov a zasľúbil ho preto tomuto 

ľudstvu ako Syna Človeka. Tohto Syna, ktorého od seba oddelil, aby im vládol. Preto bude 

omilosteným, ktorí smú vidieť obrazy z Božského, čoskoro, a neskôr často ukazovaný 

Božský trigon, v ktorom na vrchole je Božie oko, po pravici Ježiš, Syn Boží, a od dokončenia 

Imanuel, Syn Človeka, po ľavici. Tento obraz ukazuje vidiacim činnosť tak, ako spočíva vo 

svätej vôli Božej. Od Boha vychádzajú dva lúče, ktoré tvoria trigon smerom nadol. Jeden 

z nich ide k Synovi Božiemu v jeho činnosti, druhý k Synovi Človeka. Dokončené spojenie 

Syna Božieho so Synom Človeka prináša spojovací lúč medzi nimi, ktorý je súčastne spodnou 

spojujúcou čiarou, ktorá tento trigon uzatvára. 

Tak už dnes vykladám obraz Božského trigonu, ktorý včas budú smieť vidieť mnohí 

z omilostených, len čo Boh sám nechá svetu zvestovať pozemské bytie Syna Človeka. Budú 

to prirodzene len obrazy, ukazované duchovnými vodcami, lebo ľudskí duchovia nikdy nie sú 

schopní vidieť Božské.  
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128. Nové výhľady.  

 

 

Zmienky o „Bielom kniežati“ v predchádzajúcom liste č. 1 sú najzaujímavejšie preto, 

pretože sa zhodujú so známymi proroctvami o Bitke pri breze. Rovnako tak poukazujú pri 

vážnom štúdiu najstaršie i najnovšie proroctvá prenikavo na to, že „prichádzajúceho“ 

nemožno hľadať medzi politickými vodcami, ani vojvodcami, tiež nie medzi duchovnými 

hodnostármi, ale že pôjde vlastnými, jemu predznačenými cestami, pevne cez všetky stále 

rozpory. 

To dáva jasný a celkom nový výhľad a tiež silnejšiu dôveru. Zvlášť nápadné v rôznych 

proroctvách, z časti ale oddelených stáročiami, sú zdôraznené poukazy na podružné okolnosti 

u osoby „očakávaného“, ktoré výrazne dokazujú, ako málo spoločného majú Božské poslania 

s pozemskými názormi a formami, ako veľmi sme vzdialení od opravdivého života. To 

znamená od „Mocného, ktorý má prísť“, ktorý je prostého pôvodu a je nazývaný „Bielym 

kniežaťom“. Nasadá na koňa zo zlej strany, pretože jednou nohou trochu kuľhá (Bitka pri 

breze), potom je opäť z iných strán hovorené o „Veľkom jednookom“ a iné zjavenia veštia, že 

zasľúbený má mať jednu pásku cez oko a preto ponesie prijmenie „Jednooký“. Cez to 

objasnenie z niekoľkých strán vychádza z toho, že „očakávaný“ svoje prijmenie ponesie 

preto, že jeho pohľad má sledovať len jeden smer, nahor, keď má správne splniť svoje 

poslanie. 

Najneskorší výklad o „jednookom“ sa nezdá celkom nesporný, lebo prichádzajúci 

osloboditeľ a spasiteľ musí mať pohľad obrátený nielen nahor ale i k nášmu ľudstvu na Zemi, 

až chce vzniknuté nedostatky odstrániť. 

Jedno ale nesporne vychádza zo všetkého: „Prichádzajúci“ a to prichádzajúci bude iné, 

než ako si to predstavuje ľudstvo, ktoré sa tým zaoberá a na to verí. Božia vôľa a ľudský 

zmysel nešli nikdy správne ruka v ruke! Má táto rozdielnosť nadobudnúť tak veľkého 

rozmeru ako za doby Ježiša? 

Keď presne študujeme biblické proroctvá a iné zbierky, dôjdeme k presvedčeniu, že sa 

to tak musí vyvinúť, ale s tým rozdielom, že tentoraz protivníci nebudú ušetrení, ale 

rozprášení. Svetovým súdom, ku ktorému základný kameň bol položený za Ježišovho 

pozemského bytia, teraz prichádza dianie tisícročí k vybaveniu. Pôsobenie „Prichádzajúceho“ 

súvisí teda úzko so životom Ježiša z Nazaretu, veď tiež staré zasľúbenia hovoria už o oboch. 

Všetko sa uzatvára ako kruh a my skrz „Prichádzajúceho“ prežívame uzatvorenie 

jednej obrovskej svetovej histórie a vidíme súčasne vznik novej, celkom zmenenej doby, 

ktorá má byť riadená podľa vyššieho, čistého zmyslu a vôle. Tomuto vzostupu musí ale 

predchádzať úpadok, taký aký je teraz, lebo nikto nepovažuje za možné a nikto nie je 

spôsobilý celú bezmocnosť ľudskej inteligencie tak prenikavo odhaliť. Podľa proroctiev je ale 

to najhoršie ešte pred nami a potom sa rozpúta strašný boj v ktorom každá ruka, ktorá sa 

pozdvihne proti moci „Prichádzajúceho“ ochromie, alebo bude zlomená. Na mnohých 

miestach je dokonca celkom dôrazne poukázané na to, že žiadny štát ani cirkev sa nemôže 

beztrestne postaviť proti vlne jeho moci. 

Keď máme tak nezmerateľné prežiť, čo všetko sa tu musí ešte stať! Veď ako to dnes 

vypadá? Kamkoľvek sa podívame, je bieda, zúfalstvo, bezradnosť, ktorá tu a tam prechádza 

v nečinnú oddanosť, zvlášť proti surovému znásilneniu. Dolu to ide s príšernou istotou, nie 

len v Nemecku, ale i v susediacich krajinách. Daj Boh, aby hodina, kedy sa objaví zasľúbený 

a oslobodí týrané ľudstvo od trýzniteľov, nebola už ďaleko. 

Veľkú hodnotu majú pre vás novo nájdené proroctvá o rôznych pomocníkoch 

„Prichádzajúceho“. Ich obsahom vnáša sa mnohé k niečomu pochopiteľnejšiemu, čo sa 

približuje nášmu pozemskému mysleniu a chápaniu, pretože sa tým ukazujú cesty, ktoré 
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nakoniec musia viesť k očakávanému. Doteraz sme vlastne nevedeli viac než o jeho príchode 

a pôsobení. Ako ho však máme poznať? Ako sa nám bude zračiť?  

Iste i o tom bolo všeličo povedané: Napríklad skrz Božiu moc, ktorá je mu 

prepožičaná, a ktorá sa nejakým spôsobom už učiní citeľnou. Ďalej ho uvidia jasnovidní 

podľa, pre obyčajných ľudí neviditeľných, znamení. Bezpochyby tiež skrz jeho učenie 

a nakoniec skrz betlehemskú kométu! 

Proti tomu možno tiež rôzne namietnuť; veď keď bude kométa všetkým viditeľná, 

musí predsa ožiariť veľký kraj obývaný ľuďmi. Jasnovidní sa môžu mýliť alebo byť mýlení, 

a skôr než sa pravá náuka medzi už existujúcimi a stále sa znovu vynárajúcimi správne pozná, 

môže uplynúť dlhá doba, pretože už dnes existujú náuky, ktoré prinášajú mnoho dobrého. 

Boli sme teda po tejto stránke odkázaní na zvláštne udalosti, ktoré nám umožnia osobu 

Božieho vyslanca poznať. Teraz objavené proroctvá o pomocníkoch nám dávajú istejší smer, 

veď keď je teda niekde niečo tak neobvyklého s divmi hraničiacim, alebo divom jestvujúcim 

pôsobením, ako je prorokovaná „sestra s požehnanými rukami“, tak to nemôže dlho zostať 

nepoznané, ľahostajne, kde to je, a táto cesta musí nakoniec tiež viesť k očakávanému. 

Rovnako je tomu s „hviezdnou sestrou“. Pritom sa nemôže jednať o astrológiu v obvyklom 

zmysle ani v doposiaľ známom druhu, inak by nebolo o tom zo všetkých strán sa opakujúcich 

proroctiev. Skôr nimi musí byť predvídaní významný prevrat a prehĺbenie. Medzery súčasnej 

astrológie sú predsa tiež v širokých kruhoch dostatočne známe, aby to bolo pochopiteľné. 

Teda tiež táto „hviezdna sestra“ musí o sebe dať vedieť, i keď nechcene. Niečo takého 

nemôže zostať skryté. Tým je daná určitá istota, že sa musíme s „očakávaným“ stretnúť, či už 

cestou skrz jeho pomocníkov alebo učeníkov, ktorí dnes snáď ani ešte nevedia, že nimi budú. 

Na základe toho vítame nájdené proroctvá, ktoré sa spoja stále v pevnejšiu formu. 

Nech nie je ďaleko doba, kedy spadne posledná rúška. 

 

 

 

 

129. Veniec pomocníkov. 
 

 

Rozširované dostupné proroctvá o „Prichádzajúcom“ ukazujú, že tento nebude sám, 

ale bude mať veniec pomocníkov, ktorí stoja okolo neho rovnako ako učeníci okolo Spasiteľa. 

To znamená: 

„Má stáť ako skala v príboji, neotrasiteľne. Osamelý na strmej výšine, oddelený od 

všetkých ostatných, čnie ako vrcholok hory na vysokom hrebeni hôr. V širokom oblúku 

okolo neho stojí veniec pomocníkov, ako kedysi stáli učeníci okolo Spasiteľa. Nad ním sa 

vznáša holubica a za ním je kríž Spasiteľov. Teda len on založí tvŕdzu Svätého Grálu ako 

predsieň k nebeskému Jeruzalemu, mestu zlatých ulíc. Táto prichádzajúca ríša bude 

udržovaná čistá so železnou prísnosťou, až k tvrdosti. On je počiatkom vzostupu ku stupňom 

trónu. Nesmie sa spoliehať na žiadneho než na seba samotného a k nikomu si nesmie ísť pre 

radu. Čerpať má len zo seba, čítajúc vo veľkej knihe Božej, a počúvajúc vlastný vnútorný 

hlas; pretože v ňom je Boh.“ 

Veniec pomocníkov má teda stáť okolo prichádzajúceho. Akého druhu sú títo 

pomocníci? Sú politici? Sú vojaci? Môžeme uviesť dve podmienky, ktoré sa na týchto 

pomocníkov vzťahujú. Tieto nie sú ale ani politického ani vojenského druhu. Sú to: 

a) Sestra s požehnanými rukami. 

„Vzhliadnite medzi pomocníkmi sestru s požehnanými rukami! V nej sa zjavuje 

vysoká Božia milosť, po tisícročia zvestovaná. Len v najčistejšej Láske bola k Zemi 

zoslaná, aby podľa Vôle Najvyššieho silou Jeho požehnaní konala zázraky, Jemu ku 
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cti a ľudstvu ku spáse. Budú k nej prúdiť zástupy nemocných a biednych všetkých 

národov, aby jej prostredníctvom našli vyslobodenie zo svojich neduhov, ako tomu 

bolo kedysi u Spasiteľa. 

S vierou v srdci a plní vďačnosti za milosť Všemohúceho Boha sa budú vyliečení 

vracať späť do svojich krajín, aby tak radostne zvestovali zázraky. Všetky poklady 

sveta sú sestre s požehnanými rukami ľahostajné. Núti ju to len, v službe Najvyššieho, 

prinášať tieto pomoci tým, ktorí sa približujú s dôverou.“ 

b) Hviezdna sestra. 

„Kde je tá hviezdna sestra, ktorej meno bude poznať mnoho pokolení? Až hviezdy 

zapadnú a nastane zmätok, bude táto pomocníčka Prichádzajúceho, Bohom povolaná 

a omilostená, poznaná v žiarení hviezdy, v podivuhodnom spätnom pôsobení, ktoré 

z Prasvetla vychádza vo farebných zväzkoch a skrz hviezdu zasiahne každého 

jednotlivca, a po opätovnom návrate prúdi späť k Prasvetlu. Ešte žiadnemu 

smrteľníkovi nebol doposiaľ tento dar pridelený. Prichádza čas Božej milosti! 

Uprostred skazy otvorili sa stavidlá Božej Lásky a milosrdenstva. Prichádza pomoc od 

Otca zo Svetla. Ohlasuje výstavbu novej Ríše, až dymiace spustošenie prejde všetkými 

krajinami a všetko nečisté strávi“ 

 

 

 

 

130. 27. júla 1930. 
 

 

Prebuďte sa! Hodina súdu je tu! Už to začalo! Hrôza sa rozprestiera nad veľkou 

rozlohou zeme, kam dopadla prvá rana mečom. Tam, kde pred niekoľkými dňami bol ešte 

kvitnúci a radostný život, sú teraz len dymiace trosky, nárek a plač alebo tiesnivé mlčanie! 

A ku všetkému stačilo len niekoľko sekúnd! 

Jediný pohyb zeme! A dediny a časti miest zmizli. Tisíce mŕtvych, tisíce ťažko 

ranených leží na smrteľnom lôžku! Vy ste vedeli, čakali, kde to začne. Vy ste trpeli, keď sa 

vám ľudia posmievali a domnievali sa, že to také nebude a keď s urážajúcim úsmevom sa 

stále vypytovali, kedy že to bude? Keď ale cíti teraz niekto z vás pýchu alebo uspokojenie, ten 

je nie stúpencom Posolstva svätého Grálu! Ten nech odíde a podíva sa na tie miesta skazy, 

pozrie len jednému s postihnutých do jeho tváre plnej zúfalstva a bolesti a iste ho hneď 

prejde ten triumfujúci pocit; musí ustúpiť pred najhlbšou bolesťou, pred tou hrôzou 

a zdesením, ale tiež strachom pri pomyslení, že rovnaká sila a moc, ktorá tam vyvolala tú 

šialenú hrôzu, čoskoro i nad ním môže pôsobiť! 

Každý z vás bude trasúci sa kľačať na kolenách a prosiť Stvoriteľa o zľutovanie, 

nevediac, či aj jeho hodina sa už neblíži, a cítiac pri tom že darovanú jemu dobu k príprave 

nevyužil tak opravdivo, ako by bol mal a mohol! Naraz si jasne uvedomí, čo všetko svojou 

ľahostajnosťou a pohodlnosťou premeškal, predovšetkým ale pri vedomom očakávaní tohto 

súdu, čo mu teraz naháňa strach a bázeň. 

Tak často ste pri tom zabúdali na prítomnosť, v ktorej každá minúta pre vás je 

drahocenná! Len na budúcnosť myslíte! Ja som vás učil zužitkovať prítomnosť!  

Vo svojich nevedomých túžbach mysleli ste stále na ľudí v nížinách a nie na seba 

a svojich blížnych! Tak ako vždy staval sa každý mimo toto dianie, tak ako bol zvyknutý pri 

všetkých radách a napomínaniach. Nikdy tieto vážne napomenutia nevzťahoval na seba. 

Napadne vás už niekedy, že v celkom v blízkej dobe ona súdiaca moc vo svojej hrôze 

dopadne i na vaše hlavy a zasiahne vás práve na tých najslabších miestach, ktoré v sebe 

prechovávate? 
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Kto ale pri nešťastí svojich blížnych pociťuje zadosťučinenie pre zlosť, ktorú pred ním 

skrz ich posmech mal, ten tým na seba okamžite priťahuje spätné pôsobenie. Ten každý nech 

sa pred tým varuje! 

Je to Boží súd, čo teraz cez celú zem a skrz všetky hmotnosti buráca! A dotkne sa to 

celého ľudstva! Ani jediný nebude ušetrený! 

Stúpenec svätého Grálu má s najhlbšou vážnosťou stáť pred týmto dianím, nie ale 

s vnútorným triumfom! I on musí pri tom precítiť svoju očistu, ktorú tak nutne potrebuje, 

práve tak, ako i ostatní, ktorých toto veľké dianie už postihlo. 

Neverte, že všetci, ktorí pod troskami zahynuli, boli zlí. Hociktorý bol práve taký 

dobrý ako tí, ktorí smú žiť tu hore! Nemôžu vopred byť všetci vybratí, lebo často neposlúchli 

varovania z duchovna alebo ich brali len povrchne. 

Bdejte a modlite sa! Aby ste vy v súde mohli obstáť! Každý stojí sám za seba! Len 

podľa jeho vlastnej podstaty sa mu môže pomôcť, nie inak. Až je nie táto pripravená ku 

Svetlu, zasiahne i jeho skaza a bieda! Aj keby žil tu na Hore, ktorá stojí v ochrane Božej! On 

sám na tom podiel nemá; lebo jemu sa súd nevyhne! Súd pracuje spravodlivo a neúprosne! 

Skúmajte sa prísne! Všeličo je treba pozmeniť! Nech je vám táto prvá rana mečom 

vážnou výstrahou! Teraz bude nasledovať rana za ranou! Nie je nič, čo by vás mohlo 

ochrániť, mimo vašej pravej vernosti ku Svetlu! Čistota vašich myšlienok nech vám je k tomu 

cestou! 

 

 

 

 

131. Obrat svetov. 
 

 

Je tomu jeden pozemský rok, čo sa toto slovo stalo skutočnosťou. Žiadny človek 

nemôže tušiť, čo sa v onej hodine udialo. Dokonca ani účastníci nemohli pochopiť vážnosť 

deja. Len v budúcnosti bude ono miesto v lese pokladané za posvätné, keď sa pozná, akým 

ohromným spĺňaním bolo vyhradené. Bol tak položený základ pre novú zrelosť svetov. 

Základ, z ktorého sa musia teraz vyvíjať rozhodujúce prevraty! Nič už potom nebude môcť 

ďalšie dianie ani odkloniť ani zadržať, tak ako nebolo možné nejako rušiť okamžik veľkého 

obratu svetov. Musel sa naplniť, aby sa teraz obnovilo všetko, čo sa doposiaľ uberalo po 

nesprávnych cestách. 

A nič nie je dnes na zemi, čo by sa mohlo osvedčovať podľa vôle Božej. Všetko je 

nesprávne! Obnoví sa však, aj keď cesta k tomu povedie strachom a hrôzou! 

Lehota prešla! Stojíme uprostred súdu! Ľudstvo to nepozoruje, lebo nechce vidieť. 

Kto však má oči k pozeraniu, namáhaj sa! Čoskoro poznáš, ako je všetko bezpečne hnané 

k jedinému bodu, ktorý prinesie zrútenie ľudského vedenia a umenia v politike, štátnictve 

i v cirkvách, vo všetkých vedných odboroch, v obchodovaní i v bankovníctve, dokonca 

v spoločenskom i rodinnom živote! Všade!  

Nič pred tým nezostane ušetrené! Dokonca umenie, ktoré sa vždy držalo, bude 

tentoraz vtiahnuté do víru, ktorý musí všetko zničiť. 

A nastane nová doba! Výstavba od základu. Stavebné kamene, ktoré sa nedajú 

použiť ku zdravému budovaniu, budú navždy odhodené! Zostanú ležať, aby sa na starom 

mieste rozpadli na znamenie dôrazného varovania! 

Varujte sa preto, aby ste nepatrili tiež k týmto kameňom, ktoré musia byť odhodené! 

Buďte bdelí! Aby ste sa nezrútili do skazy s tými, ktorí ešte dnes nechcú nič vidieť! 

Nepoznáte hodinu, kedy všetko dospeje k bodu, na ktorom musí dôjsť k zrúteniu. V tú 

istú dobu bude človeku zobratá každá nádej a každá klamná predstava o jeho doterajšej 
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vlastnej vznešenosti. Týmto spôsobom bude musieť byť konečne usmrtené pyšné myslenie! 

Slová a varovania neboli počuté! 

Človek má teraz ochutnať a zjesť zhnité ovocie svojho nesprávneho pôsobenia, až 

z neho nič nezostane. Ani jedinému sa nemá pomôcť! Nechceli to inak! 

Tí, ktorí zostanú, budú posilnení a upevnení, prísne od všetkého očistení a pôjdu 

pokorne na novú výstavbu, isto vedení rukou Božou k mieru a šťastiu.  

 

 

 

 

(132. Posledné slovo k povolaným) 
 

 

Teraz stojí ten deň pred vami! Ten deň, ktorého sa musia všetci ľudia báť. Keby ste 

vedeli, ako blízko leží pred vami táto hodina, v ktorej ja budem požadovať od každého 

jedného povolaného plnú silu, jeho celú schopnosť, jeho celú zrelosť,...mohol by snáď tak 

niektorý z vás mať veľké obavy nad zmeškaným časom, ktorý správne nevyužil. Kto sa 

zahalil do samoľúbej bezstarostnosti pekného snenia, miesto toho, aby si úplne ujasnil ťažobu 

zodpovednosti, ktorú povolaním voči celému ľudstvu a predo mnou a svojim Bohom má, ten 

má tiež všetky dôvody báť sa. 

Od doby, kedy bol tu na Hore, bola pre neho každá sekunda potrebná; lebo on ju 

potreboval, aby na sebe samom pracoval! Pritom však obracal skúmavo svoj pohľad na 

druhých a tak svoj čas prehral svojvoľným spôsobom. Nebude preto hotový k hodine, ktorá 

ho volá. Len preto, že pozoroval ostatných, nie iba seba samého, ukázal povolaný svoju 

neupotrebiteľnosť. Nevážil si tú silu, ktorú pri povolaní obdržal; nepoužil ju k tomu účelu, 

pre ktorý mu bola daná a pre nejaký iný účel ju však nepoužil! Tak spočívala v ňom 

neupotrebiteľná sila po tú dobu, ktorá mu mala priniesť vzostup pre splnenie!  

Ak nezačne teraz povolaný ihneď každý okamžik využívať, používať silu, aby na sebe 

samom a svojej úlohe neustále pracoval, bez toho, aby pozeral napravo alebo naľavo, potom 

bude pôsobiť nikdy neustávajúci zákon príťažlivosti rovnakého druhu a tá sila, ktorá mu bola 

prepožičaná, bude centrálou pritiahnutá späť tam, odkiaľ vyšla.  

Toto je prirodzené dianie, ktoré potom nastane, ak sila v povolaných leží nepoužitá. 

Len v životnosti môže táto sila celkom odolávať príťažlivosti, ktorá spočíva v centrále. Jedine 

v životnosti! Tak mnohí z vás nechali ju v sebe odpočívať lenivosťou svojich duchov a tiel, 

pohodlnosťou a týmto tak zavrhnutiahodným chovaním, keď skúmali a kritizovali pohľadmi 

len druhých, miesto toho, aby väčšinu chýb hľadali v sebe.  

Tak vám bude opäť odobratá sila, ktorá vám bola daná. Opustí vás vo spravodlivom 

samočinnom pôsobení Božích zákonov, ktoré sa nikdy nemýlia a každému jednému odplatia 

podľa toho, aký je vo vnútri skutočne, nie však podľa toho ako si o sebe vo svojej 

namyslenosti domýšľa. Inak, ako podľa jeho myslenia a jeho obrazotvornosti pôsobia zákony. 

Vy ste nechceli inak a budete v sebe prázdnymi stáť predo mnou, keď vás zavolám, keď 

budem požadovať. 

Ja vám dávam silu, ktorá vo vašom samoľúbom rozjímaní potom od vás ustúpi, od 

jedného viacej a od druhého menej, a navráti sa zas späť. Vy ste mnohé slová brali príliš 

ľahko, čo by mal každý jeden, náramne prísne, ba smrteľne vážne brať!  

Vždy čokoľvek bolo tiež tu na tomto mieste povedané vo varovaniach a radách, nikdy 

nevzťahovali poslucháči sami na seba. Práve tí, pre ktorých bolo potrebné, aby sa nad tým 

zamysleli a seba podľa toho merali, mysleli pritom len na druhých a hádzali to na tých, ktorí 

mali dobré chcenie vo svojom povolaní, aby toto ich povolanie zmenšili alebo sa nad tým 

pozastavovali a tým rušili potrebnú harmóniu Hory. 
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Hovorím vám, zvratné pôsobenie za to neprišlo. Teda niektorý z vás sa tak stal príliš 

slabým, aby teraz obstál, ak by bolo potrebné.  

Je príznačné pre smiešnu ľudskú namyslenosť tiež medzi povolanými, že takými sú 

práve často tí, ktorí hľadajú uznanie vo svetlých výšinách, tu na Zemi a žiaľ dokonca i na 

Hore, keď sa vyznačujú obzvlášť mnohými chybami. To sa stáva však len tým, ktorí sami 

majú väčšinu chýb, keď ja som im tak neúprosne naproti tomu ukázal, ako sa oni javia 

druhým. Z toho dôvodu je nutné, aby som tu dal na známosť, čo zo Svetla bolo vyrieknuté, 

v priebehu nedele tu na pobožnosti: 

„Tomu čo spočíva v neodolateľnej moci prichádzajúcich katastrôf, vzpierajú sa tí, 

ktorí naslúchajúc Slovám, ktoré skrz ústa k tomu povolaných učeníkov prichádzajú. Rovnako 

zahmlené výpary únavy spočívajú na čistom cítení, lebo každý jeden verí, že slová nie sú 

prehovárané k nemu osobne, ale k iným. Namiesto čistého cítenia nastupuje tak sebecké 

cítenie v najnižšom rozumovom pohľade. Vy neveríte vo vedenie a v použitie duchovného 

trestu majstrom, a tým sa sami oddeľujete a uzatvárate od kruhu čistého cítenia, ktoré Horu 

obklopuje.  

Vy, učeníci, to vidíte a pozeráte na toho, ktorý čoskoro z vášho stredu vystúpi, aby zo 

strany Prichádzajúceho vzal vlákna osudu ľudí do svojich rúk. Ako on slúži, vidíte a v sebe 

sledujúc, to je skutočná služba a modlitba.“ (Je tím mienený Friedrich Halseband.)  

„Nech je viac srdce zasiahnuté mečom ohnivého poznania, aby ako pokorne prosiaci 

rozprestrel túto svoju dušu ten, ktorého úlohou je roztriedenie duší a privádzanie k Synovi 

Človeka (Hans von der Crone). 

Ten keby tu stál, dával by pozor, aby neklesol!“ 

Hlboko bolestné je to, že nie všetci môžu byť chválení, že nie všetci na Hore 

pobývajúci vzbudzujú len radosť vo Svetle! Pre to, že smeli byť obdarení milosťou byť tu, 

ako jediní z miliardy ľudí! 

Niektorý sa snaží pripraviť ku splneniu podľa svojho mienenia, miesto toho, aby 

jednal podľa mojich slov, ktoré mu vždy ukazujú jedinú cestu ku splneniu! 

Presne tak vyzerajú dokonca všetci ľudia tejto časti Stvorenia voči svojmu Bohu! 

Hľadali svoju vôľu, ktorú Stvoriteľovi predložili a chceli splniť jeho Božiu vôľu len 

v spôsobe vlastného mienenia! Preto ale teraz prichádza súd. A medzi povolanými nemal by 

však byť ten, ktorý chce rovnaké chyby vziať so sebou do novej ríše. To sa mu nepodarí, on 

sa pri tom zrúti. 

Preto ešte raz: Beda všetkým, ktorí svoj čas premárnili v pohodlných myšlienkach, že 

všetko, čo tu bolo povedané k príprave, oni nepotrebujú, ale druhý, u ktorého oni chcú vidieť 

chyby! A beda tým, ktorí sa domnievajú byť tak vysoko, aby prijali dobre mienenú radu 

učeníka, ktorý ako znalec a ako lekár duší je k tomu povolaný: 

Každé moje slovo musí byť živo zakotvené v jednotlivcovi! Nejeden sa tým 

prehrešuje. Keď mu to chýba, bude toho horko ľutovať! Lebo potom nemôže splniť 

požiadavky, ktoré ja na neho budem mať v tej hodine, ktorá je pred ním omnoho bližšie než 

si on myslí!  

Často sa mi prieči ešte tu hovoriť, lebo je predo mnou mnoho lenivých duší, ktoré 

všetky moje slová počúvajú len ako reč prednášky, ale necenia si ich ako živú vodu, ktorú oni 

ako hynúci nutne potrebujú! 

Vy to počujete a premýšľate o to viac, kto z druhých by sa tak nutne mal teraz podľa 

toho riadiť a odchádzate ako farizeji, hrdo sa domnievajúc, že to nemohlo byť mienené na 

vás. Ste od toho ďaleko vzdialení! Alebo by ste boli radi tiež tu a tam, aby to tých druhých 

mohlo zasiahnuť; avšak o niekoľko minút neskôr vás práca všedného dňa už opäť zahalí 

a všetko zostane po starom.  

Mnohí tiež myslia, že ja som tu preto, aby som vás viedol ako na uzde. Nie som na 

tejto Zemi, aby som bol pestúnom. Ja dávam Slovo! Človek sa má podľa neho riadiť alebo 
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pokaziť. Jemu zostáva voľba, avšak nie právo odo mňa ešte očakávať, že budem radiť, že 

budem pomáhať, keď on nie je poslušný Slovu. Iste, doposiaľ som pomáhal, kde som len 

pomáhať mohol. Avšak tento čas je teraz preč. Prichádza hodina, kedy teraz musím 

požadovať! A počuli ste Slovo, aby som aj ja tiež mohol požadovať! Nie len od vás, ale od 

celého ľudstva! Požadovať pre môjho Boha, ktorý ma preto poslal dolu. Vás to ale zasiahne 

bezpodmienečne najskôr. Nejeden to môže očakávať, kto otáľal! Z tohto dôvodu buďte 

pripravení, aby vás to neprekvapilo v spánku! 

 

Amen!  

 

 

 

133. K 3. augustu 1930 
 

 

K tým, ktorí trvalo smú prebývať na tejto Hore, sa približuje teraz hodina vyúčtovania 

všetkého, čo tu duševne mohli získať. Každý bude musieť preukázať, akej zrelosti dosiahol, či 

všetko to, čo smel obdržať mu prinieslo ovocie.  

Tak mnohé, o čom ani nevie, mohlo ujsť jeho pozornosti aj vtedy, že tu bol prítomný. 

Ale ujasní sa mu to, až bude musieť byť v tomto súde zavrhnutý ako mnohí, ktorí boli videní 

ľahkými.  

Potom ho to vrhne zase späť do tkaniny jeho starej karmy, ktorá, doposiaľ čakajúc, 

bola zadržaná Svetlom. Pokiaľ však čas správne využil a nezneužíval len duchovnú silu, ale 

zhodnotil dary svojej duše, tak pre neho to zlé v doterajšej sieti jeho karmy znovu neožije, ale 

Svetlom zaschne, zatiaľ čo všetko dobré osvetlené obdrží prísun sily, zosilnie a pozdvihne ho 

k čistým nivám. Mnohí z vás sú prekvapení, že stále znovu poukazujem na vyskytujúcu sa 

nezrelosť, pretože všetci veria, že vykonali to, čo bolo v ich silách, snáď dokonca ešte viac. Ja 

ale hovorím: že tým sa nič nevykonalo! 

Všímajte si raz každý sám seba, akonáhle prídu návštevníci z nížin, ako v posledných 

týždňoch. Objavia sa sťažnosti, že ten, alebo onen človek so sebou prináša nepokoj, že 

dokonca aj tu v hale pri prednáškach sa objavujú rušiace záchvevy!  

Niektorý účastník nedokáže pri všetkom zachovať zvyknutú jasnosť a pokoj. 

To je určite teraz znamením veľmi smutného chovania. Predstavuje mnohých ako 

takých, celkom určite! Ale nepredstavuje tým návštevníka, ako je pripravený. Ale predstavuje 

to duchovné vlastnosti jednotlivca tu vo výšinách na Hore, jeho stupeň zrelosti alebo 

nezrelosti. 

Kto medzi tými pobývajúcimi tu vo výšinách je teraz ešte schopný byť rušený jedným 

návštevníkom akéhokoľvek druhu, taký je nezrelý! Premeškal a nevyužil čas, ako by mal! 

Nebral mnohé napomenutia a výstrahy vážne, nevzťahoval ich na seba, šiel ľahkovážne okolo 

toho v poslednej lehote, ktorá mu k tomu bola daná. 

Uvážte: Teraz sa pomaly Hora plní, nebude už viac prázdna, a potom prídu masy, 

ktoré so sebou prinesú strach, nemoc a núdzu, skľúčenosť, bázeň, čiastočne tiež najdivokejšie 

zúfalstvo! A všetci hľadajú pomoc! Títo musia nájsť siných ľudí. Ale tiež tí, ktorí jasajúc 

prichádzajú v najväčšej radosti poznania, tí všetci budú hľadať veľkosť a silu u ľudí, ktorí so 

mnou smejú byť na Hore! A plným právom! Tento divoký zmätok v očakávaní 

tisícnásobných prianí musí byť zvládnutý! 

Avšak takí ľudia, ktorých už jednotlivý návštevník urobí nerôznym alebo 

nepokojným, nemajú schopnosti tohto druhu! Tí budú jednoducho odpudení, aby nielen 

nemohli sklamať hľadajúcich, čo im prináša škodu, ale dokonca aby ani nemohli zasiať 

zmätok vo viere v Posolstvo. 
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Nie sú vôbec tak jemnocitní, ako by tomu oni radi verili, ale len rozmaznaní a teda 

chúlostiví a príliš slabí! Cudzinec iného druhu je schopný ich vytrhnúť z vnútorného pohodlia 

bezobsažného šera, ktoré starostlivo pestujú a ktoré ich zdržuje od duchovného dozrievania. 

Z príjemne udomácnenej blaženosti zachvievania sily Svetla, ktorého blízkosť doposiaľ smeli 

užívať a ju užívali, doslova vzaté, bez toho aby podľa zákona, toto zachvievanie sily pre dušu 

zhodnotili, aby získali tú zrelosť, ktorú mať musia. Oni sa len sýtili. Zhodnotiť ale znamená: 

v pohybe, v trvalej bezohľadnosti voči sebe samému využiť čas, využiť každý okamžik! 

Skúmajte sa každý s najväčšou prísnosťou! Kto skutočne skúšal, v tichosti stále znovu 

raz vyradiť všetko, čo ho každodenne zamestnáva, aby si vytvoril obraz o celej vážnosti 

týchto dní! Stále znovu, neochvejne, až konečne v tom bol živý. Veď všetko, čo sa už tu na 

Hore, v predchádzajúcich jedenástich mesiacoch pre neho udialo, bolo predovšetkým len to 

veľké. Nebolo to zmeškané, ak sa na to predovšetkým sústredil. 

Ak sa pýta ale dnes čestne sám seba, spozoruje, že nielen mnohé viac nevie, ale tiež to, 

o čom ešte veril, že to vie, nie je v ňom živé, že si to teda sám neosvojil. 

S námahou nájde v spomienkach len prázdne vety, zafarbené slovami, ktoré musí len 

vyvolať vo svojej pamäti, pretože všetky stoja len ako tieň vedľa neho. On ich môže 

v myšlienkach vzkriesiť! Ale to nie je život! Živo zakotvené bytie prináša tiež v každom 

okamžiku a bez obtiaží onen cit, ktorý sa bezprostredne formuje v obraz, ktorý potom môže 

byť ešte iba popísaný. Tieto obrazy zostanú vždy rovnaké po všetky časy. Nebude sa tým tiež 

nikdy v podávaní nič meniť, a možnosť blúdenia či zabudnutia zostáva navždy vylúčená. 

Človek nepotrebuje pri tom vôbec namáhavo myslieť; lebo je to tu! Duša si to berie nakoniec 

so sebou ako zisk pri prechode na onen svet, pretože to bola časť jej prežívania.  

Tak bude od každého jednotlivca, ktorý mal pred celým ľudstvom tú výhodu, že tu 

mohol byť, všetko požadované! Každý musí v sebe niesť všetko živé. Potom sa nepotrebuje 

nikdy pýtať, nepotrebuje radu, nemôže ani ísť falošnými cestami a každému dá nadovšetko 

jasné vysvetlenie.  

Kto môže povedať o sebe, že to tak robí? 

Čoskoro to bude už dvanásť mesiacov, čo určený kruh býva tu na Hore a za túto dobu 

mali učeníci utvoriť pevný kruh, ktorý je nedotknuteľný, tvrdý ako oceľ, od ktorého sa musí 

odraziť všetko, čo sa odváži naň zaútočiť, bez toho aby to tiež zanechalo najmenšiu stopu. Ale 

aj všetci ostatní musia dospieť tak ďaleko, aby mohli byť príkladom každému, ktorý 

prichádza zdola!  

Ak bude tento kruh teraz dosť pevný, tak neumožní nikdy tu na Hore rušivé záchvevy! 

To je celkom vylúčené. Nemoc, odcudzenie a nepokoj skĺznu od tohto kruhu preč, ako by 

vôbec neboli, a je nemysliteľné, aby nechali stopu! 

Teraz sa rozhliadnite okolo seba, kde tomu tak je! Pozrite tiež na tých, ktorí tu na Hore 

sú ešte náladoví, ktorí sa cítia byť inými urážaní alebo prehliadaní, ktorí, keď tak činia, myslia 

len na seba, ktorí sa stále len na seba a iných hnevajú a sú nespokojní! Skrátka, ktorí rušia 

harmóniu i v tom najmenšom, či je to už len nevľúdnou tvárou, alebo namrzeným bytím... 

Tí všetci sú tu na Hore nezrelí! Oni nevyužívali silu, ktorú obdržali, a v ktorej tiež ešte 

dnes trvalo stoja. Vyhýbajte sa im! Blíži sa hodina, kedy musia klesnúť lebo za chvíľu budem 

požadovať všetku silu od každého jedného! Požadujem plnú službu v radosti a vďake! Lebo 

kde to nejde, od povolaného kríž! Využite preto silu, využite ju pre seba! Zhodnotenie nie je 

ale zbytočné hĺbanie, trápenie seba, trýznivé myšlienky o hodnote alebo bezcennosti samého 

seba alebo pochybnosti o druhých, lenže je to svieže, radostné uchopenie okamžiku, 

ľahostajne, či tento skrýva príjemnosti alebo mrzutosti. Odhoďte preč všetko, čo vás chce 

utláčať, a vzhliadnite s odvahou a dôverou súčasnosti do tváre! Nemôžete zahynúť, keď 

správne stojíte. 

Tu na Hore majú byť silní ľudia, žiadne slabé skleníkové rastliny, ktorými otrasie už 

každý vánok! Kto pozná vážnosť môjho poslania, ten vie, že ja som tu na zemi k boju, 
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a potrebujem okolo seba silných bojovníkov, ktorí nemôžu byť ovplyvnení a vytlačení zo 

svojho miesta! Pevne a plní sily stoja v najhoršej zvade. Nikdy sa už nesmiem obzerať nazad, 

ale musím s vedomím neochvejného valu za sebou vždy len kráčať vpred! Bojisko pre môj 

meč má ležať len predo mnou, aby som mohol raziť cestu pre celé ľudstvo, ktoré chce 

v budúcnosti slúžiť Vôli Božej! Preto preč so všetkými slabými, ktorí sa nevzchopia, aby 

zosilneli! Budú pri nápore hľadajúcich iba zábavkou, nie však ich pomocou! A to nie je 

všetko! Budú z kruhu vyvrhnutí ešte skôr, než spôsobia škodu a zmätok. S bezohľadnou 

ostrosťou musí byť teraz vylúčené všetko, čo takouto slabosťou ešte onemocnie.  

 

 

 

 

134. Predslávnosť Slávnosti Ľalie 6.9.1930. 
 

 

Všetko sa pripravuje k Slávnosti Čistej Ľalie, ktorá bude vložená do Svetla Božského 

Otca. 

Najjemnejší, najčistejší duchovia ju zahalia svojou silou a pôsobia dolu do hmotnosti. 

Uvijú okolo nej záhradu svetlých kvetín, aby k nej nepreniklo nič, čo by bolo nečisté. Ani 

žiadny záchvev, ani žiadna myšlienka. 

V predvečer svätej Slávnosti prichádza zhora lúč Svetla, ktorý preniká oblúkom 

a prináša silný prúd požehnaní z Božského, aby sa naplnila túžba ľudského ducha po Prasile 

ženského princípu z prameňa ducha. 

Táto svätá Prasila je pripojená k trónu Božej Vôle na zemi. Patrí k výstavbe Ríše, ako 

doplnenie mužského princípu vo Stvorení.  

Od rozštiepenia muža na ženu, teda behom výstavby Stvorenia samotného z Božej 

Vôle, môže duch nasledovať tento vysoký praobraz sily ako mužskú a ženskú čistotu 

a vernosť ako ženskú darujúcu a prijímajúcu silu.  

Túžba ľudí po čistote nachádza celú dobu silu v modlitbe. Táto túžba si vytvárala 

predstavu, z ktorej vznikol kult. Ale ľudstvo od pádu do hriechu priliplo na vonkajších 

predstavách, ktoré so svojou túžbou strhli čistú Božiu silu do prachu. Formovalo si obraz 

a podobu, ktoré ovešalo čačkami a tancovalo okolo nich, lebo ľudstvo musí všetko skriviť 

a strhnúť dolu, pokiaľ bude ľudstvo zotrvávať v pocitoch. Božia vôľa v súde opäť uvoľňuje 

cestu citu ostrou ranou meča, ktorý odsekne tŕnitý zmätok rozumu a poskytne opäť možnosť 

čistého vzostupu vašich duchovných plameňov.  

Pokiaľ budete stúpať ku Svetlu, potom v prežívaní ducha bude vo vás Slovo ožívať 

a každé požehnanie, každý dar bude živým skrz spojenie so Svetlom vo vás. Tak môžete 

požívať živý chlieb a všetko to, čo spočíva vo vašom duchu! 

Opäť prúdi skrz čistú Ľaliu k pozemskému ženstvu sila zo Svetla tak nepoškvrnená, 

ako pred pádom do hriechu. Pamätajte na to! Je vám tak znovu daný, čistý dar, o ktorý sa 

ľudstvo v ženstve pokúšaním ľahkomyseľne pripravilo. 

Prežitím dosiahnuť tohto klenotu a podržať ho, to je úlohou nového pozemského 

ženstva! 

Nerobte si žiadny obraz a podobu; neovešiavajte ho pozlátkou rovnako ako primitívne 

národy, ale prežívajte a velebte čistotu a vernosť, ušľachtilé ženské cnosti, aby ste si k sebe 

pritiahli čistotu, ktorú vyžarujú a tak spolu pomáhali pre vás získať Ríšu. 

Panny, ženy a matky! Žite v tejto Božej sile, ktorú vám Jeho Vôľa milostiplne 

poskytla.  

Amen! 
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135. Čistá Ľalia. 
( 7. 9. 1930.) 

 

 

Siedmeho septembra 1930 bol ten deň, kedy Irmingard, ako pred zrodením vyvolená 

a od Svetla preto vyslaná, bola povznesená hore zo zeme do svetlej záhrady Božej, pretože 

duchovné ľalie nádherne kvitli v jej vznešenej čistote. Boh sám vo svojej milosti prepožičal 

pri tom jej duchu iskru, ktorá jej dáva schopnosť na veky byť pri Imanuelovi a Márii v Hrade 

ako jediný tak povznesený ľudský duch, ktorý vyšiel z vývoja. 

Tým je preklenutá priepasť dolu k užšiemu spojeniu s ľudstvom. Čo to znamená, 

nemôže pochopiť človek dneška, predsa však mu poskytuje čiastočný pojem vysvetlenie, že 

tak velikú, milostiplnú pomoc môže poskytnúť len ruka Božia. 

Čistá Ľalia tvorí vrchol duchovného trigonu dolu ku stvoreniu, podobná mostu ako 

spojovacia cesta. Jej prostredníctvom môže teda všetka sila ku vzostupu prúdiť pre všetko 

ženstvo. K pomoci z duchovnej núdze, k posilneniu každého dobrého chcenia všetkých 

dievčat a žien, aby konečne splnili svoju úlohu vo stvorení podľa vznešenej Božej vôle! Je 

im tým podaná ruka ku vzostupu z najvyššieho Svetla. 

Aby pozemský hrubohmotné pôsobenie bolo privedené k rýchlejšiemu rozkvetu pre 

výstavbu nového kráľovstva Božieho tu na zemi, ponechal Boh vo svojej dobrote tiež 

hrubohmotné pozemské telo Irmingardy vzdor jej vlastnej pozemskej smrti tu pod ochranou 

Imanuela, tak že môže pôsobiť tu na zemi ako prevádzajúca hrubohmotná schránka 

zjasneného ducha, sídliaceho vo Svetle.  

Tým prichádza Bohom poskytnutá sila Svetla bezo zmeny na pozemské ženstvo, ktoré 

sa pre to udržuje otvorené.  

Slávnosť Čistej Ľalie je teda v každom pozemskom roku v deň, kedy prostredníctvom 

pozemského tela pôsobí zhora Božská sila na všetko pozemské ženstvo vo splnení svätej vôle. 

Tá prúdi z nej do celého sveta očisťujúca a oživujúca, povznášajúc a posilujúc k úlohe, ktorú 

má ženstvo v tomto stvorení. A všetky ženy, ktorým bola poskytnutá milosť, aby sa zúčastnili 

Slávnosti, a ktoré sa pri tom s prosbou približujú, prijímajú najbohatšie Božie požehnanie, 

akonáhle majú opravdivú čistú vôľu. Nesú potom túto silu dolu do nížin a pôsobia ako darci 

požehnania nevedomky ďalej na tých, s ktorými sa stýkajú a ktorí sú rovnakého zmýšľania. 

––   ––   –– 

7. septembra 1930. (nedeľa) 

 

Zo svetlých výšin preniká jasot, velebenie a vďaka Pánovi, že dnes bude v kruhu 

diania teraz splnený tiež posledný článok prípravy pre očistu, výstavbu a vzostup v hmotnosti! 

Svätá Slávnosť Čistej Ľalie bude v túto hodinu zároveň radostne slávená v duchovnu. 

Je to dlho vytúžená Slávnosť. Základný kameň významného diania, ktoré je určené pre 

večnosť! Ku spáse všetkých tvorov! 

Vy, ktorí tu dnes smiete byť, nemôžete význam pochopiť. Vlastný dej je pre ľudského 

ducha príliš vysoký. Len učeníci potom vycítia v tušení časť veľkej vážnosti, akonáhle ich 

duch zostane teraz Svetlu otvorený. Vyryte si ale do pamäti tento dej, ktorý smiete prežívať 

a z ktorého môžete vzhliadnuť len hrubohmotné. Spomienka na to vám môže prepožičať 

veľkú silu a na onom svete priniesť úžitok pre vzostup, keď budete usilovať spoluprežívať to 

dnes zbožne. 

Učeníci, nositelia zlatého kríža, staňte sa pozemskými svedkami, otvorte svoje 

najvnútornejšie cítenie!–– 

Imanuel: Nahome, volám Ťa! 

Nahome, z doznelých tisícročí vyzdvihujem teraz Tvoje meno, prebúdzam a volám 

Ťa! ––  Už raz si smela byť so mnou na tejto zemi. Skrz seba samú si vtedy udržovala 
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vo mne vieru v ušľachtilosť ženstva pozemských ľudí bdelú, ako protiváhu všetkého 

toho, čo som na zemi z toho videl a musel počuť. Bola si dôkazom, akého vysokého 

mienenia a čistej vernosti môže byť pozemská deva schopná uprostred nebezpečia 

najhorších úkladov zla. Tým si spôsobila, že vo mne zostala nádej, že po veľkej očiste 

teraz tiež žena tejto zeme môže sa ešte stať takou, ako je to vo vôli veľkého tvorcu.–– 

Teraz si bola opäť na svoju prosbu poslaná sem na túto zem, v dobe, kedy musím 

vybudovať ríšu, ktorá bola kedysi ľudstvu Bohom zasľúbená. 

Nahome si sa volala kedysi v starej dobe. Irmingard máš byť teraz v novom čase, 

ktorý teraz príde na zem. Preto má tento okamžik vážny význam pre všetkých v celom 

stvorení. Vedľa mňa stoja štyria z najvyšších služobníkov Božích, sami štyria 

archanieli, aby prijali Tvoj sľub! 

Jasajúc snaží sa dolu zástup anjelov, aby zvestoval celej zemeguli, aké verné a poctivé 

je Tvoje chcenie vo Svetle! Kráľovná ženstva, pramatka Elisabeth, skláňa sa v láske 

nad Tebou! Celou dušou buď preto pri každom slove, ktoré chceš položiť svojmu 

Bohu k nohám!  

Irmingard: Nech je vôľa môjho Boha pre mňa životom! 

Som pripravená! Amen. 

Imanuel:  

Požehnaná buď, Irmingard! Volám Ťa, teraz hovorí Boh Otec sám a Syn a Duch Svätý 

mojimi ústami k Tebe!  

Oheň Ducha Svätého Ťa teraz spája so mnou. Nuž, teraz si Ty sama časťou splnenia 

Grálu!  

Len Božia vôľa Ťa môže oddeliť od tvojej prísahy. Dokonala si cestu k nebeskej 

spáse! Tvoje srdce rozžeravuje oheň poznania, vôľa prikazuje tvojej ceste a telu. Polož 

znamenie svojej služby s radostnou vďakou Bohu! 

Ochraňujúci kríž stojí medzi tebou a všetkými pozemskými prianiami Tvojich 

blížnych. Ty nie si pre nich tu na zemi! Zahaľuje ťa plášť, Tebe určený. Tým si odňatá 

do môjho kruhu. Ľudstvo nemá viac žiadnu účasť na Tebe. Božou milosťou, ktorá Ti 

poskytuje silu, zostaneš pri mne teraz a vo večnosti! Ži naďalej vo vďake svojmu 

Pánovi, ktorý je naším Bohom a Otcom! 

Pokľakni, aby Tvoj duch prijal Silu, ktorú teraz potrebuje k vysokému úkolu. 

Otče, prosím Ťa, buď v nej Tvoja Sila. 

Amen. 

Spájam Ťa v otcovskú ruku so všetkým, čo k Tebe patrí. S Tvojim duchom, Tvojim 

myslením, Tvojim konaním! Buď požehnaná pre svoje pôsobenie!  

Amen. 

Povstaň a nasleduj ma, aby sa teraz naplnilo duchovné a pozemské dianie! 

 

 

 

 

136. Vianoce. 
 

 

Vianoce! Slávnosť žiariacej hviezdy! Obe tieto slávnosti sú v skutočnosti len jedno! Je 

to deň žiariacej hviezdy, ktorá, Bohom poslaná do tejto časti sveta, svietila kedysi Synovi 

Božiemu na pozdrav, keď sa tu na zemi prebudil. Teraz bude svietiť Synovi Človeka odo dňa 

jeho pozemského prebudenia, od tej hodiny, kedy moc Svetla zakotví v hrubohmotnosti! – 

„Pokoj na zemi k radosti ľudstva!“ Taký bol pozdrav Svetla pri pozemskom narodení 

Syna Božieho, ktoré sa ešte dnes slávi o vianočných sviatkoch. Ako odpoveď na tento 
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pozdrav niesol sa už po niekoľkých rokoch výsmešný pokrik ľudstva: „Ukrižuj, ukrižuj ho!“ 

vyzývavo k Božiemu trónu!  

V tom istom okamžiku zniesol sa však dolu po ceste tohto výsmechu. . .súd! Nečakal 

snáď až na dnešnú dobu! Vy, pozemskí ľudia, stojíte už od dňa vraždy v tomto zvratnom 

pôsobení. To, čo sa deje teraz, je len koniec súdu, teda konečný súd! 

Od oného dňa, kedy sa roztrhla posvätená opona pred Najsvätejším, boli ste stále 

oddelení od Boha! Od tejto hodiny nemali ste už mať Najsvätejšie na zemi. Od tohto 

okamžiku boli ste zmätení a osamotení. Nebolo pre vás už žiadneho spojenia s Bohom! 

Ľudstvo popretŕhalo toto spojenie ukrižovaním a rozbilo starú zmluvu. Boží posol, ktorý dal 

roztrhnúť túto oponu, vyprázdnil tým tiež Archu zmluvy, pretože stratila pôvodný zmysel 

a hodnotu. Po tejto vražde nemohla ďalej existovať zmluva medzi Bohom a ľudstvom. 

Zostalo vám tu jedine Slovo, ako lano k záchrane pre jednotlivcov, ak sa chcel 

namáhavo po ňom šplhať, aby dosiahol svetlejšie výšiny. To sa podarilo za veľkého 

namáhania len niekoľkým. Tam museli však ešte čakať až ku dňu posledného súdu! A tento 

prináša Syn Človeka, ktorý má uzavrieť tiež novú zmluvu, pre ktorú vážne hľadajúci boli už 

teraz spečatení.  

Bez novej zmluvy už nie je pre pozemské ľudstvo žiadne spojenie s Bohom, pretože 

bolo prerušené ukrižovaním. 

Od tej doby chýba najsilnejší článok tohto nutného spojenia, čím vznikla pre každého 

nepreklenuteľná priepasť okrem samotného Boha. Ľudstvo však v zaslepení zväčšovalo túto 

priepasť vždy viac a viac. 

Z toho dôvodu znie teraz pozdrav hviezdy: „Ľudstvu boj a súd až k úplnému 

podrobeniu, ktoré je to isté ako očistenie a mier!“ – 

Snažte sa konečne, vo všetkom zhone tohto ľudstva, jasne vzhliadať k vianočnej dobe! 

Nie však z toho hľadiska, ktorému vás učili, ale uvažované zo Svetla!  

Syn Boží prišiel k ľudstvu na zem, aby svojim Slovom ukázal cestu, ktorá by musela 

viesť ľudstvo do výšin, na nivy blažených. Chcel tým priniesť mier, šťastie a radosť. Chcel 

otvoriť zblúdilým ľudským duchom dvere do raja. Ľudstvo žaslo a počúvalo! Cítilo veľkosť.  

Avšak tým sa rýchlo prebudili súčasne ako prvé ich pozemské želania, ktoré sa zo 

zvyku snažili ľudia do toho ihneď zamiešať, aby ich pri tejto príležitosti videli naplnené. 

Vôbec nemysleli na to, aby vďačne prijali veľký Boží dar tak, ako je, ale chceli, aby najskôr 

boli splnené Synom Božím ich pozemské priania. Potom by sa snáď tiež namáhali trochu 

pracovať na sebe. Keby však ich pozemské priania boli splnené najskôr, zostali by potom 

príliš pohodlní, aby ešte robili niečo iného! 

Svojim nesprávnym stanoviskom si chceli urobiť z Krista služobníka, miesto, aby ho 

pozdravili ako Pána! 

Ani dnes nie je stanovisko ľudí voči Bohu iné! Všetci poznajú len prosby, aby správne 

vyplnil ich priania! Snažia sa priblížiť svojmu Bohu len v prosbách, ktorým hovoria 

modlitby, ktoré sú však žobraním. Ničím iným! Vy pokrytci, blázni, vy neužitoční 

služobníci! Vaše prosby sú v skutočnosti len sebeckým požadovaním! Len vy a zase len vy. 

Myslíte pri tom jedine na svoje blaho. 

Čo však vy prinášate v ústrety svojmu Bohu ako vďaku, jemu, ktorý vám prenechal 

stvorenie k vášmu vývoju?  

Vy ste mu ho otrávili a zneuctili, pretože ste sa nikdy oň nestarali; pošpinili ste ho, 

keď ste sa snažili používať ho len ku splneniu najnižších žiadostí! A na samotné vianočné 

sviatky je vaším najvyšším cieľom len vzájomné dávanie darčekov! 

A tak ste učinili aj z tejto zeme maštaľ, miesto chrámu Božieho!  

Nikdy ste nespoznali slová Kristove v ich skrytej vysokej hodnote, ktorá je nad všetky 

poklady zeme! Už za pozemského života Kristovho chodili duchovne leniví ľudia tupo okolo 

neho, zmetene a obmedzene, tak, ako to robia ešte aj dnes. Cítili sa v nesplnení všetkých 
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svojich pozemských prianí nakoniec dokonca i podvedenými a prenasledovali toho, ktorý im 

chcel dať omnoho viac, všetko, čo ľudský duch potrebuje k dosiahnutiu pravého šťastia 

a pravého života. Prenasledovali ho svojou nenávisťou, až dosiahli toho, že bol pribitý na 

kríž, aby sa už nemuseli nad ním pohoršovať!  

Vžite sa do cítenia Syna Božieho: Akých nehodných, ako žalostne úbohých ľudí musel 

vidieť pred sebou! On, ktorý sa nezľakol takej veľkej obete, prísť zo Svetla na túto Zem, ten 

vedel, aké hodnoty dal ľudstvu svojím Slovom! Hodnoty, ktoré ešte jediné mohli zachrániť 

ľudí, tak obťažených vinami proti Bohu a vyviesť ich z bludných ciest, ktoré si sami vytvorili 

svojím falošným konaním a medzerovitým myslením.  

Vo svojich podobenstvách a kázaniach udal jasne a znateľne presný smer vo stvorení, 

ktorý nebolo ťažko nastúpiť, veľmi ľahko ho udržovať pre každého, kto ho správne pochopil.  

Ponúkol im záchranu, ponúkol im život! Už vtedy totiž videl, že by museli byť na 

veky stratení, keby nezmenili cestu.  

A zatiaľ čo On, vo svojej veľkej láske a trpezlivosti predstúpil so svojím vedením 

zhovievavo voči nízkej hlúposti týchto pozemských ľudí len preto, aby pomohol, prišli títo 

s požiadavkami svojich, iba pozemských prianí! Od neho očakávali namyslene práve to, čo sa 

im všetkým stalo už mnohokrát tak osudným, lebo splnením ich pozemských prianí ich duch 

vždy ochabol a bol učinený nepotrebným pre opravdivý vzostup. Denne a každú hodinu 

musel poznávať, ako hádzal drahocenné perly sviniam! A On, pre týchto ľudí prišiel dolu zo 

Svetla!  

Tu pochopíte, prečo pri svojich výsluchoch a svojom odsúdení nehovoril nakoniec už 

viac ani slovo. Zošklivilo sa mu toto pozemské ľudstvo! Ošklivosť ho umlčala! Ľudia neboli 

hodní ani slova. Len si vážne predstavte, akým hlúpym muselo sa javiť Synovi Božiemu 

každé slovo žalobcov a sudcov, keď On sám čerpal z múdrosti a sám bol časťou tejto 

múdrosti! Čo musel cítiť, keď ľudia jeho označili ako rúhača proti Bohu len preto, že tomuto 

rozumovo obmedzenému pozemskému ľudstvu nemohol dať nijaký preukaz o svojom 

Božskom poslaní, aby mu títo rozumeli. Dôkazov podal predsa dosť, avšak tí ľudia boli 

neschopní poznať celú veľkosť, spočívajúcu v týchto preukazoch!  

A za túto ich vlastnú neschopnosť urobili potom nakoniec zodpovedným Syna 

Božieho! Odsúdili ho, pretože mu nemohli rozumieť! Práve toho, ktorý celkom jediný poznal 

Boha Otca! S hrôzou stojíte pred duševným utrpením, ktoré bolo ľudstvom vnútené Synovi 

Božiemu v najbeznádejnejšom zdesení. – 

Nie inak sa povodilo tiež tentoraz Synovi Človeka, lenže podľa dnešných zákonov ho 

nemohli priviesť na smrť. Za to ho žalovali viackrát len pre podvod, pretože pred súdom 

nemohol podať pozemský dôkaz, že je zoslaný Bohom a že je Syn Človeka!  

Nedbalo sa ani teraz na veľkosť jeho Posolstva, ani sa v ňom nesnažilo hľadať aspoň 

jednu hodnotu, ale odsunulo sa bez záujmu stranou a s bezmedznou nenávisťou sa zameralo 

tvrdošijne len na jediný zmysel: „Svojím tvrdením chce ako cieľ dosiahnuť len pozemské 

výhody!“ Nech robil čokoľvek, mohlo to podľa mienky pozemských ľudí mať len ten účel, 

aby pre seba samého získal výhody. Jedine z tohto hľadiska sa na to pozeralo!  

Dôvod k tomuto zlému názoru nespočíva však v jeho konaní, ale opäť ako tiež vtedy 

u Syna Božieho iba v bezhraničnej hlúposti a duchovnej obmedzenosti týchto pozemských 

ľudí, ktorí už vôbec nie sú schopní myslieť inak, než tým spôsobom, ako ho oni prechovávajú 

v sebe! Človek posudzuje a súdi podľa svojho spôsobu! Vyššieho chápania nie sú už viac 

ľudia schopní vo svojom zlom chcení, svojom odvrátení sa od Boha.  

Tak ho rovnakým spôsobom štvali a prenasledovali; len s námahou a v trvalom 

pohoršení mohol plniť svoju úlohu, pripravovať Slovo pre dobu, ktorá teraz príde! Lebo keby 

s tým chcel začať až teraz, bolo by to pre celé ľudstvo príliš neskoro! 

Nie však On by z toho bol mal škodu, keby zunovaný, zošklivený bol zanechal všetky 

prípravy; lebo on sám je len vyslaný Bohom Otcom na túto Zem na svoju vlastnú prosbu!  
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Keď Kristus hovoril kedysi o jeho príchode, tak to platilo o jeho príchode k súdu! Pre 

súd nebolo však nutné, aby zostúpil až nadol do tohto pozemského tela. Prichádzajúc 

v oblakoch, nachádzajúc sa nad zemou, bol by mohol splniť svoje poslanie! Pozemské 

utrpenie a ľudská nenávisť boli by mu tým celkom ušetrené. Až Ján zvestoval potom jeho 

pozemský príchod zo Svetla, keď krátko po vražde na Synovi Božom bolo mu to na jeho 

prosbu dovolené. 

Len tak sa stane, že Zem nebude teraz v súde rozdrtená pod kliatbou, ktorá na nej 

spočíva! To bol jej vlastný údel! Teraz však bude len očistená a zostane zachovaná! – 

Pozrite sa teraz na vianočné slávnosti z tohto hľadiska, ako na vás pôsobia v ich 

doterajšom spôsobe! 

Aká spupnosť ľudí v tom spočíva! V každom slove, piesni a spevoch. Pravá pokora 

chýba. Len sebapovyšovanie v márnivých klamných predstavách o vlastnej hodnote! Je to 

háveď, ktorá by rada vzlietnuť ku Svetlu, ale musí tam zhorieť!  

Vianočné sviatky slávili ľudia doteraz len pre seba! Ku svojej pozemskej radosti, ale 

nie k radosti ducha! Teraz sa má však stať inak. Slávnosť hviezdy prináša tým, ktorí pokorne 

a vážne túžia po Svetle, oslobodenie od omylov domýšľavého ľudského mozgu; lebo 

Imanuel, meč Boží, rozbije všetko nepravé v trosky!– – 

Jeho spozemštenie nebolo teda od počiatku predvídané. Len na jeho prosbu mu bolo 

dovolené, že k zúčtovaniu smie ísť až na zem. Vyslyšaním tejto prosby zmenil sa údel tejto 

Zeme; bude zachovaná pred úplným zničením! Po hroznej očiste smie byť pozdvihnutá do 

úrovne, kde nemá zničenie nijaký prístup.– – 

Keď bola Synovi Človeka kedysi povolená prosba, rozšírila sa táto správa jasavo 

nadol do častí stvorenia a mnohí ľudskí duchovia z rozličných úrovní vysielali vrúcne priania 

k Bohu, aby im milostivo povolil smieť pomáhať Synovi Človeka celým svojím bytím pri 

plnení jeho úlohy tu na zemi. 

Mnohým to bolo tiež povolené a slávnostný sľub spútal ich tým ku splneniu tejto 

úlohy. Jedine za týmto účelom sa v pravý čas inkarnovali potom na Zem. Mnohí sa však 

stratili v ich terajšom pozemskom bytí honbou za pozemským šťastím a pozemskou slávou 

alebo inými márnosťami.  

Boli medzi nimi ešte tiež ľudskí duchovia zaťažení ťažkou vinou, ktorí v zúfalstve 

a strachu sa modlili, aby smeli spolupôsobiť, lebo len v tom mohlo byť pre nich vykúpenie. 

Inak stáli pred istou skazou.  

Teraz však prichádza doba, kedy všetkým ktorí sa takto zaviazali, spadne páska z ich 

dosiaľ zahaleného vedenia. Potom niektorí poznajú s radosťou a vďakou, že smú splniť, po 

čom kedysi túžili, po dlhej námahe láskyplným vedením zo Svetla. Mnohí však so zdesením 

uvidia pred sebou, že zmeškali ešte aj túto poslednú možnosť odpykať svoju vinu, že svojim 

zlyhaním nahromadili ešte ďalšie bremená, prinášajúce nešťastie, celkom znemožňujúce pre 

nich akúkoľvek záchranu. Že sa dokonca sami rúhali proti tomu a snažili sa sťažovať jeho 

cestu, ktorú mu kedysi slávnostne sľúbili uľahčovať. Tých je veľmi mnoho! K prebudeniu 

dôjde u nich až vtedy, keď budú zvrhnutí do oblasti zničenia, takže im už nezostane nijaký 

čas k opätovnej prosbe.– 

Od vraždy na Synovi Božom a tým vyvolaného rozbitia starej zmluvy, čaká celé 

pozdejšie stvorenie na súd! Nie len táto maličká Zem! A tým sa vinní jedine vyvíjajúci sa 

ľudskí duchovia, svojim opätovným zlyhaním a mudrovaním vo svojej pyšnej domýšľavosti!  

Pretože spojenie so Svetlom bolo prerušené, mohol každý ľudský duch v tejto dobe 

nutného čakania prísť vo svojom vzostupe až k tej hranici, ktorá leží v medziach jeho 

vlastného myslenia. Nikdy nemohol dospieť výšin! Tam mu bol následkom prerušenia 

vyššieho spojenia stanovený pevný cieľ, aby vyčkal až k Božiemu súdu! 

Už táto úroveň čakania je podľa ľudského myslenia svetlou ríšou, ktorá doterajšiu 

námahu bohato odmeňuje. Nerobilo preto nikomu žiadnych starostí, že smel vyčkávať na 
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tomto mieste až k hodine súdu. Predsa však táto úroveň nie je večná, ale ešte pominuteľná 

a temná v pomere k tým úrovniam, na ktorých sa môžu zdržovať ľudskí duchovia, ktorí sú 

spojení s Bohom. Jedine to dáva večné a vedomé uvedomenie, večné bytie. K tomu však musia 

byť všetci v súde ešte len očistení! Potom sú to oni očistení, ktorí môžu byť vpustení do ríše 

radosti svojho Pána! Lebo len v súde budú ich rúcha skutočne vybielené! 

A to sa pred krátkou dobou v oblastiach duchov práve stalo. Spev chvály týchto 

očistených zaznieva už dnes jasavo nahor k Božiemu trónu!– 

Od dňa ukrižovania až ku dňu súdu sa nachádzal vesmír ešte vo svojom veľkom 

vyššom vývoji, ako v čakacej dobe, v ktorej ľudskí duchovia museli pozerať ako rastú ich 

vlastné sejby, ktoré dozrievali v zachvievaní tohto stvorenia až k prezretosti a potom 

k nevyhnutnému zákonitému rozkladu, pokiaľ nebudú naďalej udržované Božou vôľou.  

Ľudské dielo z rozumu je vždy podrobené rozkladu, pokiaľ nenesie v sebe Božiu vôľu 

teda nie je podľa vôle Božej. To je ten meč, trvale visiaci nad všetkým konaním ľudí! Ktorý 

ich musí nútiť poslúchať Božie zákony. Preto sa teraz všetko zrúti samo v sebe a potom . . . 

príde Boží súd! Roztriedenie všetkých duchov! Po tom, čo vopred musia prežiť zrútenie 

všetkých svojich falošných diel!  

A v tomto veľkom zmätku vystavať silný most v celom stvorení, udržujúci zem, sú 

mnohí z vás vtelení teraz na zemi pre splnenie vlastných prosieb. 

Preto myslite na to, vy spoluudržiavate túto zem, aby nezahynula! Vaším 

najčistejším chcením zostáva miliónom ľudí príležitosť dozrievať ešte nejaký čas a potom 

predsa ešte dôjsť do Božej ríše, ktorá pre nich bola už stratená. Neberte to preto tak príliš 

naľahko! 

Vy vyvolení a povolaní! Teraz pre vás nastáva splnenie vášho slávnostného sľubu. 

Volám vás k tomu ku bdelosti! 

 

 

 

 

137. Všadeprítomnosť. 
 

 

BOH je všadeprítomný! To sa učia deti už v školách! To je tak bežné, a tak 

samozrejmé ľuďom, veriacim ešte v Boha, že ani nepovažujú za potrebné, niekedy o tom 

dobre porozmýšľať, či skutočne vedia, čo tým vravia. 

Ale ak sa niekedy žiada od nich vysvetlenie, ako si to predstavujú, tak sú s múdrosťou 

ihneď v koncoch a sami priznajú, že v slove „všadeprítomný“ predsa ešte nespočíva poznanie 

jeho významu. 

Ľudia majú síce slovo, avšak nie jeho pochopenie A to je nakoniec predsa to hlavné vo 

všetkých veciach. A aj vedenie nie je nič platné tam, kde chýba pochopenie! Človek pozná 

význam označenia „všadeprítomný“. Avšak poznať význam, neznamená ešte pochopiť, 

vystihnúť zmysel. 

Preto poukazujem na svoju prednášku: „Život“. Boh je život! On sám! Všetko ostatné 

je len dôsledok pohybu, ktorý vzniká až tlakom vyžarovania Života. 

Človek, ktorý sa snaží vo vrúcnej modlitbe o niečo úpenlivo prosiť, dostane spojenie 

na základe svojho vnútorného stanoviska s tým miestom, kde mu môže byť poskytnutá 

pomoc. To som už raz povedal pri svojich vysvetleniach o pôsobení modlitby. Pod modlitbou 

sa však nemá rozumieť prosenie, ale velebenie a uctievanie! Každé zahĺbenie sa ľudského 

ducha takýmto spôsobom nie je ničím iným, než hľadaním spojenia! Hľadaním spojenia so 

Svetlom, čistotou a Životom! Priania ľudského ducha a túžby idú pritom stále ďalej. Človek 
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duchovne ohmatáva hľadajúc svetlé výšiny! A ak pritom hľadá správne vážne, tak nájde, ako 

to už Kristus prisľúbil. Nájde spojenie so Životom! Avšak iba spojenie, nie Život sám! 

Taký je tiež dej, keď ľudia budú volať po Synovi Človeka. V silnej, čistej túžbe nájdu 

duchovne cestu k nemu. Ak budú však stáť na pravej ceste, potom ho budú tiež vyciťovať 

a tí, ktorí smú duchovne vidieť, uzrú ho dokonca pred sebou živého, ba často hovoriaceho, 

a reagujúceho na to, čo ich veľmi ťaží. 

Prosiaci nájdu tak svojou čistou túžbou spojovaciu cestu k nemu. To si vhĺbte do 

seba! On nepríde k vám! A tak sa stáva, že v rovnakej chvíli hovoria s nim vo vesmíre 

tisícky, tiež ho vidia pred sebou, konajúceho podľa druhu a zákona Svetla, trestajúco alebo 

nápomocne a  on sám. . . necíti nič z toho, napriek tomu, že sa skutočne deje to, čo títo ľudia 

duchovne vidia alebo počujú! Jeho to nezaťažuje.  

Keby všetci tvorovia v celom stvorení hľadali naraz spojenie k nemu správnym 

spôsobom, všetci by ho vyciťovali, tiež prijali čo sa snažili vyprosiť vždy podľa druhu 

vážnosti a čistoty ich prosieb, čiastočne by ho aj zazreli, nielen vo všetkých miestach zeme, 

ale aj všetkých svetových častiach súčasne; a predsa sa z toho nemôže unaviť, ani nikdy 

z toho zoslabnúť. . . pretože v ňom je Život, ktorý nepominie, ale sám sa obnovujúc, zostáva 

večný, jedným slovom: Pretože „ON JE!“ 

Okolo neho krúžia ľudskí duchovia vo svojom zrode, vo svojom dozrievaní alebo 

rozklade. Každý jednotlivec z toho môže dosiahnuť s ním spojenie v každom čase, len keď 

poctivo hľadajúc chce.  

V súde však bude každému toto spojenie vnútené tým, že sa stal pozemským 

človekom! Týmto, že sa stal pozemským človekom, vstúpil a súčasne stojí dokonca vo 

všetkých druhoch stvorení. A tým prichádzajú všetky veci tohto stvorenia s ním 

bezprostredne do užšieho spojenia. Nemohla zostať nijaká medzera, nijaká prekážka pre 

preniknutie jeho žiarení. On ich tak vniesol aj do jemnohmotných a hrubohmotných úrovní! 

Aby sa na ňom všetko súdilo! 

V modlitbe alebo v opravdivom hľadaní nájdete len spojovaciu cestu k Bohu a to sa 

vám javí potom ako taká všadeprítomnosť, ako ste si ju doposiaľ predstavovali. Tiež ten, kto 

sa Bohu rúha, nachádza rýchlo túto spojovaciu cestu; pretože jeho cítenie je pri tom 

nasmerované k Bohu, i keď je to v zlom zmysle. Preto je mnoho prípadov, že taký človek 

býva veľmi často v tomto okamžiku rúhania rozorvaný, alebo predsa čoskoro potom. Našiel 

spojovaciu cestu a živá sila sa prejavila tým rýchlo na ňom. Každému človeku je 

zrozumiteľné, že sa musela prejaviť u neho zničujúco. Z tohto dôvodu sa dejú také divy, 

v ktorých neznalí fanatici by videli ľubovoľné činy Boha a zatiaľ sú to vždy a zostávajú len 

účinky trvalých zákonov! 

Tak aj všadeprítomnosť bola len nesprávne chápaná. Snáď by sa všadeprítomnosť dala 

lepšie vyjadriť slovami: Vždy prítomný! Teda vždy k nájdeniu, ak sa hľadá.  

Ľudí mýli len vonkajší prejav účinku tohto diania. Vychádzali pritom zo svojej 

falošnej myšlienkovej zásady, že Boh sa o nich stará celkom osobne, uchádza sa o nich, 

obklopuje ich a chráni, nepomysleli na to, že oni sami musia všetko učiniť, aby dosiahli 

potrebné spojenie, ktoré nevedome spĺňali podľa zákonov stvorenia už každou opravdivou 

modlitbou! Nechceli ochotne uveriť, že ich obklopujú iba Božie zákony, spočívajúce vo 

stvorení, ktoré v samočinnom pôsobení donášajú každú odmenu a každý trest. 

Byť všadeprítomný neznamená vlastne nič inšie ako byť dosiahnuteľný z každého 

miesta vo stvorení. 

Ale aj to treba prijímať len s obmedzením; lebo je doslova správne, keď sa hovorí: 

„Pred Bohom sa všetko rozplynie!“ Je tu obrovská priepasť! Ani len jediný tvor nedokáže 

priamo predstúpiť pred Boha, teda ho dosiahnuť, iba ak by sám bezprostredne pochádzal 

z Boha! Toto je možné len dvom, Synovi Božiemu a Synovi Človeka. Nikdy nikto by teda 
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nemohol pred ním stáť ako vedomý. Všetko ostatné by sa pred Bohom rozplynulo a muselo 

rozplynúť. 

Ľudskému duchu je umožnené nájsť iba spojovaciu cestu k Bohu. A touto spojovacou 

cestou je teraz po splnení a zasľúbení na celú večnosť Syn Človeka, zasľúbený ako večný 

prostredník. Preto ak ľudský duch vážne hľadá, natrafí tiež vždy, v každom prípade na neho! 

A skrze Neho dostane sa mu v spätnom pôsobení tej pomoci, akej sa hľadajúci opravdivo 

pootvoril!  

Tak sa aj Syn Človeka javí ľuďom všadeprítomný, to znamená, on, človek, natrafí na 

neho, nájde ho pri správnom prosení! Presne tak je to v účinku, akoby Syn Človeka bol potom 

pri ňom; lebo v takých chvíľach je totiž s ním spojený cestou vyžarovania, ukazujúcou tiež 

obraz Syna Človeka.  

Ako dôsledok vašej činnosti vyvodzujte preto teraz všetko, čo sa vám stane; lebo len 

vo vás samotných je pevne zakotvená tajomná páka, prinášajúca váš osud i každé jednotlivé 

prežitie. Ako nastavíte výhybku, tam vás povezie voz života! Nezabúdajte na to nikdy; 

pretože prežívanie každého okamihu je s tým veľmi úzko spojené!  

Syn Človeka však je! Bol postavený Bohom do stvorenia ako sila z jeho sily! Vy 

krúžite okolo neho a všetko, čo vás od neho postihne, či láska, alebo odmietnutie, vytvárate 

vy sami vašim stanoviskom! On stojí pred vami v každom čase, ak vážne hľadáte a v čistej 

prosbe voláte; lebo tým vstupujete svojím duchom na spojovaciu cestu k nemu a vidíte ho 

alebo vycítite ho. V tomto živom zákone spočíva význam všadeprítomnosti! 

 

 

 

 

138. Kristus riekol. 
 

 

DOJÍMAVO počuť dnes tieto slová v tisícorakých obmenách od kresťanov, ba aj 

inovercov. Kristus riekol! Týmto úvodom má byť už vopred odňaté každé protirečenie. Ale 

aj vlastnej zodpovednosti chce sa tým zbaviť každý, kto takto hovorí. Lenže miesto toho 

preberá tým nesmiernu zodpovednosť na seba ... pred Bohom! 

On na to však nemyslí, kým sa to na neho neprevalí s takou silou, ktorá ho musí 

umlčať navždy! Tá hodina prichádza, kamene odplaty sa začínajú valiť! Ale najväčší z nich si 

mnohí ľudskí duchovia vytvorili týmito úvodnými slovami: „Kristus riekol!“  

Po týchto slovách nasleduje potom nejaká veta zo „Svätého písma“, ktorá má slúžiť k 

utešujúcemu upokojeniu, k povzbudeniu, tiež k varovaniu a dokonca k pohrozeniu alebo 

k obrane a k boju. Používa sa ako balzam a ako meč, ako štít a tiež ako jemný vankúš!  

To všetko bolo by pekné a veľké, bolo by dokonca to pravé, keby uvedené slová ako 

Kristove, žili ešte v rovnakom zmysle, zmysle, ako ich Kristus skutočne riekol! 

Ale tak to nie je! Ľudia sami zo seba sformovali mnohé z týchto slov v dôsledku 

nedostatočnej pamäti a nemohli pritom podať pôvodný zmysel Kristových slov. 

Stačí sa vám pozrieť, ako je to dnes. Kto chce vlastnými slovami niečo vysvetliť 

alebo spísať, len pokiaľ si to zapamätal z Posolstva Grálu, ktoré je predsa vydané tlačou a 

mnou osobne napísané, ten to už ani dnes nepodá tak, ako to zodpovedá vlastnému zmyslu. 

Vychádzajúc z druhých úst a z druhého pera, vždy sa vyskytujú zmeny; novými slovami sa 

skriví a niekedy dokonca znetvoruje skutočný zmysel, a to aj pri najlepšom chcení to povedať 

správne. Nikdy to nie je to slovo, ktoré som ja riekol. 

A o koľko horšie vtedy, lebo chýbajú predsa spisy Slova samého Syna Božieho a 

všetko mohlo byť sprostredkované len cez druhých, tretích ľudí tohto potomstva. Až dlho po 

tom čase, keď Kristus opustil hrubohmotnosť! Všetko bolo vytvorené až z nedostatočných 
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ľudských spomienok, či už spisy a rozprávania a všetky slová, o ktorých sa teraz zvyklo 

s istotou predpokladať, že ich: „Kristus riekol!“ 

Už vtedy Luciferovo dielo, povzniesť ľudský rozum na modlu, pracovalo vopred vo 

svojom zlovestnom raste k tomu, aby Kristove slová nemohli nájsť tú pôdu, ktorá by 

umožňovala správne pochopenie. To bol šachový ťah z temna, ktorý nemá páru. Lebo správne 

pochopenie všetkých slov, ktoré nehovoria o hrubohmotnosti, je možné len za nezoslabenej 

spolupráce citového mozgu, ktorý bol však už za pozemského času Kristovho u všetkých ľudí 

silne zanedbávaný, takže zakrpatel a nemohol podávať plný výkon. 

Tým mal Lucifer tiež pozemské ľudstvo vo svojej moci! – A to bola jeho zbraň proti 

Svetlu! 

Zachovať nezdeformované spomienky dokáže jedine ľudský citový mozog, teda 

zadný mozog, ale nie rozum predného mozgu! 

Hlboko a prenikavo sa pritom vypomstil dedičný hriech teraz na ľudstve samom, ktoré 

nechalo ľahkomyseľne zadný mozog tak škodlivo zakrpatieť, ktorý jediný je schopný uchovať 

všetky diania a zážitky ako také, v obrazoch a v cite, takže v každom čase môžu tiež presne 

vyvstať, aké skutočne boli, nezmenené a dokonca nezoslabené. 

Predný mozog to nedokáže, pretože je viacej viazaný na hrubohmotný pojem priestoru 

a času a nebol stvorený k prijímaniu, ale k vysielaniu do pozemského. 

Tak prebiehalo teda aj podávanie opisov prežitého a počutého za pozemskej doby 

Kristovej, len premiešané pozemsky ľudskými názormi zo spomienok, celkom nevedome 

pozemsky náležite spracovaných, nie však v  čistote, ako by to bol uchoval a videl silný 

citový mozog. Pazúry Luciferových prisluhovačov sa už príliš hlboko zaryli, držali svojich 

otrokov rozumu neuniknuteľne tuho, takže títo už viac nemohli správne pochopiť alebo 

podržať ten najväčší poklad, Božie posolstvo, ich jedinú možnosť záchrany a museli ho 

vlastne nechať prejsť okolo seba nevyužitý! 

Len sa nad tým zamyslite, nestojí to veľa námahy, aby ste sa v tom vyznali. Ku 

Kristovi prichádzali mnohí ľudia. Pýtali sa ho, prosili o takú či onakú radu, ktorú im on potom 

tiež rád dal vo svojej veľkej láske, ktorá nikdy nezlyhala, pretože on bol živá láska a je ňou 

ešte i dnes! Nebol však pri tom nikdy sám. Okrem učeníkov bolo tu často mnoho zvedavcov 

a poslucháčov. 

Dával teda také rady pýtajúcim sa a prosiacim, aké oni potrebovali. Vezmime si jeden 

príklad. 

Bohatý mladík chcel vedieť, ktorá cesta by ho mohla doviesť do nebeskej ríše! Syn 

Boží mu poradil, aby celý svoj majetok rozdal chudobným a potom ho nasledoval. 

Nasledovať Krista, neznamená nič iné, ako sa presne riadiť podľa jeho slov.  

Okolostojaci vzali túto príhodu, ako mnoho iných, iba letmo na vedomie a rozširovali 

ju potom ďalej takým spôsobom, ako ju každý jednotlivec prijal, teda ľudsky pre seba. A to 

len zriedkakedy alebo nikdy nezodpovedalo vlastnému zmyslu pôvodných Kristových slov. 

Lebo iba pár slov, vyjadrených v inej forme, už dokáže zmeniť celkový zmysel. 

Prví rozširovatelia uspokojovali sa však len rozprávaním, jednoduchými správami. 

Ale neskoršie boli tieto rady jednotlivcom postavené ako základné zákony pre celé ľudstvo! 

To však učinilo potom ľudstvo, nie sám Kristus, Syn Boží! 

A toto ľudstvo sa tiež odvážilo celkom jednoducho tvrdiť: Kristus riekol! Vkladalo 

mu do úst to, čo ľudia sami len zo spomienok a z nesprávneho chápania sformovali a vyjadrili 

slovami, ktoré dnes majú pre kresťanov zostať ako Slovo Božie, rozhodujúce 

a nedotknuteľné.  

V tom spočíva tisícnásobná vražda pravého Slova Syna Božieho!  

Každý človek vie celkom presne, že nie je schopný po týždňoch alebo mesiacoch 

opísať ešte bezchybne, čo voľakedy zažil, čo počul! Nedokáže to nikdy zopakovať presne 

doslova. A ak to boli dvaja, traja, štyria alebo aj desať ľudí, ktorí súčasne počuli alebo videli 
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to isté, potom budeme mať práve toľko rozmanitých opisovaní. O tejto skutočnosti dnes už 

nikto nepochybuje. 

Tu je predsa celkom pochopiteľné, že pri tomto poznaní by ste už raz museli vyvodiť 

dôsledky z minulosti! Dôsledky, ktoré sú nutné a nedotknuteľné.  

Lebo inak to tiež nebolo ani za pozemského času Syna Božieho! Vidíte to dosť 

zreteľne u evanjelistov! Ich správy nesú túto pečať mnohonásobne viditeľnú. Napríklad, keď 

Peter ako prvý z učeníkov vo svojom poznaní vyslovil Synovi Božiemu: „Ty si Kristus, Syn 

živého Boha!“ 

Tieto významné slová ako aj Kristovu odpoveď podávajú evanjelisti, lenže vôbec nie 

v jednotnej forme. Matúš poukazuje na to, že Syn Boží potom Petrovi obrazne prepožičal 

kľúč od nebeskej ríše, že ho učinil skalou pre nastávajúcu obec; zatiaľ čo iní evanjelisti 

zachovali však Kristovu odpoveď všeobecnejšie, čo je správnejšie. 

Peter len ako prvý vyjadril toto presvedčenie slovami. A deje takého druhu 

nezostávajú len slovami, ale vo stvorení sa ihneď stávajú činom! V jemnohmotnosti z nich 

vznikne ihneď bezprostredne forma! Úprimné presvedčenie, ktoré tým Peter zakotvil do 

hmotnosti svojimi slovami, svojím vyznaním, v tom okamihu sa stali jemnohmotne skalou, 

ktorá zostala ležať ako základný kameň pre neskoršiu výstavbu obce, pre všetkých, ktorí v 

rovnakom skromne úprimnom presvedčení budú sa môcť stať schopnými uveriť v Syna 

Božieho! 

A tým mal Peter v ruke aj kľúč k raju. Pretože toto presvedčenie, že Ježiš je Syn Boží, 

prináša so sebou prirodzene taktiež túžbu žiť podľa jeho Slova! To však je pre každého 

človeka súčasne kľúčom k nebeskej ríši! Toto vyznanie je kľúčom za predpokladu, že takýto 

vyznavač prijal do seba Božie Slovo neskrivené, správne ho chápe a podľa neho žije. Kristus 

poznal tento zákonom stvorenia zodpovedajúci dej, ktorý pri Petrových presvedčivých 

slovách jemnohmotne nastal a riekol ho nahlas, s objasnením pre učeníkov. Zákonitosť 

jemnohmotných dejov je tiež každému čitateľovi môjho Posolstva Grálu známa.  

Peter teda len kvôli svojmu precítenému a vyslovenému vyznaniu bol v tom prvý, 

a prvý tiež, ktorý dostal kľúč od raja. A komu neskoršie mohol na zemi sprostredkovať to isté 

presvedčenie, tomu tým otváral tiež zakaždým i nebeskú ríšu. Ale tí, ktorí sa nechceli 

podieľať na jeho presvedčení, tým musela nebeská ríša zostať uzavretá. To všetko je celkom 

prirodzené, samočinné dianie, jasné a jednoduché a nie je viazané na Petra, ani od neho 

závislé. 

Kristus chcel a mohol dať obci za základ len takéto presvedčenie, ale nie osobu! 

Peter bol práve len ten, ktorý to ako prvý skutočne vyslovil v presvedčení. Toto presvedčenie 

vytváralo, formovalo, stalo sa skalou, ale nie Peter ako osoba!  

Avšak Matúš dáva ďalej Kristovej odpovedi zmysel čisto osobný, podľa svojho vlastného 

názoru, ako by sa to týkalo len Petra. 

Práve u Matúša sa ukazujú mnohé neporozumenia, čo potom spracováva svojím 

spôsobom a podáva bezstarostne ďalej. Ako už na začiatku jeho písania: Matúš 1,21 

(Zvestovanie anjela Jozefovi): 

„A porodí syna, nazveš ho menom Ježiš; lebo on spasí svoj ľud od hriechov. Nato 

pokračuje Matúš vo verši 22 a 23: 

„Ale to sa všetko stalo, aby sa splnilo to, čo Pán riekol skrze proroka, ktorý tu hovorí: 

„Pozri panna tehotná bude a porodí syna a nazvú ho Imanuel, čo je preložené: Boh s nami!“ 

Matúš, vykladajúc tu proroctvo Izaiáša, chce ho úzko spojiť s narodením Syna 

Božieho spôsobom, ukazujúcim až príliš zreteľne, že vo svojich spisoch dáva hovoriť iba 

vlastnému osobnému poňatiu, teda nie je vecným. 

To by každému malo slúžiť ako výstraha, že na tieto spisy sa nesmie pozerať ako na 

Slovo Božie, ale iba ako na osobný názor autora! 
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Matúš nevidí napríklad ani rozdiel medzi zvestovaním Izaiáša, ktoré sám uvádza 

a zvestovaním anjela, ale oboje mieša dohromady s detskou nevinnosťou, pretože si to on tak 

„myslí,“ vôbec sa nestará o to, či je to aj správne. Nevidí pri tom vôbec, že spomínané mená 

sú rozdielne. 

Lenže tieto mená neboli celkom určite označené bez účelu!  

Izaiáš zvestuje „Imanuela“. Ale anjel „Ježiša“! Teda to nie je Imanuel, ktorého 

porodila Mária, a preto ani ten, ktorého zvestuje Izaiáš! 

Izaiáš zvestoval „Imanuela“, Syna Človeka, ale anjel „Ježiša“, Syna Božieho! Toto sú 

zreteľne dve odlišné zvestovania, vyžadujúce si dve rôzne splnenia a tieto musia priniesť opäť 

dve rôzne osoby. Pomiešanie oboch týchto dejov nie je možné, môže byť tiež uchované len 

úmyselným chcením ľudí pri obídení všetkých podkladov.  

Matúš nemal pritom nijaký zlý úmysel, on iba spísal svoj jednoduchý názor tým 

najbezstarostnejším spôsobom. Že to spojil dohromady, to sa mu mohlo ľahko stať, lebo 

vtedy sa čakalo viac ako dnes na splnenia starých prorokov a túžobne sa v tom žilo. Netušil, 

že z toho vznikne nešťastie ešte väčšieho neporozumenia.   

O splnení zvestovania „Imanuela“ tu už nepotrebujem nič viac povedať, pretože som 

už viackrát hovoril o tom podrobne v Posolstve Grálu.– 

Neporozumenie bolo teda za pozemského času Ježišovho presne, ako dnes! On sám sa 

predsa dosť často sťažoval na to, že ho jeho učeníci nerozumeli! Nemohli mu rozumieť! 

Myslíte si, že toto bolo potom iné, keď už neprebýval s nimi?  

„Duch neskoršie zostúpil na nich“, hovoria nato mnohí ľudia, ktorí málo alebo vôbec 

nerozmýšľajú! Ale Duch nezmenil súčasne aj nedostatky mozgu. Avšak takto zmýšľať, to 

slabosi považujú za hriech, zatiaľ čo je to iba výhovorka za ich duchovnú lenivosť, o ktorej sa 

nazdávajú, že ju tým môžu prikrášliť.  

Ale čoskoro sa prebudíte z vlažnosti takého myslenia! „Keď však príde Syn Človeka“ 

. . ., vysvetľoval Kristus, varujúc výstražne. Myslite na to, keď teraz prichádza hodina 

zvestovania, v ktorej Pán sám zjavuje, že Syna Človeka vyslal na zem! Pamätajte na to, že 

Kristus tým hrozil, celému duchovne lenivému ľudstvu! – – 

Keď tiež kedysi povedal tomu bohatému mládencovi, že má rozdať celý svoj majetok, 

bolo to nutné len pre neho; lebo on sa ho totiž pýtal: Čo mám ja učiniť...?“ A Kristus dal 

jemu na to odpoveď, takže nemalo to v tomto zmysle platiť pre celé ľudstvo! 

Rada mohla byť užitočná celkom osobne len tomuto bohatému mladíkovi. On sám bol 

v sebe príliš slabý, aby v pohodlí svojho bohatstva sa vnútorne vzchopil. Preto bolo bohatstvo 

pre neho prekážkou ku vzostupu jeho ducha! Najlepšou radou od Krista mohlo byť pre neho 

to, aby odstránil všetko prekážajúce. V tomto prípade teda bohatstvo, ktoré mládenca 

zvádzalo ku pohodlnosti. 

Ale tiež len preto! Nie preto, že by človek nemal mať bohatstvo!  

Človek, ktorý nehromadí svoje bohatstvá bez úžitku len pre vlastné potešenie, ale 

ktorý ich správne využíva, zhodnocuje ich správnym spôsobom, zhodnocuje k požehnaniu 

mnohých, je ďaleko hodnotnejší a stojí vyššie ako ten, ktorý ich všetky rozdá! Je omnoho 

väčší, vo stvorení, podporujúc ho!  

Taký muž dokáže na základe svojho bohatstva poskytnúť zamestnanie tisícom počas 

celého pobytu na zemi a dáva im tak vedomie samostatne zarobeného živobytia, čo posilňuje 

a povzbudzuje ducha i telo! Len musí byť pritom ako samozrejmé správne rozvrhnutie práce i 

odpočinku, ako aj daná primeraná protihodnota za každý pracovný výkon; musí tu teda byť 

prísne spravodlivé vyrovnávanie! 

To udržuje pohyb vo stvorení, ktorý je nevyhnutný k ozdraveniu a harmónii. Ale 

jednostranné darovanie bez požiadavky protihodnoty, donáša podľa zákonov stvorenia len 

viaznutie, poruchy, ako sa to prejavuje vo všetkom, aj v pozemskom tele, kde pre nedostatok 
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pohybu vzniká zhustnutie krvi, zrážanie krvi, pretože len pohyb a tým zvýšený obsah kyslíka 

umožňuje krvi pretekať žilami voľnejšie a čistejšie.  

Tento zákon nutného pohybu nachádza človek všade v tisícorakých obmenách, ale 

v jadre vždy rovnaký. Spočíva v každom jednotlivom prípade, a predsa zasahuje zvratným 

pôsobením do seba v celom stvorení, cez všetky úrovne; a duch sám potrebuje uplatňovať 

tento zákon bez prerušenia, ak chce pretrvávať ďalej, zostať silný a stúpať nahor. 

Nič nie je bez neho! Pohyb je všade nutný k bezpodmienečnému vyrovnaniu dávania 

a prijímania. 

To nebola všeobecná zásada, ktorú Syn Boží vyslovil radou, ktorú dal bohatému 

mládencovi, ale platilo to len jemu samému, alebo ešte aj jemu podobným, ktorí sú tiež 

prislabí, aby obhospodarovali majetok. Kto sa dá ovládnuť bohatstvom, ten ho ani nemá mať; 

lebo mu neslúži. Len kto ho sám ovládne, v ruke toho bude prinášať tiež úžitok, a taký ho má 

mať, lebo ním vie pomôcť nielen sebe, ale aj mnohým, keďže tým udržuje a podporuje pohyb 

vo stvorení. 

To pri darovaní neprichádza do úvahy nikdy alebo len veľmi zriedka! Mnohých ľudí 

iba núdza privádza k prebudeniu, k pohybu. Len čo sa im však z cudzej strany príliš rýchlo 

prispeje na pomoc, ochabnú v tom, spoľahnú sa na túto pomoc a pritom duchovne upadajú, 

pretože bez popudu nemôžu sami zostať v pohybe. Potom žijú bez cieľa a vypĺňajú si čas 

často už len tým, že všetko to zlé vidia na druhých, len nie na sebe. Sami si však prajú mať 

to, čo majú tí druhí. Takým jednostranným obdarovávaním sa vychováva lenivé pokolenie, 

neschopné pre svieži, radostný život a prinášajúce tým škodu celému stvoreniu! 

Tak to nebolo mienené radou Kristovou! – – –  

Syn Boží tiež nikdy nehovoril proti samotnému bohatstvu. Vždy len proti bohatým 

ľuďom, ktorí si pre bohatstvo nechali zatvrdnúť všetok súcit voči biede druhých, ktorí svojho 

ducha obetovali bohatstvu, nemali o nič záujem, iba o bohatstvo, teda celkom sa dali opantať 

bohatstvom.  

Že Kristus sám nepohŕdal bohatstvom, ani ho nezavrhoval, dokazujú jeho časté 

návštevy bohatých domov, kam priateľsky ako hosť prichádzal a odchádzal. 

Ani sám nebol chudobný, ako sa dosť často čudne domnieva. Niet nijakého dôvodu 

pre túto skoro už všeobecne rozšírenú mienku o jeho chudobe. 

Kristus nikdy nepoznal starosti o obživu. Narodil sa do občianskych pomerov, ktoré sa 

dnes označujú ako dobré, keďže jedine práve táto vrstva ostala tou najzdravšou. Neniesla 

v sebe ani prepestovanie všetkých bohatých a šľachtických kruhov, ani zatrpknutosť 

pracujúcich tried. Bolo to presne zvolené. Jozef, tesár, sa teraz mohol nazvať zámožným, 

rozhodne však nie chudobným. 

Že sa vtedy Kristus narodil v Betleheme v maštali, to bolo iba v dôsledku preplnenia 

mestečka Betlehema kvôli sčítaniu ľudu, na ktoré tam prišiel aj Jozef. Jozef jednoducho už 

nedostal ubytovanie, ako sa ešte aj dnes ľahko môže sem-tam stať niektorým ľuďom pri 

celkom zvláštnych podujatiach. S chudobou nemalo toto všetko nič spoločné. V Jozefovom 

dome boli spálne podľa spôsobu zámožných občanov.  

A Kristus ani nemusel žiť v chudobe! Táto predstava vznikla len preto, lebo on, ako 

prichádzajúci z Boha, nemal žiadne pochopenie pre všetko pozemské bohatstvo, presahujúce 

pozemské podmienky nutné k životu. Úloha, ktorú prišiel splniť, neplatila pozemskému, ale 

jedine duchovnému!  

Nesprávne je tiež dnes používaný Kristov odkaz, že ľudia sú „bratmi a sestrami.“ Ako 

pozemsky nezdravé je to pre komunistické idey, tak protivne sladkasté je to vo vzťahoch 

k náboženstvu. Pracujúc tak priamo do rúk temna; lebo podľa dnešného ponímania zdržiava 

to bezpodmienečne dolu to voľné, Bohom chcené úsilie nahor každého ľudského ducha. 

Zušľachtenie nemôže pritom nikdy nastať. To všetko sú opäť len nezdravé karikatúry z toho, 

čo chcel Kristus. 
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Keď hovoril o tom, že ľudia sú bratmi a sestrami vospolok, tak bol ďaleko od toho, 

aby myslel na také výstrelky, ako sa v tom teraz mnohokrát vyskytujú. To hovoril ako 

vysvetlenie pre vtedajšiu dobu, keď nemorálnosť všetkého otroctva bolo na vrchole rozkvetu, 

keď ľudí darovali a predávali, tým ich považovali za tvorov bez vôle! 

Ale ľudia sú sestrami a bratmi z ducha, zo svojho pôvodu. Sú to ľudskí duchovia, na 

ktorých sa nesmie pozerať ako na tovar bez vôle, nakoľko každý ľudský duch prechováva 

v sebe schopnosť uvedomenia si vlastnej vôle. 

Len tak to bolo mienené, nikdy to nemalo znamenať tú rovnoprávnosť, ktorá sa v tom 

hľadá dnes. Ani žiadny ľudský duch neprichádza do raja len preto, že sa smie nazývať 

ľudským duchom! Tu nejestvuje nijaká rovnoprávnosť v obvyklom zmysle. Rozhodujúcu 

úlohu tu hrajú podmienky zrelosti. Ľudský duch musí najskôr splniť a vykonať všetko, čo 

dokáže vydať zo seba v chcení k dobrému. Len tak dochádza k zrelosti, ktorá mu môže 

sprístupniť raj. 

Železné zákony stoja vo stvorení, ktoré sa už od vzniku nedajú zrušiť alebo odsunúť 

označením braček alebo sestrička! Tiež ani tu na zemi! Ako prísne Syn Boží sám prikazoval 

rozlišovať pozemské od duchovného, a predsa oboje spĺňať, je jasné a zreteľné v jeho 

vyjadrení: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a čo je Božie, Bohu!“ – 

A tak je to s mnohými vetami a správami v biblii, do ktorých ľudia pri ďalšom 

odovzdávaní vkladali svoje názory. 

Lenže všetci títo pisatelia nechceli vtedy z toho robiť nijaký zákon pre celé ľudstvo, 

ale iba informovať.  

Nech je im tiež odpustené, že vtedajší pozemskí ľudia a aj Kristovi učeníci mnohému 

nerozumeli, čo im Syn Boží hovoril, a čo ho tak často zarmucovalo. A že to všetko neskoršie 

odovzdávali v neporozumení ďalej vlastným spôsobom, stalo sa s najlepším úmyslom tak, 

ako si to zapamätali v spomienkach, ktoré už z uvedených dôvodov sa nesmú považovať za 

nedotknuteľné. 

Ale je neodpustiteľné, že neskoršie ľudia jednoducho si dovolili odvážne tvrdiť: 

„Kristus riekol!“ A tým Synovi Božiemu bez všetkého s určitosťou pripisovali mylné ľudské 

názory, vytvorené ich nedostatočnou ľudskou schopnosťou zapamätania, len aby tým 

v ziskuchtivom úsilí založili a udržali učenie, ktorého medzery už od začiatku museli ukázať 

každému silnému cíteniu, aká chatrná a prehnitá je celá stavba. Preto zostávala len požiadavka 

slepej viery, aby nemohli byť ihneď spozorované nespočetné diery vo výstavbe!  

Udržali sa a ešte aj dnes sa držia len prísnym požadovaním slepej viery a dôrazným 

slovom: „Kristus riekol!“ 

A tieto slová, toto vypočítavé tvrdenie má sa im stať strašným odsúdením! Lebo to je 

práve tak falošné, ako domýšľavé tvrdenie, že Kristovo ukrižovanie bolo chcené od Boha, aby 

sa touto obeťou zmyli všetky hriechy týchto pozemských ľudí! Čo všetko v tom spočíva, 

v neuveriteľnej domýšľavosti ľudstva prekrútiť vraždu na Synovi Božom takým spôsobom, 

aká bezočivá rúhavosť k tomu patrí, o tom poučí ľudstvo budúcnosť, až to všetko zažije teraz 

na sebe. 

Ja, Imanuel, vám však dnes vravím:  

Beda ľuďom, ktorí kedysi zavraždili Syna Božieho na kríži! Ale stokrát beda však 

vám, ktorí ste ho tisícnásobne pribíjali na kríž v jeho Slove! A ktorí ho ešte dnes v tom 

vraždíte denne, každú hodinu vždy nanovo! Dopadne na vás ťažký súd! – – 
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139. Prv ako Abrahám, bol som ja. 
 

 

Tieto Kristove slová, ktoré mu svojho času vyniesli toľko nepriateľských útokov zo 

strany farizejov, môžeme ľahko pochopiť v celej jej hlbokej Pravde a samozrejmosti, keď 

uvážime, že najvyšším východzím bodom všetkého vývoja je Božský bezbytostné, čisto 

Božské! *) K tomu sa pripája duchovne bytostné, zostupujúc ako u pyramídy od vrcholu 

smerom dolu, za ktorým nasleduje opäť po mnohých odstupňovaniach stále širší a širší svet 

hmotností. Ten začína najjemnejšou, pozemským očiam neviditeľnou jemnohmotnou časťou, 

potom sa stáva stále hutnejším a s pribúdajúcou hutnosťou tiež stále ťažším, čím klesá 

samozrejme stále hlbšie, až nakoniec sa vynoria hrubohmotné časti v celej svojej tiaži 

a vykonávajú svoj ďalekosiahly kolobeh. 

Duchovný človek, ku ktorému patrí tiež Abrahám, pochádza z duchovne bytostného, 

Kristus ale z Božsky bezbytostného. 

Už tým je vlastne daná samozrejmosť a správnosť zmyslu Kristových slov: „Prv ako 

Abrahám, bol som ja“. Pretože ale táto otázka bola raz vyslovená, má sa dostať ešte ďalšieho 

vysvetlenia tým, ktorí sa môžu tak hlboko vnútorne pohrúžiť. Boh sám je ako počiatok 

a koniec všetkého bezbytostný, môže ale prijať formu s pomocou duchovne bytostného ako 

plášťa. Tiež Kristus prišiel z tohto bezbytostného. Preto bol pred Abrahámom, lebo ten vyšiel 

len z nasledujúceho duchovne bytostného. Z bezbytostného pochádzajú ešte štyri stĺpy 

Božieho trónu, štyria archanjeli. Z bezbytostného bude tiež ten, ktorý je poverený, aby 

vyviedol ku Svetlu tých, ktorí hľadajú Boha a sú teraz tak ohrození temnom. Všetci ostatní 

anjeli a všetky zástupy nebeských bojovníkov patria k duchovne bytostným. 

Pretože duchovný človek pochádza z najspodnejších stupňov duchovne bytostného 

a odtiaľ vstupuje do hmotného, môže samozrejme, až dosiahne najvyššieho vývoja, po svojej 

smrti opäť postupne stúpať hore až do ríše duchovne bytostného, odkiaľ vyšiel a ktorú preto 

môže nazývať svojim domovom. Prirodzene len vtedy, keď sa stal duchovne čistým, keď teda 

odložil alebo odvrhol poslednú hmotnú záťaž. Tá by mu znemožnila prechod 

z jemnohmotného do čisto duchovného, aj keby bola sebanepatrnejšia. To je potom tá pravá 

ríša Božia. 

Prechod z čisto duchovného do Božsky bezbytostného je možný len tomu, kto 

prichádza priamo z bezbytostného. Preto v slovách Spasiteľa spočíva len potvrdenie prostej 

skutočnosti, ktorú by ani nebol mohol inak vyjadriť. 
       *) Prednáška: Človek a jeho slobodná vôľa. 

 

 

 

140. Oddanosť. 
 

 

 „BUĎ vôľa Tvoja!“ „Ľudia veriaci v Boha vyslovujú tieto slová v odovzdanosti! 

Pritom zaznieva však vždy určitý žiaľ v ich hlase, alebo je skrytý v ich myšlienkach, citoch. 

Tieto slová sa používajú skoro výlučne tam, kde nastalo neodvratné utrpenie. Tam, kde 

človek spoznáva, že sa proti tomu nedá už nič robiť. 

Ak je veriaci, potom povie v nečinnej odovzdanosti: „Buď vôľa Tvoja!“ 

To však nie je pokora, ktorá takto z neho hovorí, ale tieto slová majú vzbudiť 

sebauspokojenie vo veci, v ktorej bol bezmocný. 

To je dôvod odovzdanosti, ktorú človek vyjadruje v takých prípadoch. Keby sa mu 

však naskytla najmenšia možnosť niečo na tom zmeniť, tak by sa nepýtal po vôli Božej, ale 

jeho odovzdanosť opäť by sa rýchlo zmenila na formu: „Buď vôľa moja!“ 
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Taký je človek!– – – 

 „Pane, ako ráčiš, tak učiň so mnou!“ Také a podobné spevy počúvame často pri 

pohreboch. Každý utrpením postihnutý človek pritom vo vnútri prechováva neotrasiteľné 

prianie: „Keby som to ja mohol zmeniť, hneď by som to urobil!“ 

Ľudská oddanosť nie je nikdy pravá. V najhlbších základoch ľudskej duše je 

zakotvený pravý opak. Vzoprenie sa proti osudu, ktorý ju stíha, a práve toto vzpieranie stáva 

sa jej utrpením, ktoré ju „utláča“ a skľučuje. 

To nezdravé v tomto dianí spočíva vo falošnom používaní zmyslu týchto slov: „Buď 

vôľa Tvoja!“ Nepatria totiž tam, kde ich používajú ľudia a cirkvi. 

Vôľa Božia spočíva v zákonoch tohto stvorenia! Len čo teda človek povie: „Buď vôľa 

Tvoja!“, tak sa to rovná uisteniu: „Chcem rešpektovať Tvoje zákony vo stvorení a zachovávať 

ich!“ Rešpektovať znamená dodržiavať a dodržiavať vyžaduje podľa nich žiť! Len tak 

človek môže rešpektovať Vôľu Božiu! 

Ak ju chce dodržiavať, ak chce podľa nej žiť, tak ju v prvom rade musí tiež poznať! 

To je však práve ten bod, kde sa pozemské ľudstvo najhorším spôsobom prehrešilo! 

Človek sa doteraz nikdy nestaral o Božie zákony vo stvorení! Teda ani o Svätú vôľu Božiu! A 

predsa znovu a znovu opakuje: „Buď vôľa Tvoja!“ 

Vidíte, ako bezmyšlienkovite predstupuje pozemský človek pred Boha! Ako nezmyselne 

sa snaží odriekať vznešené slová Kristove. Či už nárekom, alebo často ponorený v smútku, 

cítiac sa porazený, nikdy však nie v radostnej chvále! 

„Buď vôľa Tvoja“ v skutočnosti znamená: „Chcem podľa nej pôsobiť, alebo “chcem 

Tvoju vôľu!“ Takisto správnejšie znie: „Chcem poslúchať tvoju vôľu!“ 

 Kto poslúcha, ten tiež niečo robí. Poslušný nie je nečinný, to spočíva v slove samom. 

Poslušný niečo uskutočňuje. 

Keď však dnešný človek povie: „Buď vôľa Tvoja!“, sám potom nechce nič robiť, a do 

svojho citu vkladá takýto zmysel: „Ja počkám, urob to Ty!“ 

Pritom sa ešte cíti byť „veľkým“ a verí, že prekonal sám seba a že sa „odovzdal“ do 

vôle Božej. Človek si tým dokonca namýšľa, že sa povzniesol nad všetkých a verí, že urobil 

nesmierny vzostup. 

 Všetci takíto ľudia sú však neupotrebiteľní slabosi, zaháľači, blúznivci, rojkovia a 

fanatici, ale žiadne upotrebiteľné články vo stvorení! Patria medzi tých, ktorí budú musieť byť 

v súde zavrhnutí; lebo nechceli byť robotníkmi vo vinici Pána! Pokora, ktorou sa honosia, je 

iba lenivosť. Sú to leniví služobníci! 

Pán však požaduje život, ktorý sa nachádza v pohybe! – 

Oddanosť! Pre veriacich v Boha to slovo by vôbec nemalo jestvovať! Na jeho miesto 

si dajte „radostné chcenie“! Boh nevyžaduje od ľudí tupú odovzdanosť, ale radostné 

pôsobenie! 

Najprv sa podívajte dôkladne na tých takzvaných „Bohu oddaných“. Sú to pokrytci, 

vo vnútri ktorých sa skrýva veľká lož! 

Na čo je ten najodovzdanejší pohľad nahor, keď ten istý pohľad pozerá súčasne na 

svoje okolie ľstivo, chtivo, pyšne a namyslene, so zlým úmyslom! Také niečo len 

zdvojnásobuje vinu. 

Takýto oddaní majú vo svojom vnútri lož; oddanosť totiž nie je nikdy zlučiteľná s 

„duchom“! Teda ani s ľudským duchom nie! Všetko, čo je „duch“, nemôže v sebe nikdy 

oživiť schopnosť pravej oddanosti! Každý pokus o to musí zostať ako niečo umelé, teda 

sebaklam, alebo celkom vedomé pokrytectvo! Nikdy však to nemožno skutočne precítiť, 

pretože ľudský duch vo svojej duchovnej podstate nie je toho schopný. Tlak, pod ktorým žije 

ľudský duch, nedovolí, aby schopnosť oddanosti prišla k vedomiu, pretože je k tomu príliš 

silný. A preto nemôže človek oddanosť ani prejavovať.  
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 Oddanosť je schopnosť, spočívajúca len v bytostnom! Vo svojej pravej podobe sa 

prejavuje len u zvieraťa. Zviera je oddané svojmu pánovi! Duch však nepozná tento pojem! 

Preto oddanosť zostane vždy neprirodzenou pre človeka. 

Otrokom bola oddanosť vštepovaná namáhavou a prísnou výchovou, keďže boli 

rovnako hodnotení ako zvieratá pri kúpe a predaji, ako osobný majetok. Nikdy sa však u 

týchto otrokov oddanosť nemohla stať pravou. Buď to bola tuposť, vernosť alebo láska, ktoré 

sa za oddanosťou skrývali, a tak sa prejavovali, ale nikdy nie pravá oddanosť. Otroctvo je u 

ľudí neprirodzené. 

Oddanosť bytostného je v duchovnom vystupňovaní vedomou a chcenou vernosťou! 

Čo teda v bytostnom znamená oddanosť, to je v duchovnom vernosť! 

Oddanosť človeku nenáleží, lebo on je z ducha! Dávajte len lepší pozor na samotnú 

reč, tá už slovami vyjadruje to pravé, nesie v sebe pravý zmysel. Urobte si o tom správny 

obraz. 

„Vzdaj sa!“ povie napríklad aj víťaz porazenému. V týchto slovách spočíva zmysel: 

„Vydaj sa mi na milosť i nemilosť, teda bezpodmienečne tak, aby som mohol podľa svojho 

úmyslu rozhodovať o tebe, aj o tvojom živote alebo smrti!“ 

Víťaz v tomto koná však nesprávne, lebo človek pri víťazstve sa má prísne riadiť 

podľa božích zákonov. Každým zanedbaním v tomto smere činí sa inak vinným pred Pánom. 

Zvratné pôsobenie ho potom zasiahne celkom iste! Tak je to u jednotlivca, ako aj u celých 

národov! 

A teraz je tu čas, kedy sa všetko, všetko musí rozuzliť čo sa doteraz vo svete stalo! 

Tiež všetko bezprávie poslednej svetovej vojny. Čo bolo pri tom bezprávím, a čo je 

bezprávím z toho, čo sa dnes odohráva na zemi, z toho nezostane ani slovo neodpykané! 

Toto odpykávanie nie je však vyhradené neskoršej budúcnosti, ale už prítomnosti! 

To rýchle rozuzľovanie všetkých zvratných pôsobení nie je azda proti zákonom 

stvorenia, ale spočíva celkom správne v samom zákone. 

Pohyb súkolesia je toho času zrýchlený silou vyžarovania telom učineného zákona, 

ktorá vynúti konečné účinky; tým že vopred vystupňuje všetko do plodov a prezretosti tak, 

aby sa falošné v tom samé rozpadlo a umierajúc sa odsúdilo, zatiaľ čo dobré sa oslobodí od 

doterajšieho tlaku falošného a bude môcť zosilnieť!  

V krátkom čase zosilnie toto žiarenie tak, že v mnohých prípadoch dostaví sa zvratné 

pôsobenie bezprostredne, ihneď! 

To je tá moc, ktorá čoskoro vystraší pozemských ľudí a ktorej sa potom v budúcnosti 

musia obávať! Oprávnene však majú sa báť len tí, ktorí činili bezprávie. Či sa pri tom sami 

cítili byť v práve, alebo to druhým predstierali, to ich nezachráni pred úderom zvratného 

pôsobenia, ktoré pôsobí v Božích zákonoch! I keď si ľudia vymysleli iné zákony na zemi, 

pod ochranou ktorých mnohí konajú mýlne, nespravodlivo v domnienke, že sú v práve, 

nezbavuje ich to ani prášku ich viny. 

Božie zákony, teda Božia vôľa, nestarajú sa o názory týchto pozemských ľudí, ktorí 

svoje názory vložili do pozemských zákonov ani vtedy, keď ich celý svet cítil ako správne. 

Čo nie je podľa zákonov Božích, tam teraz dopadne rana mečom! Tá súdiac prinesie 

vykúpenie!  

Teraz sa môžu radovať všetci tí, ktorí podľa Božích zákonov trpeli nevinne od ľudí; 

lebo odteraz sa im dostane práva, zatiaľ čo ich protivníci alebo sudcovia budú vydaní Božej 

spravodlivosti. 

Radujte sa; lebo táto Božia spravodlivosť je blízko! Pôsobí už vo všetkých krajinách 

na Zemi! Podívajte sa na tie zmätky! Sú to následky blížiacej sa vôle Božej! Je to nastávajúca 

očista!  

Bolo zasľúbené, že noha vyslanca Božieho nevstúpi do prachu toho, čo bolo! 
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Z toho dôvodu vyžíva sa už teraz všetko, čo je v sebe mŕtve, čo je medzi ľuďmi 

nesprávne, v hospodárstve, štáte, politike, v cirkvách, sektách, národoch, rodinách a tiež u 

jednotlivcov! Všetko, všetko bude teraz vytiahnuté na Svetlo, aby sa pred ním ukázalo a 

súčasne sa v ňom súdilo! Aj to, čo doteraz mohlo skryté v kľude odpočívať, musí sa ukázať, 

aké skutočne je, musí sa činiť a tak nakoniec zúfať nad sebou i ostatnými, rozpadnúť sa 

v sebe a rozprášiť. Nie je už ničoho na zemi, čo by bolo bohumilé! 

Tak to vrie pod tlakom Svetla už dnes vo všetkých zemiach, na všetkých miestach. 

Núdza každého druhu vzrastá a stupňuje sa až k zúfalstvu; a nakoniec zostáva len 

beznádejnosť s vedomím, že tí, ktorí chceli pomôcť, mali okrem sebeckých prianí len 

prázdne slová, ale žiadnu pomoc priniesť nemohli! Bojovníci Grálu letia ako smršť nad 

hlavami všetkých a bijú ostro tam, kde sa niektorá hlava nechce skloniť. 

Len potom vznikne pravá pôda, z ktorej opäť vyjde úpenlivá prosba o Božiu pomoc! 

Po vraždách, požiaroch, po hlade, more a smrti, po poznaní vlastnej neschopnosti! 

Uprostred zúfalstva začnú však pomocníci v službe Grálu plniť svoju úlohu! 

Nastane veľká výstavba! 

Nikto iný nemôže inak priniesť stroskotaným pomoc. Potom majú byť slobodní, 

oslobodení od tlaku temna! Majú sa však stať slobodní aj vo svojom vnútri! Avšak oslobodiť 

sa vnútorne môže len každý sám. Ten však musí tiež vedieť, čo znamená sloboda, čím je! 

Slobodný je len ten človek, ktorý žije v zákonoch Božích! Len tak, a nie inak stojí 

nestiesnený a neobmedzený v tomto stvorení. Všetko mu potom pomáha, namiesto aby sa mu 

stavalo do cesty. „Slúži“ mu, pretože to používa správnym spôsobom. 

Božie zákony vo stvorení sú v skutočnosti len všetko to, čo každý človek potrebuje ku 

zdravému, radostnému životu vo stvorení. Sú pre neho to isté, čo potrava pre dobré zdravie! 

Len ten, kto pozná vôľu Božiu a podľa nej žije, je skutočne slobodný. Každý iný sa musí 

mnohými vláknami zákonov tohoto stvorenia spútať, lebo sa do nich sám zapletá. 

Stvorenie vzniklo len z Božej vôle a jej zákonov. Spolupôsobiac ponárajú sa tieto 

vlákna zákonov stále hlbšie a vynucujú všade pohyb k vývoju. Tieto vlákna sa vývojom samé 

tiež nutne rozvetvujú čoraz viac a viac a pritom sa okolo nich vytvárajú v trvalom pohybe 

neustále nové stvorenia. Tieto zákony takto poskytujú súčasne oporu, možnosť trvania a 

ďalšieho rozširovania stvorenia. 

Niet ničoho bez tejto Božej vôle, ktorá jedine uvádza všetko do pohybu. Všetko vo 

stvorení sa riadi podľa nej. 

Len ľudský duch sám sa nevpravil do týchto vlákien! Zamotal ich, a tým aj sám seba, 

nakoľko chcel ísť po nových cestách podľa svojej vôle, nedbajúc pritom na cesty hotové, už 

jestvujúce. 

V tom teraz prináša zmenu pozemské bytie Božej vôle. Vlákna všetkých Božích 

zákonov budú nabité zvýšenou silou tak, že sa mocne napnú. Týmto ohromným napätím sa 

vrátia rýchlo späť do svojich pôvodných polôh. Pritom bude všetko doteraz zamotané 

a zauzlené vyrovnané s takou prudkosťou a tak nezadržateľne, že toto dianie jednoducho 

strhne všetko, čo je neschopné prispôsobiť sa správnemu stavu vo stvorení! 

Nech je to čokoľvek, rastliny či zvieratá, či hory, rieky, krajiny, štáty alebo človek, 

všetko sa zrúti, ak sa v poslednom okamihu nebude môcť preukázať ako pravé a Bohom 

chcené! 
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141. Jemnohmotné tŕnité krovie. 
 

 

Cesta k Svetlu a Pravde sa označuje za tŕnitú a kamenistú, namáhavú a ťažkú už od 

dávnych čias.  

Človek to prijíma jednoducho ako dané. Nikto nepremýšľa, prečo je tomu tak, čo 

môže byť toho hlavnou príčinou. A kto sa tým raz predsa zaoberá, istotne si o tom urobí 

nesprávnu predstavu.  

Plnou tŕnia a kamenia, namáhavou a ťažkou je len tá cesta, ktorá sa ponechala 

neudržiavaná, ktorou sa málo chodilo!  

To je tá príčina, prečo sa tým nemnohým, ktorí si ju po mnohých omyloch zvolia 

na chôdzu, zdá ťažkou. Aj v tom sa musí stále brať do úvahy prirodzené dianie, nie 

nepravdivé výmysly a fantázie, v ktorých sa ľudský mozog pri takom myslení rád rozplýva.  

Cesta ku Svetlu bola už od prapočiatku len svetlá a pekná. Ani dnes ešte nie je iná pre 

toho ľudského ducha, ktorý po nej kráča so slobodným duchom, nespútaný mylnými 

názormi, ktorými ako mnohí až príliš radi nechávajú zarásť a zaburiniť svoje duchovné cesty!  

To závisí celkom od človeka! Človek, ktorý necháva svojho ducha ešte slobodne 

vzhliadať k Svetlu, ktorý nikdy nezanedbal zvažovať svojím cítením, čomu ho učí, alebo čo 

mu vykladá jeho blížny, ten tým cestu ku Svetlu udržiava, uchováva si ju čistú!  

Nenachádza nijaké tŕnie, nijaké kamene, keď po nej kráča, iba svetlom ožiarené, 

mäkké kvetinové koberce, ktoré iba nadchýnajú jeho zrak a zrýchľujú jeho krok! 

Každý človek si musí pre seba samého cestu udržiavať, má sa o ňu starať, zaoberať sa 

ňou. Kto to nerobí, tomu pre jeho nedbalosť bude plná tŕnia a kamenia, už len ťažko schodná 

a veľmi často aj úplne zasypaná, takže ju už nakoniec nebude môcť nájsť, aj keď ju bude 

hľadať! Zvažovať vlastným cítením, čo človek počuje a číta! To je pre neho nutné, ak si chce 

svoju cestu udržať voľnú a peknú. Bude pri tom pri čítaní alebo počúvaní nejakej veci už 

hneď na začiatku cítiť, či ho to skľučuje, možno aj mätie, alebo hreje, javiac sa ako hlas 

domova. 

Nesmie pritom len nikdy zabúdať, že pravá veľkosť a prirodzenosť sú zakotvené len 

v jednoduchosti! Kde táto chýba, kde vzniká potreba prikročiť k všetkým možným 

objasňovaniam, tam chýba aj správnosť. Cesty nie sú potom nikdy jasné a nemôžu byť tiež 

slnečné. 

Tak bude napríklad každý vnútorne jasný človek, pri čítaní alebo počúvaní všetkého 

mystického alebo okultného, ako aj v cirkevnej dogme, ihneď silne cítiť nejasnosti. Nejasnosti 

alebo nadnesené slová majú zastrieť vo všetkom až príliš zreteľne vystupujúcu nevedomosť. 

Potom sa veľmi rado lichotí ľudským dušiam, spieva sa sladká pieseň ich najväčším 

slabostiam, v prvom rade domýšľavosti, aby ľahko a ochotne prešli cez všetky falošné miesta 

a svojou nedbanlivosťou nespoznali tie hlboké trhliny a nemožnosti, ktoré sa im vždy znovu 

varovne ukazujú.  

Kto však pri tom dbá na jemné varovanie svojho neskaleného ducha, udržuje si cestu 

ku Svetlu a k Pravde voľnú. 

Kto sa však dá zvábiť touto nejasnosťou a dusnom, pretože to vlastným fantazijným 

myšlienkam poskytuje neohraničený priestor, ten v sebe necháva pravú cestu zarásť 

popínavými rastlinami ktoré jeho chôdzu brzdia a sťažujú, často aj celkom znemožňujú! 

Lákadlá, môcť dávať vlastným fantazijným predstavám priestor bez hraníc, sú 

nesmierne. Počet tých, ktorí sa v tom radostne vyžívajú nemá konca, pretože každý pritom 

môže niečo povedať, smie sa cítiť dôležitým v chmúrnych neistotách márnivých myšlienok 

sveta!  

Veriacim cirkví nebude ani zďaleka tak ťažké prebojovať sa k Pravde, ako stúpencom 

okultných siekt a združení. Potrebujú sa o to len trochu vážne snažiť, raz vo svojom vnútri 



 400 

pokojne uvažovať, aby ihneď poznali medzery, ktoré doň vplietlo rozumové chcenie vedieť a 

ktoré pravú cestu zatemňujú a mätú!  

Vážneho ľudského ducha nestojí veľa námahy rýchlo rozlíšiť pravdu od omylov vo 

všetkých cirkvách. Preto viazanosť na cirkvi pre skutočne skúmajúceho človeka nie je taká 

veľká, ako sa zdá! Jednoduché úprimné chcenie už postačí, aby sa tieto väzby ihneď pretrhali 

rýchlo sa prebúdzajúcim vlastným presvedčením.  

Cirkvi držia pevne len duchovne lenivých ľudských duchov. Tých je tiež nie škoda, 

lebo sa tým prejavujú ako leniví služobníci svojho Pána. 

Pri pokojnom pozorovaní uvidí každý človek veľmi skoro, že dnešná cirkev 

neznamená nič viac než organizáciu svetského úsilia o moc a jej sebazáchovu, ako to názory 

a skutky jej predstaviteľov každú chvíľu vždy znovu dokazujú štvaním a nepriateľstvom proti 

tým, ktorí im nie sú po vôli! Toto všetko spoznať nie je ťažké. Práve tak všetky prázdne 

miesta a nemožnosti, ktoré sú vpletené do úkonov, tvrdení a učení. Na to netreba nijako 

zvlášť bystrého ducha. 

Medzi mysliacimi ľuďmi nemôže preto žiadna cirkev narobiť toľko škody, ako sa 

často predpokladá. Tých, ktorí sú duchom živí, nedokáže spútať!  

No nezmerné škody, ktoré sa dajú sotva opäť napraviť, spôsobujú ľudskému duchu 

okultné sekty a združenia všetkých druhov! Navzdory tomu, že sa snažia predstierať len 

vlastné vedenie, ktoré je všetkým iným – len nie pravým vedením! Rozumovým ľuďom 

lichotí práve tak, ako všetkým hľadajúcim. A v tom majú úspech; lebo aj medzi hľadajúcimi 

je veľký počet tých, ktorí napriek hľadaniu Svetla, vlečú so sebou ešte všetku samoľúbosť 

svojich duší, ktorej prirodzene padajú rýchlo za obeť. 

Keďže práve okultizmus a aj mystika poskytujú tejto samoľúbosti najneobmedzenejšie 

vývojové možnosti, ťahá ich to tiež tam podľa zákona príťažlivosti rovnorodého druhu! Ten 

najposlednejší, najmenší dôsledok tohto zákona okultisti často spozorovali a snažia sa ho 

využiť. Svoje slabé pôsobenie v tomto prirodzenom dianí nazývajú teraz dôležito „mágiou“! 

Znie to dobre a okrem toho to pôsobí tajuplne! 

Lenže zákon ako taký, v jeho jednoduchosti, avšak v skutočnosti s donucujúcim 

dosahom a prežarujúcim celé svety, oni ešte nepoznajú v jeho celej veľkosti! Neuvedomujú 

si, že ruka tohto zákona stvorenia ich postrkáva ako úbohé a bezmocné figúrky sem i tam, aj 

s celou ich snahou vedieť!  

Pôsobenie týchto ľudí púta ich nasledovateľov a stúpencov na nížiny, ktorých by 

nepotrebovali vôbec dbať, keby išli pokojne svojou cestou vo všetkej prostote a dôstojnosti, 

aká prislúcha ľudskému duchu. Takto sú však zadržiavaní, sú tým zväčša dokonca stratení; 

lebo od ľudského ducha to vyžaduje nesmierne vypätie sily ešte raz sa vyslobodiť z duchovne 

pútajúceho zahrávania sa všetkých okultistov. Takéto činnosti odvádzajú sily ducha od 

priamych ciest, ktoré vedú nahor! Len zriedkavo môžu vyvinúť silu k opätovnému 

vyslobodeniu, lebo silní duchovia tak či tak nezostanú medzi okultistami, iba ak z dôvodu 

oddávať sa svojej samoľúbosti. 

Kde sa v tých početných okultných odvetviach ale skutočne natrafí na nejaké vedenie, 

tak nejde o nič a nikdy iné, iba o najnižšie okolie jemnej hrubohmotnosti, prípadne hrubej 

jemnohmotnosti, teda o najbližšie prechodné vrstvy, ktoré sa nazývali vznešene znejúcimi 

menami, aby to potom aj trochu znelo, ako to zodpovedá domýšľavosti všetkých tápajúcich. 

V skutočnosti je to toľko ako nič. Alebo predsa! Ibaže to neslúži pre vzostup, ale iba 

na spútanie každého ľudského ducha, ktorému v jeho pôvodnom druhu stačilo ponad to len 

hrdo a slobodne prejsť bez toho, aby sa tým ešte zdržoval. Takto ale prisudzujú ničotnostiam 

hodnotu, ktorá z nich robí popínavé tŕnie, ktoré luciferovskí prisluhovači používajú 

prostredníctvom činnosti okultistov len ako pasce pre státisíce! Zostanú v nich visieť ako 

muchy v pavučinách. 
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Pozrite len na ich knihy! Koľko je v nich nazhromaždeného rozplývajúceho sa 

sebavyvyšovania veľkých i malých poznania chtivých!  

Smiešne malé, a samozrejmé udalosti sú tam zveličované na dôležité veci 

s húževnatosťou a vytrvalosťou, ktoré by sa mohli použiť na užitočnejšie veci. Ide tu 

o udalosti, ktoré prababičky posudzovali omnoho jasnejšie, ako títo potomkovia, 

upozorňujúci s veľkým krikom na seba a na svoje vysoké vedomosti. Čím neslýchanejšie sú 

udalosti, čím nezrozumiteľnejší je spôsob vyjadrovania v strojených formách, tým sa 

považujú za krajšie. Senzácia za každú cenu je pri tom často najvyšším cieľom, ako 

u mnohých teraz masovo sa vynárajúcich novinárov, ktorým nie je už nič sväté a najmenej 

však Pravda. 

Je neuveriteľné, čo všetko sa tu ponúka ľudstvu! A mnohí siahnu po tom veľmi radi. 

Je to predsa „zaujímavé“ a môže to dokonca niekedy vyvolať mrazenie. Čitateľ a poslucháč, 

spriadajúci svoje myšlienky ďalej, môže sám seba dráždiť v ľahkej hrôze, dokonca pritom 

hrať aj nejakú úlohu; lebo sa môže cítiť obklopený najhrôzostrašnejšími vecami, ktoré ho prv 

nikdy neznepokojovali. Teraz je on odrazu niečím, okolo čoho sa všeličo odohráva kvôli 

nemu!  

Práve všetko to, čomu človek nerozumie, ale čo môže bohatou fantáziou okrášliť, to 

ho láka „možnosťami“! Ľudia si vykladajú potom podľa vlastnej mienky mnohé z toho, čo 

dosiaľ prežili a to, čo si dosiaľ nevšimli, hrá náhle veľkú rolu. 

Život, ktorý bol taký prázdny, dostáva náplň! A tým človek podľa svojej mienky 

mnoho získal, prebudil sa a nazýva sa duchovne vediacim! 

Čudní ľudia! Ani ich nenapadne pomyslieť, že by tomu mohlo v skutočnosti byť inak. 

Plávajú len vo vlastnom myšlienkovom svete, ktorý im je taký pohodlný preto, že ho vytvorili 

ich vlastné predstavy.  

Lenže tento svet nemá trvania! Musí sa rozpadnúť v hodinách súdu! Potom však budú 

stáť všetky tieto duše, mrznúc v nevýslovnom zúfalstve, bez opory a strhne ich to do víru, 

ktorý sa pod tlakom Svetla musí zrazu vyvinúť v tajfún.  

Tým dostanú všetci len to, čo si vytvorili! Nesmierna je škoda, ktorú vo svojej 

samoľúbosti spôsobujú. Posvätné pojmy, ktoré pomáhajú ľuďom skutočne nahor, boli ich 

zásluhou pokrivené a prekrútené. Zostali z nich už len tie najšpinavšie náhradné obrazy, ktoré 

nesú pečať najhrubšej ľudskej domýšľavosti. Už iba z toho hrozí strašný súd! 

Boli spôsobené hrozné zmätky. Povrchné pozorovanie najvzdialenejších výbežkov 

skutočného diania vo stvorení sa podávajú ako vedenie, ktoré má slúžiť na objasňovanie 

príčin a priebehu, bez toho, aby títo rečníci mali ozaj pravé vedenie o zákonoch tohto 

stvorenia. Nemajú o nich vôbec ani tušenia a čerpajú iba zo svojej vybičovanej fantázie!  

A tak skresľujú Božiu múdrosť, ktorá spočíva vo stvorení, špinia sväté zákony, ktorým 

nerozumejú, vôbec ich nepoznajú a zdržiavajú tak tisíce ľudí od toho, aby šli po jednoduchej 

a jasnej ceste, ktorá je každému ľudskému duchu presne predpísaná a aj užitočná a ktorá ho 

chráni pred nebezpečenstvami! Naproti tomu sami si privolávajú nespočetné nebezpečenstvá, 

ktoré predtým nejestvovali, ale sformovali sa až v dôsledku tohto ľahkomyseľného konania! 

Je však blízko deň, keď ich jalová snaha po poznaní má predstúpiť pred Svetlo, kde sa 

musí prejaviť a zrútiť! Sú tými najhoršími nepriateľmi všetkých ľudí na zemi, usilujúcich sa 

dospieť k Svetlu, ak zrelo uvažujeme, nemajú v sebe ani jedinú vlastnosť, ktorá by ich mohla 

ospravedlniť! Nevedomky sú tými najhorlivejšími medzi lovcami ľudských duší pre temno! 

Nevedomky, pretože samoľúbosť im kalí vlastnú jasnosť. Ani oni sami už nikdy nedosiahnu 

silu na záchranu; lebo sú až priveľmi zapletení do sietí pozemskej snahy všetko vedieť lepšie 

a do omylov, v ktorých sa pochovali! 

Vo svojej bezhraničnej namyslenosti nielenže znižujú veľkú Božiu lásku, ale dokonca 

sa sami chcú sčasti ešte vyvinúť na božských ľudí! 
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Nebude to však trvať dlho a celé ľudstvo musí poznať, akú nesmiernu hlúposť skrýva 

práve táto myšlienka. Ona sama už ukazuje, že títo ľudia nemôžu mať vôbec žiadnu 

predstavu o pravých Božích zákonoch vo stvorení, ani o stvorení samom! 

Oni sami stavajú trón ľudskému duchu, ktorý má vo stvorení iba slúžiť Svetlu! Snažia 

sa ho povýšiť na stredobod, ba dokonca na východisko.  

Keď sa dnes na tele alebo na duši trpiaci človek obráti s vrúcnou modlitbou na svojho 

Boha a bude vypočutý tak, že sa môže uzdraviť, potom títo vševedovia prinášajú pre to 

jednostranné vysvetlenia, ktorými sa pokúšajú Boha znižovať. Hovoria o autosugescii, ktorá 

priniesla toto ozdravenie, o sile, spočívajúcej v ľudskom tele, v ľudskom duchu, ktorá mu 

dovoľuje uskutočniť všetko, čo len správnym spôsobom chce! 

Tým sa chce ľudským možnostiam spievať veľká chvála, ale posvätnosť viery 

a presvedčenia o Božej moci sa špiní! Špiní! To je to pravé slovo! Veď mnohí potom chcú 

dokonca tvrdiť, že sám Syn Boží pôsobil kedysi sugesciou(*) a staval na autosugescii! (**) 

Tak ďaleko sa odvažuje táto ľudská domýšľavosť niektorých okultistov! Stali sa 

popieračmi Boha a oslavujú ľudského ducha! (*) Prenášanie - pôsobenie vôle na iného. (**) Pôsobenie na seba. 

Nie všetci si toto priznajú, pretože nevidia, že ich náuky môžu nakoniec dospieť iba 

k tomuto bodu! Popretia nedotknuteľnej Božej moci sú nesporne poslednými plodmi, ktoré 

tieto náuky prinášajú ak dovidíme až na ich koniec!  

S Luciferovskou obratnosťou prekrúcajú sa skutočnosti do obrazu, ktorý pre rozum 

pôsobí veľmi vierohodne, ale veriacim ukazuje ostrú hranicu, kde chápavosť takých 

okultistov nemôže ďalej. Toto poukazuje iba na rozumové chcenie, niet v tom však ani stopy 

po čistom duchovnom vedení! Najhrubší sebaklam dovoľuje okultistom považovať sa za 

učeníkov čistých duchovných vied! Je v tom skoro jemná irónia. 

Všetkým, čo činia a hovoria, dokazujú len stále znova, že majú v sebe výslovne 

rozumové chcenie, s celkom osobitným zdôraznením všetkých jeho slabostí, a že zostali 

veľmi vzdialení od duchovného vedenia, voči ktorému stoja úplne bezradne. Nemajú ani 

tušenia o skutočnom druhu všetkého zákonitého pôsobenia vo stvorení a tým menej majú 

pochopenie pre divuplné stvorenie samotné. 

Ani zázračné uzdravenia a zázraky Kristove neboli vyradením zákonitostí vo stvorení. 

To sa vôbec nemohlo stať, lebo Božie zákony vo stvorení sú už od začiatku dokonalé 

a nemôžu sa teda meniť alebo porušovať. 

Božia sila urýchľuje všetky účinky zákonov a môže týmto spôsobom privodiť 

zázraky. Samotný dej zodpovedá vždy len zákonitosti vo stvorení; veď inak nie je vlastne 

žiadny dej vo stvorení možný, ba ani ten najjednoduchší pohyb. Vznešená sila Božského 

pôvodu môže však urýchliť tento účinok, v niektorých prípadoch ho aj ihneď vyvolať! V tom 

pre ľudského ducha spočíva a vzniká zázrak!  

Boh sám nebude nikdy jednať svojvoľne, pretože on dokonca prechováva zákony 

v najčistejšej forme v sebe, On sám je tiež zákonnom. Každý Boží prejav bude preto vždy 

zodpovedať zákonu. Každý čin Božej vôle sa preto prejavuje tiež vždy len v rovnomernom 

pôsobení týchto zákonov! 

Predpokladajme raz, že nejaký chorý v modlitbe vrúcne prosí o uzdravenie. Počas tejto 

modlitby je duchovne dokorán otvorený splneniu svojej prosby v pokore najčistejšieho druhu. 

Prosba stúpa preto nahor a po vyžarovanom lúči tejto pokornej prosby môže prísť zase 

k nemu nadol vyslyšanie. Toto vyslyšanie je chcením zo Svetla! Chcenie sa neustále 

nachádza v samotnom Svetle nezmenene, v každom čase pripravené na pomoc tam, kde na to 

nájde pravú pôdu. Pokorná prosba je tou pravou pôdou, na ktorú môže pôsobiť čistá sila 

Svetla. Je to potom zaiste aj zásluhou ľudského ducha, pretože sa otvoril pre túto možnosť 

pomoci, a práve tak tiež dôsledkom určitého pôsobenia alebo chcenia tohto ľudského ducha, 

lenže nikdy to nie je samotná príčina jeho uzdravenia. Nie je to ani sila ktorá mu 

pomôcť mohla a aj mu pomohla!  
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Človek sa tomu dokáže iba otvoriť, ale nikdy tiež nie sám seba autosugesciou 

uzdraviť! Tu si okultista vo svojej krátkozrakosti zamieňa pojem otvoriť sa sile, so silou 

samotnou! To je tá nesmierna vina, ktorú si tým na seba naložil a ktorú bude musieť ťažko 

odpykať, keďže tým sa ľudstvu spôsobilo nevýslovné zlo!  

Keďže pomoc pre správne sa k tomu otvárajúcich je vo Svetle stále pripravená, pri 

malých veciach ich dokonca stále obklopuje, pretože časť z nej, primerane oslabená, spočíva 

v  žiarení tohto stvorenia, prišli napokon títo takí „chytrí“ ľudia pri svojich pozorovaniach 

domýšľavo na myšlienku, že je to ľudský duch, ktorý si sám môže vytvoriť túto pomoc. 

 On si ju môže zaobstarať, to áno, lenže iba správnym duchovným otvorením sa, aby 

ju prijal! Nič viac. Pomoc samotnú, silu, žiarenie on nevytvára! To spočíva jedine vo Svetle, 

v Bohu, ktorý vám ju posiela! 

 Človek však pozoruje iba účinok, vyvodzujúc z toho svoje závery, ktoré boli doteraz 

v mnohých prípadoch uzávermi klamnými; vznikli z domýšľavosti, ktorú má v sebe! Celkom 

iné veci by mohol dokázať pri správnom stanovisku, teda správnym, otvorením svojho ducha 

dokorán! Toto si však znemožnil náukami rôznych okultistov, ktorí by sa radi povýšili na 

Božích ľudí! Pretože prazákony stvorenia sú pre nich cudzou vecou. 

 Tisícnásobne rozvetvené, vždy však podrobujúce sa tlaku základného zákona sú 

žiarenia posilňujúceho, a tým aj liečiaceho Svetla, votkané do neskoršieho stvorenia, čakajúce 

na to, že ich tvor využije! Nie sú však v ľudskom duchu, o to menej v samotnom ľudskom 

tele, ale mimo neho. Ľudský duch musí s nimi hľadať spojenie a správne sa otvoriť pre ich 

prijatie, čo sa najlepšie docieli hlbokou a vrúcnou modlitbou. 

 Ak sa ľudský duch chce správne otvoriť, pomoc vo Svetle je pre neho vždy 

pripravená; tak sa stáva, že nejeden získa malú pomoc pri otvorení sa, ktorému sa naučil. Kde 

tieto pomoci prišli, tam musel byť aj okamih, v ktorom preniklo cítenie ľudského ducha, ktoré 

zákonom vo stvorení skutočne správne zodpovedalo, čím sa napojilo na pomoc. Tohto cítenia 

si človek nemusel pozemsky uvedomiť, lebo je to výlučne duchovné dianie, ktoré veľmi často 

nie je pozemským rozumom pozorované. Na to postačí hnutie v priebehu okamihu. A tak sa 

potom zo Svetla dostaví pomoc, pretože jestvujúce zákony pomoci nemôžu byť nikdy 

zrušené! Naplnia sa, aj keď sa to človeku prihodí nevedomky.  

 Okultista však z toho nevidí nič, a potom pevne verí, že to dosiahol skutočne len 

svojou sugesciou alebo autosugesciou! V tom sa mýli; lebo pomoci sa mu nikdy nedostane 

tam, kde je potrebná ešte väčšia sila, než tá, ktorá je stále pripravená vo vnútri stvorenia. 

 Lebo v takom prípade musí zhora dôjsť najskôr k zvláštnemu aktu vôle Svetla, aby 

prúd sily bol zosilený! A to sa môže stať len dôsledkom vskutku vrúcnej modlitby, prosby, 

vyvierajúcej z presvedčenia o všemohúcnosti a láske Božej! 

 Aj pravý príhovor môže niekedy priniesť pomáhajúce pôsobenie! Keď človek 

onemocnie veľmi ťažko, tak je aj oslabený, apatický. Niet v ňom preto nijakého odporu, aj 

keď on sám nebol zvlášť veriacim. Tento stav jeho ducha umožní vniknutie sily Svetla, ktorá 

môže byť privedená úprimným príhovorom! A tak sa potom stáva, že človek obdrží túto 

pomoc niekedy aj prostredníctvom príhovoru.  

 Ak sa v ňom ale po uzdravení znova prebudí odpor proti pravej viere, tak tým vzrastie 

aj jeho vina. Potom by mu bolo prirodzene lepšie, keby bol predsa zomrel, pretože po svojej 

neskoršie nastávajúcej smrti musí klesnúť hlbšie, než by tomu bolo predtým! Z týchto 

dôvodov nie je každý príhovor oprávnený alebo dobrý. Našťastie pre človeka nebýva ani 

často pravý príhovor pre dobro chorého vypočutý!  

 Nepoznaním účinkov týchto jednoduchých zákonov stvorenia urobili si ctižiadostiví 

okultisti medzerovitý obraz, a tým zaviedli tisíce ľudí do bludných záhrad, z ktorých ťažko 

vyviaznu. 
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 Vznešenosť slov „čistá viera“, „čisté presvedčenie“ bola tým otrávená a ľuďom boli 

ponúkané ako špinavé napodobeniny len sugescia a autosugescia, menejcenné to výtvory 

rozumu. 

 Cestu k zdokonaleniu ľudského ducha si okultisti sami uzavreli!  

 Blíži sa však hodina, keď sa táto nízka činnosť zastaví, keď pre povznesenie 

a záchranu mnohých ľudských duchov konečne opäť prenikne vyššie vedenie o sile Svetla!  

 

 

 

 

142. Lenivosť ducha. 
 

 

POZEMSKY znateľne dunia teraz vesmírom údery, odbíjajúce dvanástu hodinu na 

svetových hodinách! Stvorenie úzkostlivo tají svoj dych, bojazlivo sa krčí každý tvor, hlas 

Boží zaznieva dolu a požaduje! Požaduje vyúčtovanie od vás, ktorí ste smeli žiť v tomto 

stvorení! 

Zle ste nakladali so životom, ktorý vám Boh vo svojej láske zveril. Zavrhnutí budú 

teraz všetci služobníci, ktorí myslia len na seba, a nikdy na svojho Pána! A všetci tí, ktorí sa 

snažili sami zo seba robiť pánov. – 

Vy, ľudia, stojíte placho pred mojimi slovami, lebo nepovažujete prísnosť za božskú! 

To však je jedine vaša vina, keďže ste si všetko Božské, všetko prichádzajúce od Boha 

predstavovali doteraz ako zmäkčilo milujúce a všetko odpúšťajúce, pretože tak vás to učili 

cirkvi! 

Tieto nesprávne náuky boli iba rozumovými výpočtami, ktorých cieľom bolo 

hromadné lovenie ľudských duší. Ku každému lovu je potrebná návnada, pôsobiaca lákavo na 

všetko, na čo je nastavená. Správny výber návnady je najdôležitejšou vecou pri každom love. 

Keďže tu išlo o lov na ľudské duše, plán bol obratne postavený na ich slabostiach. 

Lákadlo muselo vyhovovať hlavnej slabosti! A touto hlavnou slabosťou duší je pohodlnosť 

a lenivosť ich ducha!  

Cirkev celkom presne vedela, že musí dosiahnuť veľký úspech práve v tom, keď vyjde 

čo najďalej v ústrety tejto slabosti a nebude snáď vyžadovať jej odstránenie! 

S týmto správnym poznaním cirkev vydláždila pozemským ľuďom širokú a pohodlnú 

cestu, ktorá mala údajne viesť ku Svetlu; lákavo ju ukazovala týmto pozemským ľuďom, ktorí 

radšej odvádzali desiatok svojej práce, kľakali na kolená, mrmlali stokrát modlitby, len aby sa 

nemuseli ani na okamžik duchovne namáhať!  

Cirkev im preto odňala duchovnú prácu, odpúšťala im tiež všetky hriechy, len aby 

ľudia boli pozemsky a navonok poslušní a konali tak, ako cirkev od nich pozemsky 

požadovala! 

Či to už bola návšteva kostola, spoveď, počet modlitieb, poplatky alebo dary, 

splnomocnenia, nech to bolo čokoľvek, cirkev bola s tým vždy spokojná. Ponechávala 

veriacich v blude, že za všetko, čo dali pre cirkev, bude im pridelené miesto v nebeskej ríši. 

Akoby cirkev mohla tieto miesta rozdávať! 

Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! 

Cirkev alebo jej služobníci nemôžu ľudskej duši odňať ani prášok jej viny alebo dokonca jej 

odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých 

večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné! 

Ako sa ľudia môžu odvážiť hlasovať a rozhodovať o veciach, ktoré spočívajú vo 

všemohúcnosti, spravodlivosti a všemúdrosti Božej! Ako smú pozemskí ľudia svojim 
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spolublížnym vydávať niečo také za vierohodné! A nie menšie je rúhanie pozemských ľudí, 

ktorí veria takejto namyslenosti, ktorá tak zreteľne nesie v sebe znižovanie Božej veľkosti! 

Niečo tak neuveriteľné môže sa stať len nemysliacim stádovitým ľuďom, ktorí si 

takým konaním vtláčajú poznávacie znamenie najväčšej duchovnej lenivosti; veď len 

najjednoduchšie premýšľanie musí každému ihneď a ľahko priniesť poznanie, že taká 

namyslenosť sa nedá vysvetliť ani ľudskou márnomyseľnosťou, ani velikášstvom, ale že je 

v tom ťažké rúhanie sa Bohu! 

Strašne musí dopadnúť zvratné pôsobenie! 

Čas Božej zhovievavosti už teraz prešiel. Svätý hnev udiera do radov týchto rúhačov, 

ktorí tým chcú oklamať pozemské ľudstvo, aby si udržali a stupňovali svoju vážnosť, pritom 

však vo svojom vnútri jasne cítia, že tu ide o veci, ku ktorým nebudú nikdy oprávnení sa 

povzniesť!  

Ako smú zasahovať do Božej ríše vo večnosti! Lúč Božského hnevu ich cez noc 

prebudí z neslýchaného duchovného spánku a bude ich . . . . súdiť! – – –  

Čo dáva človek svojmu Bohu cirkevnou poslušnosťou? Nemá pritom v sebe ani jedinú 

prirodzenú túžbu citu, ktorá jedine je schopná pomôcť mu nahor. 

Hovorím vám, že ľudia môžu Bohu skutočne slúžiť práve len tým, čo v cirkvách 

neprišlo k životu: vlastným premýšľaním, samostatným skúmaním! Každý má sám prejsť 

mlynmi a súkolesím Božích zákonov vo stvorení. Preto je potrebné, aby každý sám poznal 

v pravý čas druh a chod mlynov. 

Práve toto mnohé cirkvi nepripustili vo svojej tvrdošijnosti, aby veriaci mohli dôjsť 

k potrebnému vlastnému premýšľaniu a cíteniu. Týmto človeka pripravili o oporu, ktorá 

jediná mohla ho bezpečne viesť a ukazovať cestu hore ku Svetlu. Namiesto toho sa snažili 

vnucovať človeku výklad, uposlúchnutie ktorého muselo priniesť osoh len cirkvi. Úžitok, 

vplyv a moc! 

Len čulosťou a bystrosťou vlastného ducha môžu slúžiť ľudské duše svojmu 

Stvoriteľovi! Pritom však v prvom rade súčasne sebe. Len ten ľudský duch, ktorý stojí jasne 

a bdelo v tomto stvorení, pozná jeho zákony, podriadi sa im v myslení i konaní, len ten môže 

byť Bohu milý, pretože potom tým spĺňa účel svojho bytia, ktorý má každý ľudský duch vo 

stvorení! 

To však nikdy nespočíva vo zvykoch, ktoré vyžaduje cirkev od veriacich! Pretože im 

chýba prirodzenosť a slobodné presvedčenie, vedenie ako hlavná požiadavka pravej služby 

Bohu! Chýba skutočná sviežosť a radosť, ochotná povzbudzovať všetky tvory, aby ich duše 

mohli zajasať šťastím vo vedomí že môžu spolupôsobiť na kráse tohto stvorenia, ktorého 

časťou sú a tým vzdávať vďaku a chválu Stvoriteľovi!  

Namiesto ľudí, ktorí by radostne a slobodne uctievali a vyznávali Boha, vychovala si 

otrokov cirkvi! Seba postavila pred zraky ľudstva, aby ľudia videli len ju! Tým zatienila 

pravé Svetlo. Pútala len a umlčiavala ľudských duchov, namiesto aby ich prebúdzala 

a oslobodzovala, svojvoľne násilím udržiavala duchov v spánku a utláčala ich. Túžbu po 

vedení, ako i vedenie samotné im zabraňovala predpismi, ktoré odporujú vôli Božej a stoja 

proti nej! A to všetko len preto, aby si udržala vlastnú moc. 

Ako sa cirkvi už predtým nezľakli pred trápením, mučením, pred vraždami 

najrôznejšieho druhu, tak sa ani dnes neštítia ohovárať blížnych, rozširovať o nich zlé reči, 

podkopávať ich povesť, proti ním štvať a klásť im všetky možné prekážky do cesty, ak sa 

nechcú dobrovoľne zaradiť do zástupu cirkevných otrokov! Pracujú z najnekalejšími 

prostriedkami len pre svoj vplyv, svoju pozemskú moc. Práve toto teraz vo zvratnom 

pôsobení tiež prvé zakolíše a padne; pretože je to pravý opak toho, čo chce Boh! Ukazuje to, 

ako ďaleko sú cirkvi vzdialené od toho, aby pokorne slúžili Bohu! – 

Nekonečné zástupy dali sa prilákať pripustenou lenivosťou ducha do uspávajúceho 

lona cirkví. Uverili rúhavému bludu o lacnom odpykaní hriechov. A s množstvom duchovne 



 406 

lenivých ľudí vzrastal jej pozemský vplyv, ktorého konečným cieľom je pozemská moc! 

Ľudia nepozorovali, že falošnými názormi a učením sa zatemňovala a špinila každá svätá 

spravodlivosť všemohúceho Boha, videli len tým predstieranú širokú a pohodlnú cestu ku 

Svetlu, ktorej v skutočnosti vôbec niet! Bludná cesta učenia o ľubovoľnom odpúšťaní 

hriechov vedie do temnôt a zatratenia! 

Bohu nepriateľské sebaoslavovanie všetkých cirkví oddeľuje ich veriacich od Boha, 

namiesto toho, aby ich k nemu privádzali. Náuky boli falošné! Ľudia to však mali sami 

a ľahko rozoznať, keby len chceli, pretože takéto náuky zreteľne protirečia najzákladnejšiemu 

citu pre spravodlivosť! A preto sú veriaci cirkví práve tak vinní ako samotné cirkvi! 

Cirkvi a ich sluhovia sami zvestujú hlasito môj príchod slovami Kristovými 

z evanjelia Jánovho, keď zbožne predčítajú svojim veriacim: „Keď však príde On, Duch 

Pravdy, uvedie vás do všetkej Pravdy. Keď On príde, bude trestať svet za hriechy a kvôli 

spravodlivosti! A prinesie súd. Ja však idem k Otcovi a vy ma už viac neuzriete. Od Otca som 

vyšiel a prišiel som na svet. Opäť opúšťam svet a vraciam sa k Otcovi!“ 

V kostoloch sa tieto slová predčítajú bez porozumenia; veď Syn Boží povedal celkom 

jasne a zreteľne, že príde niekto iný než On, aby zvestoval Pravdu a priniesol súd. Duch 

Pravdy, ktorý je živým krížom! Navzdory tomu učí cirkev aj tu nesprávne a v rozpore 

s týmito slovami. 

I napriek tomu, že aj Pavol napísal kedysi Korintským: „Naše vedenie je nedokonalé. 

Keď však príde dokonalosť, pominie nedokonalosť!“ 

Apoštol tým ukazuje, že treba iba očakávať príchod toho, ktorý bude hlásať dokonalú 

Pravdu. Že zasľúbenie Syna Božieho nemá sa vzťahovať na známe vyliatie sily Ducha 

Svätého, čo v dobe písania Pavlových slov bolo už minulosťou. 

Pavol tým dosvedčuje, že apoštolovia nepovažovali toto vyliatie sily Ducha Svätého 

za splnenie poslania Utešiteľa, Ducha Pravdy, ako si to teraz mnohé cirkvi a veriaci snažia 

podivne vykladať na Svätodušné sviatky, keďže sa im tieto veci inak nehodia do ich vierouky. 

Tvorili by zaiste trhlinu, ktorá by spôsobila povážlivé otrasy tejto nepravej stavby. 

Nebude im to však nič platné; lebo čas poznania tohto všetkého už nadišiel a všetko 

nesprávne sa zrúti! 

Doteraz nemohlo ľudstvo sláviť opravdivé Svätodušné sviatky, ani nemohlo dôjsť 

k poznaniu prebudením ducha, pretože sa mu predkladali mnohé nesprávne výklady, na 

ktorých veľký podiel majú menovite cirkvi!  

Nič im nebude odpustené z tejto veľkej viny! – 

Ľudia, teraz stojíte s údivom pred novým Slovom a mnohí z vás už nie sú schopní 

poznať, že prichádza zo svetlých výšin, pretože je celkom iné, ako ste si ho vy predstavovali! 

Aj vo vás predsa ešte sčasti žije úporná ospalosť, ktorou vás obostreli cirkvi a školy, aby ste 

ostali poslušnými prívržencami a nemali v sebe túžbu po prebudení svojho vlastného ducha! 

Čo Boh požaduje, to bolo doteraz pozemským ľuďom ľahostajné! Ja vám však 

hovorím ešte raz: Široká a pohodlná cesta, ktorou sa vás snažili cirkvi dosiaľ klamať kvôli 

vlastným výhodám, je falošná! Táto hlásaním bludu o ľubovoľnom odpúšťaní hriechov 

neprivedie ku Svetlu! Cirkvi zasiahne teraz odplata! Príde na ne teraz Boží súd! 

Vám však, ktorí vážne usilujete o Pravdu, vám majú teraz nastať svätodušné sviatky, 

nad vami má nastať osvietenie. S hukotom vniká Svetlo nadol a do vás, takže buďte teraz preň 

správne otvorení! 
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143. „Pohyb“ zákon stvorenia. 
 

 

ROZHLIADNITE sa, ľudia, a uvidíte, ako máte žiť tu, na zemi! Nie je ťažko poznať 

prazákony vo stvorení, ak sa vynasnažíte správnym spôsobom si všímať všetko okolo seba. 

Pohyb je základným zákonom v celom tomto stvorení a taktiež na zemi. Pohyb 

správnym spôsobom. Ale práve na tento zákon nebolo dbané a bol tiež používaný nesprávne.  

Všetko sa mohlo formovať iba pohybom, a pohyb, neprestajný pohyb je preto tiež 

udržiavanie, ozdravovanie všetkého, čo sa vo stvorení nachádza. Človek nemôže byť v tom 

považovaný za výnimku; nemôže ako jediný medzi tvormi zostať stáť uprostred oživujúceho 

pohybu alebo ísť svojimi vlastnými cestami bez toho, aby si neuškodil. 

Dnešným rozumovým cieľom mnohých pozemských ľudí je odpočinok a pohodlný 

život. Ako koruna ich činnosti platí u nejedného človeka strávenie posledných pozemských 

rokov v pohodlí. Je to však jed, ktorý tak túžobne očakáva. Je to začiatok jeho konca, ktorý si 

tým vytvára! 

Iste sa vám prihodilo, že ste pri smrteľných prípadoch mohli často počuť 

s poľutovaním: „Veru nemohol dlho užívať svoj odpočinok. Iba pred rokom sa utiahol do 

súkromia!“  

Také poznámky padajú veľmi často. Nech je to už u obchodníkov, úradníkov alebo 

vojakov, to je jedno. Len čo sa človek, ľudovo povedané „usadí na odpočinok“, veľmi skoro 

začne ochabnutie a smrť. 

Kto si správne otvorí oči vo svojom okolí, ten pozná pri tom mnoho. Uvidí, že také 

prípady sa stávajú až nápadne často. Nakoniec bude v tom dianí hľadať tiež celkom určitú 

príčinu a pozná v ňom zákon.  

Človek, ktorý sa tu na zemi skutočne usadí na odpočinok, ktorý si chce oddýchnuť od 

činnosti až do svojho pozemského konca, taký bude odvrhnutý zákonom rytmického pohybu 

tohto stvorenia ako prezretý plod, pretože všetko zachvievanie, pohyb okolo neho je omnoho 

silnejší, než pohyb v ňom samom, ktorý má ísť rovnakým krokom. Taký človek musí potom 

schradnúť a ochorieť. Len keď jeho vlastné zachvievanie a jeho bdelosť udržujú rovnaký krok 

s pohybom, vládnucim vo stvorení, len potom môže zostať zdravý, svieži a veselý. Nijako 

inak. 

Vo výroku: zastavenie je úpadkom, spočíva tušenie veľkého zákona. Len pohyb je 

výstavbou a udržiavaním! Vo všetkom, čo sa nachádza vo stvorení. To som už pevne stanovil 

vo svojej prednáške „Život“! 

Kto sa chce tu na zemi usadiť doslova celkom na odpočinok, ten už nemá nijaký cieľ 

pred sebou, a tým ani nijaké právo žiť naďalej v tomto stvorení, lebo si sám stanovil „koniec“ 

svojím chcením! Ale zachvievanie stvorenia neukazuje na nijaký koniec, nemá konca! 

Trvalý vývoj v pohybe je zákonom vo vôli Božej, a ten sa preto tiež nikdy nedá obchádzať 

bez ujmy. 

Iste vás napadlo, že ľudia, ktorí sa trvalo musia namáhať o živobytie, sú omnoho 

zdravší a dožívajú sa vyššieho veku, ako tí ľudia, ktorým sa už od mladosti viedlo veľmi 

dobre a ktorí boli ochraňovaní a odchovávaní čo najstarostlivejšie. Tiež ste už pozorovali, že 

ľudia, ktorí vyrástli v blahobyte a pre svoje telo robia všetko, čo im dovoľujú ich prostriedky, 

žijú pohodlne bez vzrušenia, že u takých ľudí sa rýchlejšie prejavujú vonkajšie známky 

blížiacej sa staroby, než u ľudí, pozemsky nemajetných, prinútených vyplňovať svoje dni 

stále prácou! 

Dávam za príklad tie prípady života, naplneného prácou, kde nie je zbytočné 

prepínanie, kde nedochádza k tomu, aby zúrivá vášeň po hromadení pozemských pokladov 

alebo kvôli inému vyniknutiu nikdy nedopriala pracujúcim skutočného pokoja. Kto sa stane 

otrokom takej vášne, nachádza sa vždy vo vysokom napätí, a tým pôsobí tiež neharmonicky 
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v zachvievaní stvorenia. Následky sú pritom tie isté ako u tých, čo sa zachvievajú príliš 

pomaly. Teda aj tu platí zlatá stredná cesta pre každého, ktorý chce žiť správne v tomto 

stvorení a na zemi. 

Čo konáš, človeče, to konaj cele! Pracuj v pracovnom čase, odpočívaj v čase nutného 

odpočinku! Nikdy to nemiešaj. 

Najväčším jedom proti harmonickému spĺňaniu vášho ľudstva je jednostrannosť! 

Napríklad život naplnený prácou vám nič neprospeje bez duchovného cieľa! Telo sa 

síce potom zachvieva správne v tomto stvorení, ale duch stojí! A ak sa duch nezachvieva 

v Bohom chcených záchvevoch stvorenia, tak zachvievajúce sa pozemské telo nebude prácou 

udržiavané a zoceľované, ale vyčerpávané a opotrebované! Pretože pri tom sa mu nebude 

dostávať potrebnej sily z ducha, sprostredkovanej bytostným. Stojaci duch prekáža riadnemu 

rozkvetu tela. Toto sa musí vo svojich záchvevoch preto samo presiliť, zvráskavieť a upadať; 

nemôže sa už obnovovať, keďže mu k tomu chýba prameň, duchovné zachvievanie. 

Preto nič neprospeje, keď taký človek, ktorý zanechal túto pozemskú prácu, vykonáva 

pravidelne príslušné prechádzky k pohybu svojho tela a podniká ešte všetko možné na ďalšie 

udržiavanie svojho tela. Rýchlo starne, upadá, ak sa jeho duch rovnako nezachvieva. A 

zachvievanie ducha sa vytvára jedine nejakým určitým cieľom, ktorý uvedie do pohybu 

ducha. 

Avšak cieľ ducha nemožno hľadať niekde na zemi, ale ho možno nájsť iba 

v duchovnej ríši, v rovnorodej úrovni tohto prekrásneho stvorenia! Je to teda cieľ, ktorý 

jestvuje nad všetkým pozemským, ktorý prečnieva von ponad tento pozemský život! 

Cieľ musí žiť, musí byť živý! Inak nemá s duchom nič spoločné. 

Lenže dnešný človek už nevie, čo je duchovné. Dosadil za to prácu rozumu 

a rozumovú činnosť menuje duchovnou! Tým sa mu teraz všetko zhoršuje, prichádza jeho 

pád; lebo sa pripútava na niečo, čo ostáva na zemi s telom, keď musí vstúpiť na druhý svet!  

Duchovný cieľ je vždy niečo, čo v sebe skrýva povzbudivé hodnoty. Podľa toho to 

musíte vždy spoznať! Skrýva večné hodnoty, nič prechodného. Nech preto chcete konať 

čokoľvek, nech sa snažíte usilovať o čokoľvek, vždy sa pýtajte vopred iba po hodnotách, 

ktoré tým prinesiete a nájdete! Nie je to príliš ťažké, ak to naozaj len chcete! 

K ďalšiemu ujasneniu chcem vám uviesť príklad: 

K nesprávnemu konaniu a k neužitočnému snaženiu v stvorení patrí deväť desatín 

dnešnej vedy! Vedy, ako sa pestujú teraz, sú prekážkou pre vzostup tých, ktorí sa tým 

zaoberajú, vytvárajú zastavenie a úpadok, ale nikdy pokrok, vedúci ku vzostupu. Človek 

nemôže vo vedách, ako sa im dnes hovorí, rozviť perute, nemôže nikdy dosiahnuť to, čo by 

mohol vykonať; lebo jeho krídla sú žalostne pristrihnuté, znivočené. Veľkosť spočíva a moc 

sa rozvíja len v jednoduchosti myslenia a konania, keďže iba samotná jednoduchosť je 

v súlade s prazákonmi stvorenia a speje k nim!  

Človek sa svojou pozemskou vedou však spútal a zastavil.  

Aký osoh to prináša, keď človek sa snaží čas pozemského bytia vyplniť tým, aby sa 

dozvedel, kedy vznikla mucha, dokedy bude ešte pravdepodobne žiť na tejto zemi a ešte 

mnohými otázkami, zdanlivo dôležitými pre ľudské vedenie. Len sa spýtajte, komu tým 

skutočne osoží! Len svojej namyslenosti! Inak žiadnemu človeku na svete, lebo so vzostupom 

v hocijakej forme toto vedenie nemá čo robiť. Človeku to nedáva nijaký úžitok, nijaký rozvoj! 

Nikto nemá nič z toho!  

Tak by ste raz mali vážne skúmať jednu vec za druhou, akú majú pre vás hodnotu. 

Prídete na to, že všetko dnešné dianie v tom smere sa vám ukáže ako neužitočný dom z karát 

že pozemský čas, darovaný vám k vývoju, je naozaj príliš drahý, aby ste smeli čo len hodinu 

na to beztrestne obetovať z neho! Tým sa stávate otrokmi namyslenosti a zahrávania sa; lebo 

to nemá nič v sebe, čo by vás mohlo skutočne povzniesť. Je v jadre prázdne a mŕtve! 
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Neverte, že budete môcť predstúpiť pred Božiu stolicu, aby ste pred súdom vypovedali 

také vedecké povedačky. Budú od vás požadované činy vo stvorení! Ale vy ste iba zvučiacim 

kovom so svojím nesprávnym vedením; zatiaľ čo vašou úlohou je byť živými a podporovať 

stvorenie. Človek, tešiaci sa z každého lúčneho kvetu, ktorý za to vďačne obracia svoj zrak 

k nebu, ten stojí pred Bohom vyššie, než človek, ktorý ho vie vedecky rozobrať, bez toho, že 

by v ňom poznal veľkosť svojho Stvoriteľa. 

Akí prázdni ste v sebe, vy poľutovania hodní tvorovia, nazývajúci sa ľuďmi! Akí dutí 

vo vašej vedeckej namyslenosti, ktorá môže priniesť len pozemský úbohý život ako ten 

najlepší zo svojich plodov. Zviera je v tom vyššie, než taký domýšľavec, ono vníma, pozoruje 

a koná! Vy ste však vo vašom štúdiu ťažkopádni lenivci a zhnité plody tohto stvorenia, 

pretože to, čo je v dnešnom rozumovom vedení, nie je pohyb, aký toto stvorenie od vás 

požaduje a v ktorom všetko žije. 

Nijaký výškový rekord lietadla nemôže vás pozdvihnúť ani o krok!  

Človeku nič neprospeje, ak je najrýchlejším bežcom, obratným boxerom, či odvážnym 

závodníkom. Alebo ak vie, či sa kôň na zemi objavil skôr ako mucha alebo až po nej. Také 

snahy spejú iba k niečomu smiešnemu, k namyslenosti! Ľudstvu to neprináša nijaké 

požehnanie, nijaký pokrok, ani nijaký osoh pre jeho bytie v tomto stvorení; nabáda len 

k márneniu jeho pozemského času. Tí, ktorí holdujú takým veciam, sú zaháľači v tomto 

stvorení, práve tak, ako sú nimi i tí, ktorí z toho majú radosť. 

Hovorím ešte raz: Pozrite sa okolo seba, ľudia! Na všetko sa pozrite podľa toho, čo 

v skutočnosti znamená vaše vlastné zamestnanie a zamestnanie vašich spolublížnych, akú 

majú hodnotu! Nájdete veľmi málo toho, čo by bolo dôstojné pravého ľudstva! Všetko musí 

byť nové, tak žiada Váš Boh a Pán odteraz Božskou mocou a Božou silou! Doteraz ste vo 

svojom snažení nepotrebnými služobníkmi vo vinici Pána! Lebo premárňujete svoj čas 

celkom neužitočným hraním a vzácne schopnosti, spočívajúce vo vás ako dar Boží, 

ovešiavate zbytočnými čačkami namysleného pozemského chcenia rozumu; všetko to musíte 

pri prechode na druhý svet jednako zanechať tu.  

Prebuďte sa, aby ste si tu na zemi mohli zaobstarať dôstojný šat ducha, aby ste 

nemuseli, tak ako doteraz, vstupovať chudobní ako žobráci do záhrobia, kde vám boli dané 

také bohaté poklady pre vašu pozemskú púť! Ste ako králi, zahrávajúci sa detinsky so žezlom 

a nahovárajúci si, že žezlo a koruna už stačí na to, aby boli kráľmi! 

Čo človek musí v prvom rade preskúmať, je predovšetkým len všetko to, čo mu slúži 

k jeho vzostupu a tým aj k podpore stvorenia! Pri všetkom, čo robí, sa musí pýtať, aký osoh to 

prinesie jemu samému a ľuďom. Jeden cieľ musí byť charakteristický odteraz pre každého 

človeka: poznať a aj vyplniť to miesto, ktoré má zaujať vo stvorení ako človek! 

Chcem vám povedať, ako to prebieha v iných častiach stvorenia a ako to aj tu na zemi 

musí byť teraz podľa Božej vôle! 

Ak niektorý človek tu na zemi vykoná niekedy veľký čin, býva ctený, pokiaľ tým 

nevzbudil iba závisť. Jeho sláva pretrváva až do konca jeho života, ba veľmi často ešte dlhšie, 

desaťročia, storočia a tisícročia. 

Lenže to je len na zemi. Je to ovocie nesprávneho názoru ľudí. Stalo sa to zvykom 

v tejto ťažkej hrubohmotnej mase. Nie vo vyšších, svetlejších svetoch. Tam nie je krúživý 

pohyb tak ťažkopádny ako tu na zemi. Zvratné pôsobenie sa prejavuje rýchlejšie, a to úmerne 

pribúdajúcej ľahkosti. Činy sú tam tiež posudzované podľa celkom iných prirodzených 

hľadísk, zatiaľ ľudské názory posudzujú nejeden čin ako veľký, akým vôbec nie je a iný zase 

neohodnotia, hoci skrýva v sebe pravú veľkosť. 

Čím je okolie vyššie, svetlejšie a ľahšie, tým jasnejšia a rýchlejšia je tiež odmena, 

následky. Ľudský duch, ktorý chce dobro, stúpa pritom vždy rýchlejšie nahor, dobrý skutok 

vyzdvihne ho často už v tom okamihu nahor. Avšak potom nemôže snáď z toho žiť 

v spomienkach ako tu na zemi, musí si vždy znovu naďalej získavať výšku, ak sa tam chce 
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udržať; musí sa trvalo namáhať, dostať sa čím vyššie! Ak v tom raz ustane, raz dva sa stane 

v dotyčnom okolí prezretým, zotlie v ňom, ak chceme pre to použiť hrubohmotnú predstavu.  

Človek v podstate nie je nič iné než ovocie stvorenia! Nie je nikdy samotným 

stvorením a ešte menej Stvoriteľom. Každé jablko má v sebe schopnosť obohatiť toto 

stvorenie novými jabloňami, kvetmi, plodmi, ale preto nie je ešte Stvoriteľom. Je to 

samočinný beh prazákonov stvorenia, ktoré mu prepožičali túto schopnosť, a nútia ho tak 

pôsobiť, aby splnilo svoju úlohu v tomto stvorení. Jednu úlohu splní jablko bezpodmienečne! 

Človek alebo zviera môžu robiť s týmto jablkom, čo sa im zachce. Buď slúži na 

rozmnožovanie alebo na udržiavanie cudzích tiel. Nič nie je bez úlohy v tomto stvorení. 

Taktiež v každom zotlievaní a v rozklade spočíva pohyb, úžitok a podporovanie. 

Len čo sa teda niektorý človek dostal vyššie, musí sa udržiavať na svojej výške! 

Nemôže a nesmie odpočívať a myslieť si, že za ten čas už urobil dosť; musí sa naďalej 

pohybovať ako vták vo vzduchu, ktorý je tiež nútený pohybovať krídlami, ak sa chce udržať 

hore. Vo všetkom spočíva vždy ten istý jednoduchý zákon! V najjemnejšom duchovnom ako 

aj v najhrubšom pozemskom. Bez zmeny a bez odchýlenia. Pôsobí a musí sa naň dbať. Vo 

svetlom, ľahkom rýchlejšie, v ťažkopádnom hrubohmotnom len primerane pomalšie, ale 

v každom prípade celkom iste! 

V pôsobení zákonov stvorenia i v samotných zákonoch spočíva taká jednoduchosť, že 

k tomu netreba žiadne vysoké školy, aby sa správne poznali. Každý človek má k tomu 

schopnosť, len keď chce! Každé pozorovanie je detsky ľahké, ťažkým ho robí len 

domýšľavosť ľudstva na svoje vedenie, ktoré rado razí veľké slová pre tie najjednoduchšie 

veci, a tým sa nemotorne čvachtá vo stvorení ako v čistej vode, robiac sa dôležitým, kalí tak 

pôvodnú zdravú čistotu.  

So všetkou svojou falošnou učenosťou zmeškáva človek ako jediný tvor zaplniť svoje 

miesto vo stvorení rovnakým zachvievaním a správnym konaním. 

Je však vo vôli Božej, že sa človek musí konečne spamätať a celkom splniť svoju 

úlohu v tomto stvorení! Ak to nespraví, dôjde teda ako zhnitý plod tohto stvorenia 

k prezretosti a rozpadne sa. Božie svetlo, vysielané teraz Bohom prostredníctvom Syna 

Človeka do stvorenia, pôsobí v ňom ako na rastliny v skleníku, ktoré pri zvýšenej teplote 

musia urýchlene vyháňať kvety a plody. 

Pritom sa prejaví, čo sa správne pohybuje v zákonoch stvorenia, alebo kde sa konalo 

nesprávne. Plody budú tomu zodpovedať. Človek, ktorý sa moril s takými vecami, ktoré 

nemohli poskytnúť nijaký základ pre jeho potrebný vzostup, ten premárnil svoj čas a svoje 

sily. Odchýlil sa od záchvevov stvorenia a už viac nemôže ísť súbežne s nimi, nemôže 

ozdravieť v potrebnej harmónii, lebo ju sám porušuje. 

Naučte sa preto hodnotiť pozorovaním jednoduchosť Božích zákonov v ich celej 

veľkosti a využívať ich pre seba, inak vás musia rozdrviť ako prekážku, stojacu v ceste ich 

pôsobenia. Budete odplavení ako škodlivá prekážka! 

Pohyb je hlavným príkazom pre všetko, čo spočíva v tomto stvorení; lebo ono vzniklo 

z pohybu, je ním udržované a stále obnovované! 

Ako je tomu v záhrobí, menovite vo svetlejších nivách, tak to musí nastať teraz aj tu 

na zemi, spôsobené silou Svetla! Človek, zachvievajúci sa v prazákonoch stvorenia, zostane 

zachovaný. Avšak ten, ktorý premárňuje svoj čas mylným rozumovým hĺbaním, bude teraz 

zničený odstredivou silou pohybu, zosilnenou Svetlom! 

Preto musíte konečne poznať všetky zákony a riadiť sa podľa nich, až vás nemá 

čoskoro zasiahnuť nemoc, alebo smrť. 

Kto svojmu pozemskému bytiu nepridá vysoký, svetlý cieľ, ten nemôže v budúcnosti 

obstáť a to ani pozemsky. Podľa Božích zákonov, zosilnených Svetlom a spočívajúcich vo 

stvorení sa musí rozpadnúť. Bude tiež duchovne rozprášený ako nepotrebný plod, ktorý 

neplní svoj účel v tomto stvorení. 
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Toto dianie je celkom jednoducho vecné, ale v pôsobení na ľudstvo, ako sa ešte dnes 

ukazuje, nevysloviteľne strašné! Nebude vám nič odpustené. Rozhodovať sa, či chcieť alebo 

nechcieť, má vám byť ešte ponechané, pretože to vyplýva z druhu všetkého duchovného. 

Rýchle dôsledky však, až ku konečnému rozuzleniu, dopadnú teraz tak bezprostredne náhle, 

až k neuvereniu, že sa to môže stať na zemi, v tejto lenivej hmotnosti! 

Až nechcete inak, tak sa len ponáhľajte slepo ďalej na doterajšej dráhe! Čoskoro 

spoznáte, že Božia moc je ďaleko silnejšia, než celé ľudstvo vo stvorení; lebo prudko 

a nečakane sa pred vami otvorí priepasť a vy sa musíte do nej zrútiť ešte predtým spozorujúc, 

že ste sa nesprávne správali a mohlo sa vám ešte dostať záchrany, keby ste boli dbali na moje 

Slovo. Dbali a nasledovali ho v bezpodmienečnej poslušnosti! Bezpodmienečne, to znamená 

od tejto hodiny, lebo inak už nemôže nastať pre vás ozdravenie! 

Ľudstvo bude teraz aj pozemsky nútené riadiť sa podľa všetkých prazákonov 

stvorenia! 

Ak človek mohol tu dosiahnuť určitú výšku, nie je tým nič vykonané pre budúcnosť. 

Je zaviazaný, aby sa na tejto výške udržal trvalým úsilím. Inak to s ním opäť pôjde rýchlo 

z kopca. Každý musí zase opustiť to miesto, na ktorom sa nemôže udržať, pretože smie byť 

považovaný len za takého, akým skutočne je, nie akým bol! To „bol“ hynie každou zmenou a 

už ho viac niet. Len samotné „je“ má hodnotu a platnosť v tisícročnej ríši. 

Preto zostaň, človeče, v budúcnosti svojim skutočným bytím vždy takým, za akého 

chceš platiť. Padáš, alebo stúpaš každou nastávajúcou zmenou, tiež navonok a hrubohmotne 

a to ihneď. Nikdy nesmieš počítať s tým, že obhájiš miesto na ktoré už nestačíš, na ktoré viac 

nepatríš! Musíš stále napred a nahor! Bez trvalého pohybu niet viac pre teba opory vo 

stvorení. Nemôžeš sa slniť v sláve svojich predkov. Ani syn nikdy v sláve svojho otca. Žena 

nemá nijaký podiel na činoch svojho muža. Každý v tomto stojí len sám pre seba. Len 

samotná prítomnosť platí pre teba; lebo ona je tiež pre ľudského ducha to, čo skutočne „je“! 

Tak je tomu v celom stvorení. A tak to má byť v budúcnosti aj medzi týmito, doteraz v tom 

tak ťažkopádnymi pozemskými ľuďmi! Tak to chce Boh a tak sa to stane! 

 

 

 

 

144. Pozemské telo. 
 

 

ČLOVEK zaobchádza so svojou pozemskou schránkou, potrebnou k dozrievaniu 

svojho ducha v hrubohmotnosti, s nezodpovednou ľahostajnosťou a neporozumením. Pokiaľ 

nemá nijaké bolesti, zanedbáva dar, ktorý dostal a vôbec nemyslí na to, aby dal telu, čo 

potrebuje a predovšetkým to, čo mu osoží. Na svoje telo myslí vždy až vtedy, keď mu 

uškodil, a preto cíti bolesť, alebo keď mu telo nejako bráni v dennej práci, prípadne v 

nejakých hrách alebo záľubách. 

Užíva síce jedlá a nápoje, ale nepremyslene a často nadmieru, iba podľa svojej ľúbosti. 

Vôbec sa nestará, že tým svojmu telu škodí. Ani jednému človeku nenapadne, starostlivo dbať 

o svoje telo, pokiaľ ho nič nebolí. Ale práve dbať o zdravé telo je naliehavou požiadavkou. 

Človek má dávať zdravému telu to, čo potrebuje. Má ho sledovať so všetkou 

starostlivosťou, aká musí prislúchať tomu najnutnejšiemu nástroju pre správne prospievanie 

a pôsobenie v tejto hrubohmotnosti. Je to predsa to najcennejšie, čo dostal každý človek pre 

svoj pozemský čas.  

Pozrite sa však na dospievajúcu mládež, s akou rúhavou ľahkomyseľnosťou necháva 

telo nepovšimnuté, ako ho zneužíva prepínaním najrôznejšieho druhu. 
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Hlavnou vinou je tiež pritom opäť dôsledok pestovania rozumu nesprávnym smerom. 

Môžete to ľahko a zreteľne poznať, len keď máte k tomu skutočné chcenie. Pozorujte raz 

študentov, akí sú dnes a akými boli vždy. Študentov, ktorí prevážne medzi mládežou pestujú 

svojimi štúdiami jednostranne svoj rozum. S akou hrdosťou spievali a ešte aj dnes spievajú 

o nádhere študentského života. 

Pyšne, s vypätou hruďou! Dokonca starí páni to zakaždým až príliš radi schvaľujú. 

Ale ak sa ich raz úprimne spýtate, v čom spočíva tá hrdosť, musíte preskúmať obsah 

tých piesní, aby ste našli dôvod. Pritom sa zmocní zdravo uvažujúceho človeka hlboký stud; 

lebo tieto piesne sa vyznačujú len oslavovaním pitia a milkovania, ničnerobenia, ako aj 

márnenia najlepšieho času vo vývoji bytia človeka na zemi! Práve toho času, keď sa ľudia 

majú vzmáhať, aby sa stali plnohodnotnými ľuďmi v tomto stvorení, aby nadobudli duchovnú 

zrelosť a zaujali postavenie, ktoré človek ako taký má plniť a splniť vo stvorení v zmysle 

zákonov svojho Stvoriteľa, svojho Pána! 

Tieto piesne ukazujú až príliš zreteľne, čo je považované za najkrajšie a najideálnejšie 

v tej dobe, kedy by človek mal čisto vyciťovať, plný vďačnosti a radosti, ako sa jeho duch 

spája prostredníctvom pozemského tela s celým okolitým svetom, aby v ňom pôsobil ako plne 

vedomý a tým plne zodpovedný svojmu Stvoriteľovi! Kde každý duch začína v dôsledku 

vyžarovania pohlavnej sily formovať svoje chcenie a vysielať ho ďaleko do hrubohmotnosti s 

mnohými odstupňovaniami.  

Tieto piesne sú však výsmešným povykom proti prazákonom stvorenia, ktorým 

odporujú každým slovom! 

Naproti tomu stojí oná mládež, ktorá nemá vysokú školu. U nej nájdete tiež všetky 

predpoklady, vhodné pre správnejšie, zdravšie a prirodzenejšie zaobchádzanie s pozemským 

telom, predpokladajúc že títo mladí ľudia nepestujú šport alebo sa nevenujú politike! Potom aj 

tam prestáva všetko rozumné a zdravé.  

Kde sa len skúmavo pozriete, musíte poznať, že človek ešte nič nevie o zákonoch 

stvorenia. 

Človek nemá ani poňatia o tom, akú zodpovednosť bezpodmienečne znáša za zverené 

mu pozemské telo! Nevidí ani hodnotu pozemského tela pre postavenie vo stvorení. Svoj zrak 

má upretý len na túto zem. Lenže význam jeho pozemského tela pre túto zem predstavuje iba 

najmenšiu časť!  

A táto nevedomosť o zákonoch stvorenia umožnila vlúdiť sa omylom, ktoré stále sa 

množiac, spôsobujú mnohým ľuďom škodu. Prenikajú všetkým a všetko zamorujú!  

Len tak sa mohlo stať, že vo všetkých doterajších cirkvách sa zahniezdil nezmyselný 

názor o tom, že obeť utrpenia a obeť smrti môžu byť za určitých okolností bohumilé! Tento 

nesprávny názor sa zakotvil tiež hlboko v umení; lebo taká myšlienka sa zvelebuje, ak človek 

dobrovoľným obetovaním sa alebo smrťou z lásky mohol by inému priniesť „vykúpenie“!  

Týmto to zmiatlo ľudí ešte viac. 

Lenže Boží zákon nepripustí vo svojej neomylnej spravodlivosti, aby niekto mohol 

pykať za viny druhého. Taký čin iba uvaľuje vinu na obetujúceho sa, ktorý si tým vynucuje 

skrátenie svojho pozemského života. On odvrhuje zverené mu pozemské telo ako nepotrebný 

šat, nutný k jeho zrelosti! K tomu pristupuje ešte klamná predstava duše o vykonaní niečoho 

veľkého a Bohu milého. Obetujúci sa tak robí dvakrát vinným namyslenosťou, že môže 

druhého oslobodiť od hriechov. Zaiste by bol urobil lepšie, keby si bol úpenlivo vyprosil 

odpustenie pre seba, ako veľký hriešnik pred Pánom; lebo takto označuje svojho Boha ako 

nespravodlivého sudcu, ktorý by bol schopný takého svojvoľného konania a dalo by sa s ním 

vyjednávať. 

V skutočnosti je to ešte ďalšie rúhanie sa voči Bohu! Teda tretia vina pri takomto čine, 

ktorý je rozhodne v príkrom rozpore s každým cítením pre spravodlivosť. 
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Nie je to čistá láska, iba vyzdvihovanie seba, z čoho pramenia také činy! V záhrobí 

budú duše rýchlo poučené o tom, keď budú musieť znášať následky, zavinené ich činmi, 

zatiaľ tomu druhému nebola tým nijako poskytnutá pomoc a ak ešte vedome v to dúfal, musí 

ho to ešte viac zaťažiť. 

Je teda na poľutovanie, že aj veľkí umelci vo svojich dielach tomuto neblahému bludu 

vzdávali hold o vykúpení. Jemnocitný umelec by sa predsa musel nad tým zaraziť, pretože je 

to neprirodzené, protirečí každej zákonitosti a zostáva celkom neudržateľné! 

Tým sa znižuje pravá veľkosť Božia. 

Je to opäť len ľudská namyslenosť, ktorá si dovoľuje očakávať od neovplyvniteľnej 

Božej spravodlivosti, že by bola schopná prijať takú obeť! V tom totiž človek stavia svoje 

pozemské súdnictvo vyššie vo výkone práva; pri tom to nikoho taká myšlienka ani 

nenapadne! 

Diela Wagnerove, ktoré obsahujú také nemožnosti, akou je obeť Senty v Bludnom 

Holanďanovi alebo Alžbety v Tannhäuseru, musia byť v textoch pozmenené, pretože takto 

prebúdzajú škodlivú fantáziu, ktorá sa nezhoduje s Božími zákonmi. 

V takomto počínaní človek prejavuje pohŕdanie pozemským telom, nie však vďaku za 

hrubohmotný nástroj, ponechaný mu k dozrievaniu. O ktorý nemôže byť nikdy dosť 

postarané, aby sa mohlo udržiavať v poriadku a čistote, čo je pre každý pozemský život 

nenahraditeľné.  

Človeče, oboznám sa preto správne so svojim pozemským telom, aby si podľa toho 

mohol s ním zaobchádzať! Až potom budeš schopný správne ho používať a ovládať tak, ako 

to, čím je pre teba na tejto zemi. Ako prvý dôsledok skutočného ovládania svojho tela sa 

ukáže v ľahkosti a kráse pohybov, ktoré dávajú najavo silu ducha v súlade so svojim 

nástrojom. 

Aby ste sa v tom naučili správne rozoznávať, pozorujte raz ľudí, pestujúcich šport 

hocijakého druhu. Rýchlo poznáte, že zocelenie tela samo osebe neprináša ešte aj krásu 

pohybov, lebo je v tom príliš mnoho jednostrannosti, ak sa duch pri tom tiež nezachvieva 

v potrebnej harmónii. Krok športovcov býva veľmi často nepekný, držanie tela zriedkakedy 

pôvabné. Športovec je veľmi ďaleko od toho, aby skutočne ovládal svoje telo! 

Lebo sila prichádza výlučne z ducha! Siláctvo z tela!  

Tak ťažký krok svedčí o hmotnosti, ale nie o sile. Duchovnou silou udržiavané a 

presiaknuté telo má elastické pohyby a kráča ľahko ako struna, bez ohľadu, či jeho hmotnosť 

možno považovať za veľkú alebo malú. 

Ťažký krok svedčí u človeka vždy len o nedostatku opravdivého ovládania jeho tela 

duchom. A ovládanie duchom vyzdvihuje človeka pred zvieratami! Zviera je v tom 

podriadené iným zákonom, pretože jeho duša pochádza z bytostného. Ale ono plní tieto 

zákony. Žije v harmónii tela s dušou a v pohyboch sa tiež vždy vyznačuje celkom zvláštnym 

druhom krásy, prispôsobenej jeho telu. Často aj napriek obrovskej telesnej hmotnosti má 

ľahký krok oproti človeku!  

Choďte do zoologických záhrad! Pozrite si tam zvieratá a ľudí. Pozorujte ich raz 

celkom presne. U všetkých ľudí musia vás rýchlo napadnúť následky chýbajúcej harmónie 

medzi dušou a telom, zatiaľ čo zvieratá sú celkom „prirodzené“, ak im v tom nebráni nejaká 

choroba. Sami spozorujete, že človek vedie zlú životosprávu. Svoje telo neovláda, nežije 

v ňom správne a stojí voči nemu neharmonicky.  

Tak je to aj s výživou a udržiavaním. Zviera sa nikdy neprekrmuje, ako sa prejedajú 

ľudia! Je nasýtené, keď už nepociťuje hlad, ale človek v mnohých prípadoch až vtedy, keď už 

nemôže viac jesť! To je veľký rozdiel, vyvolaný opäť len prepestovaným rozumom v snahe 

potlačiť prirodzenú rozvahu.  

Zviera tiež pije, len aby utíšilo smäd. Ale človek pestuje v sebe predstavy pôžitku, 

ktoré nadmernosťou musia telu prinášať veľa škôd. Tu znovu poukazujem len na zvyklosti 
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študentských spolkov pri pijatikách, ako aj v upieraní spánku, ako to vždy vyžadujú tieto 

nesprávne spôsoby života.  

Netreba o tom nič viac vysvetľovať; lebo takéto správania ako najpochabejšie, sú už 

dostatočne známe. Dokonca i ten, kto chce to najlepšie, alebo sa v tom najviac obmedzuje, 

nemôže tvrdiť, že by to bolo na osoh, alebo že by to neprinášalo škodu. 

Ľudia, prechádzajúci sa po cestách v zoologických záhradách, aby si pozreli zvieratá, 

ukazujú zreteľne, že by sa museli učiť od zvierat, ako majú vyzerať so svojimi pozemskými 

telami vo stvorení. O „prechádzajúcich sa“ ľuďoch už ani nemožno viac hovoriť; lebo len 

málo návštevníkov vidno totiž „sa prechádzať“. Vo výraze „prechádzať sa „ spočíva predsa 

len pojem pôvabu a prirodzeného ovládania. Lenže mnohí ľudia krívajú, alebo sa vlečú sem i 

tam úplne bezmyšlienkovite alebo plní myšlienok, alebo sa nervózne náhlia roztržití a 

rozptýlení. Po kráse niet pritom ani stopy. Vidíte celkom zreteľne, že nedbajú na pohyby 

svojho tela, bránia mu v prirodzenom pohybe svojim nesprávnym jednostranným myslením. 

Zanedbávajú ho už od mladosti. Také zanedbanie sa ukáže totiž až neskoršie, ale potom 

celkom určite. Dôsledky sa vždy dostavia. Nikdy sa nestratia.  

Ale aká krása spočíva už v slovách: kráčať, prechádzať sa! Snáď už ani netušíte 

vznešenú hodnotu, v tom spočívajúcu. So všetkým týmto zanedbávaním svojho pozemského 

tela ukazuje človek nezrelosť ducha! Zrelý duch bude vždy dbať o svoje telo ako o potrebný 

nástroj na dosiahnutie pozemskej zrelosti a nebude ho nezmyselne zneužívať! Bude ho 

pestovať tak, ako je to telu prospešné; nie tak, ako sa toho sem-tam dožadujú jeho často 

vybičované nervy v pokrivenosti prirodzených pojmov. 

Kde duchovná sila celkom preniká hrubohmotným telom a ovláda ho, tam sa musia aj 

pohyby javiť krásne, keďže to pritom inak ani nemôže byť. Tam budú aj hrubohmotné zmysly 

úplne preniknuté krásou, takže všetko, čo robia, zušľachťujú, nech je to čokoľvek.  

Krása a pôvab sú výrazmi čistého ľudského ducha vo všetkom jeho pôsobení, k čomu 

patria aj pohyby hrubohmotného tela! 

Rozhliadnite sa okolo seba, všetko sa vám predsa ukáže! Ak stojíte vo stvorení živo, 

musíte to rýchlo poznať. 

Zbadáte pritom, ako nemožne si človek doteraz tu počínal, ako málo poznal samotné 

stvorenie, ktoré bezvýhradne zostáva jeho domovom! Do neho sa zrodil, ale stále sa chce od 

neho odtrhnúť. Chce sa stavať nadeň. Toto čudné chcenie ho nikdy nenechá byť v ňom 

bezpečne, keďže pritom nepoznáva svoj domov.  

Pozemské telo každého jedného človeka je vo všetkom úzko spojené s tou hrudou, na 

ktorej povstal! Podľa zákona stvorenia to platí pre všetku hmotnosť! S tým musí rátať 

v každom čase. A to je práve to, čo doteraz len zriedkakedy zachovával. Namýšľal si, že je od 

nej uvoľnený, avšak nie je! Je s ňou presne tak úzko spojený ako telo zvieraťa! Obidva druhy 

tiel sú sformované bytostným! U zvieraťa to človek všetko presne pozoroval a aj to vie. 

Napriek tomu svoje telo nechce postaviť pod rovnaký druh zákona! A to je nesprávne. 

Dbajte v budúcnosti veľmi presne na to: Pozemské telo je spojené s tou časťou zeme, 

na ktorej bolo zrodené! Je úzko spojené tiež so všetkými hviezdami tejto celkom určitej časti 

a aj so všetkými žiareniami k tomu prislúchajúcimi. Rozsiahlejším spôsobom, ďaleko viac, 

než si môžete domyslieť! Len tá časť tejto zeme poskytne telu presne to, čo ono potrebuje, 

aby správne rozkvitalo a zostalo v plnej sile. Zem to dáva v jednotlivých pásmach vždy 

v pravý čas, tak ako to potrebujú všetky hrubohmotné telá, zrodené v tom určitom pásme! 

Byliny a plody pôsobia preto na ľudské telo prospešne a podporujúco v tom čase, keď ich 

prináša zem! 

Telo potrebuje v tom čase potravu toho pásma, v ktorom kedysi vzniklo a s ktorým 

ostáva trvalo spojené.  
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Jahody v dobe dozrievania jahôd, jablká v dobe oberania jabĺk atď.! Tak je to so 

všetkými plodmi, všetkými zeleninami, so všetkými bylinami. Preto sú liečenia bylinami 

výhodné len v čase, keď sú byliny v plnej sile. Aj pre zdravé telá! 

Samo bytostné poskytuje pozemskému telu trvalé striedanie vo výžive tak, ako to 

skutočne potrebuje! Presne ako slnko, dážď a vietor sú tým najlepším pre zdravú činnosť 

kože! Stvorenie dáva človeku všetko, čo potrebuje pre svoje pozemské telo, a dáva to tiež 

v správnom striedaní a v pravý čas! 

So všetkou osobitnou šikovnosťou nemôže človek nikdy dosiahnuť to, čo mu 

stvorenie samo poskytuje! 

Len dbajte na to! Na tejto zemi je pozemské telo úzko spojené s tým pásmom, kde je 

jeho miesto narodenia! Ak má zostať aj v cudzom pásme zdravý, udržať si plnú silu pre 

pozemské pôsobenie, potom základ pre výživu jeho tela musí byť z toho pásma, kde sa 

narodil. Starostlivo môže potom zdravo vytvoriť most, ktorý mu na istý čas umožní plné 

pôsobenie, ale nikdy nie natrvalo! Občas sa musí vrátiť, aby si vždy nabral nových síl! Ale aj 

napriek tomu si skráti svoj pozemský život! 

Nie je to ľubovôľa alebo náhoda, že pozemskí ľudia sú rôznej postavy a rôznej farby 

pleti. 

Prazákony stvorenia ich stavajú už na celkom určité miesto, ktoré jediné slúži ich 

pozemskej zrelosti! A podľa toho ich aj primerane vybavujú. 

Bytostné vám vytvára telá a súčasne tiež potravu k udržiavaniu! Jednotne však pôsobí 

len v určitom pásme a v určitej časti zeme! V tom sa, ľudia, s vami zachádza tak ako 

s rastlinami a zvieratami; veď aj vy ste plodom stvorenia, ste len tvorom, ktorý je a zostáva 

úzko spojený s tým pásmom a s tými žiareniami časti zemegule, kde povstal.  

Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež 

pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! 

Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a 

udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla! 

Preto pozorujte a učte sa z každej činnosti stvorenia! Je vašou povinnosťou poslúchať 

prazákony stvorenia, len čo chcete dosiahnuť to, čo vám slúži na osoh a ku vzostupu! Musíte 

tak urobiť, až chcete v budúcnosti vôbec obstáť! 

 

 

 

 

145. Temperament. 
 

 

SÚ ĽUDIA, ktorí nejednu svoju chybu ospravedlňujú temperamentom, a to aj pred 

sebou!  

Také počínanie je nesprávne. Kto takto koná, ukazuje, že sa stal sám sebe otrokom. 

Človek je z ducha, ktorý ostáva v neskoršom stvorení tým najvyšším sebavedomým, a tým 

všetko ostatné ovplyvňuje, formuje a vedie; nezáleží, či tak koná svojím plnevedomým 

chcením, alebo o tom nevie vôbec nič. Vládnutie, t.j. vplyvné pôsobenie v neskoršom stvorení 

je zakotvené v duchovnom druhu podľa zákonov stvorenia! Ľudský duch pôsobí v ňom teda 

už svojim samotným bytím, lebo prichádza z duchovnej ríše. Ale temperament sa nedá 

odvodiť z tohto ducha; ten sa vytvára iba žiarením určitého druhu hmotnosti, len čo bola 

úplne preniknutá a oživená bytostným, ktoré uvádza všetku hmotnosť do pohybu, zohrieva ju 

a formuje. To žiarenie vychádza z krvi. 

Nie neprávom sa ľudovo hovorí o tej či onej vlastnosti človeka: „Má to v krvi!“ Vo 

väčšine prípadov sa tým má vyjadriť to „zdedené“. Často je tomu aj tak, pretože 
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hrubohmotné dedičstvá existujú, zatiaľ čo duchovné dedičstvá sú nemožné. V duchovnom 

prichádza do úvahy zákon príťažlivosti rovnakého druhu; jeho pôsobenie donáša 

v pozemskom žití navonok výzor dedičnosti, a preto sa môže s ňou ľahko zamieňať. 

Lenže temperament pochádza z hmotnosti, a preto je tiež čiastočne dedičný. Zostáva 

tiež so všetkou hrubohmotnosťou stále úzko spojený. Dôvodom toho je bytostné pôsobenie. 

Aj pri tom spočíva tušenie v ľudových porekadlách, ktorých múdrosť vznikla z prirodzeného 

cítenia takých ľudí, ktorí žili vo stvorení ešte neskrivene, jednoducho so zdravým zmýšľaním. 

Ľudovo sa hovorí o ľahkej krvi, horúcej krvi, o ťažkej krvi, o prchkej krvi. Všetky tieto 

označenia sa vzťahujú na temperament, s celkom správnym vycítením, že najväčšiu úlohu 

pritom hrá krv. V skutočnosti je to určité žiarenie, vyvíjajúce sa vždy podľa druhu zloženia 

krvi, ktoré potom vyvolá v mozgu v prvom rade príslušné pôsobenie, ktoré sa ďalej silne 

prejaví v pocite celého tela. 

Podľa zloženia krvi bude teda u rôznych ľudí vždy prevládať určitý druh 

temperamentu. 

V zdravej krvi človeka sú zakotvené všetky vyžarovania, ktoré vôbec môže vytvoriť 

krv, a tým tiež všetky temperamenty. Stále mám na mysli len zdravé pozemské telo; lebo 

choroba prináša zmätok do vyžarovania. 

Starnutím pozemského tela sa mení tiež zloženie krvi. Pri týchto zmenách starnutia 

zdravej krvi nastáva súčasne tiež primeraná zmena temperamentu. 

Okrem veku tela spolupôsobia na zmenu krvi ešte ďalšie veci, ako druh zemepisného 

pásma a všetko, čo k tomu patrí, teda ešte podnebie, vyžarovanie hviezd, druh výživy atď. 

Všetko to pôsobí bezprostredne na temperamenty, pretože tieto patria k hmotnosti a sú s ňou 

tiež z toho dôvodu veľmi úzko spojené. 

Vo všeobecnosti sa u ľudí rozoznávajú štyri základné druhy temperamentov človeka, 

podľa ktorých sa označujú aj samotní ľudia, a to: sangvinik, melancholik, cholerik a 

flegmatik. V skutočnosti je ich však sedem a so všetkými odstupňovaniami dokonca dvanásť. 

Lenže tie najhlavnejšie sú štyri. 

Pri celkom zdravej krvi ich možno zadeliť do štyroch vekových skupín, v ktorých sa 

mení zloženie krvi. Ako prvý máme detský vek, rovnajúci sa sangvinickému temperamentu, 

t.j. bezstarostnému životu prítomnej chvíľky. Ďalej je to vek mládenecký alebo dievčenský, 

ktorý sa rovná melancholickému temperamentu, zasnenosti plnej túžob, potom vek mužov a 

žien rovnajúci sa cholerickému temperamentu činov, a nakoniec starecký vek, zodpovedajúci 

flegmatickému temperamentu pokojného uvažovania. 

Taký je normálny a zdravý stav v miernom zemepisnom pásme, teda nie 

v mimoriadnom.  

Ako je to úzko spojené s hmotnosťou a ako v nej rovnorodo pôsobí, môžete vidieť 

dokonca ešte aj na hrubohmotnej zemi v ročných obdobiach jar, leto, jeseň, zima. Na jar 

klokotajúce prebudenie, v lete zasnené narastanie s nútiacim dozrievaním, na jeseň plodná 

práca a v zime pokojný prechod s nazhromaždenými zážitkami k novému prebudeniu. 

Dokonca národy, rasy nesú celkom určité znaky spoločných temperamentov. To sa dá 

odvodiť z hrudy zeme, na ktorej vznikli a žijú, z príslušného spôsobu výživy, ktorú táto hruda 

donáša, z hrubohmotného rovnorodého žiarenia súhvezdí a v neposlednom rade tiež zo 

zrelosti ducha celého národa. Sangvinické obyvateľstvo stojí, obrazne povedané, je ešte 

v detskom veku, alebo do tohto veku opäť vstúpilo spätným vývojom v dôsledku nejakých 

okolností. K takému obyvateľstvu patria nielen ľudia slnečných južných morí, ale aj 

Rómovia. Melancholici stoja pred svojimi vlastnými činmi, ku ktorým sa počítajú Nemci 

a všetci Germáni. Stoja pred prebudením k činu! 

Preto je tiež mládenecký a dievčenský vek obdobím melancholického temperamentu, 

keďže až preniknutím ducha v pohlavnej sile sa utvára spojenie bez medzier so všetkými 

druhmi stvorenia, tým pristupuje človek k zodpovedným činom v tomto stvorení. Plne 
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zodpovedný za každú jednotlivú myšlienku, za každé slovo a každé svoje konanie; pretože 

všetky tieto záchvevy tlačia plnou silou, čím formujú a prebiehajú všetkými úrovňami 

bytostných druhov. V neskoršom stvorení vznikajú tým formy podľa druhu záchvevov, 

vytvorených človekom.  

Ak je teda človek vo svojom temperamente nespútaný, potom tým vytvára nezdravé 

nové formy vo stvorení; tieto nikdy nemôžu tvoriť harmóniu, ale musia pôsobiť rušivo na 

všetko jestvujúce. 

Keďže ľudský duch už svojím druhom pôvodu stojí na najvyššom mieste v neskoršom 

stvorení, takže má preto nielen moc, ale aj povinnosť ovládať to ostatné v tomto stvorení; 

nemôže inak, jeho druh musí ovládať! 

Na to má teda myslieť v každom okamihu! Neustále vytvára nové formy tohto 

neskoršieho stvorenia, či už každou jednotlivou myšlienkou alebo každým hnutím svojej 

duše! Ujasnite si to konečne, veď ste predsa zodpovední za to, čo si sformujete vo svojom 

bytí a všetko visí na vás. To dobré vás ťahá nahor, to nízke vás musí strhávať nadol podľa 

zákona tiaže, ktorý sa prejaví bezpodmienečne; nezáleží, či o tom sami viete, alebo sa o to 

vôbec nestaráte. Pracuje a pôsobí okolo vás v trvalom tkaní. Vy ste síce východiskom 

všetkého toho, čo sa na tomto tkáčskom stave musí formovať a vytvárať, no predsa ho 

nedokážete zastaviť ani len na jediný okamih! 

Ujasnite si raz tento jediný obraz! To musí stačiť, aby vás vyburcovalo z ničotností, 

ktorým ste ochotní často obetovať tak mnoho času a sily. Musíte sa zhroziť nad 

ľahkomyseľným spôsobom, akým ste až dosiaľ trávili svoj doterajší život a tiež pocítiť stud 

pred svojim Stvoriteľom, ktorý vám tým dal tak mnoho. Ale vy ste na to nedbali; zahrávali ste 

sa s touto nesmiernou mocou len na škodu vám zvereného neskoršieho stvorenia, ktoré by ste 

vy sami mohli sformovať na raj, keby ste to konečne raz chceli! 

Pamätajte, že všetok ten chaos, ktorý ste spôsobili neznalosťou týchto Božích 

zákonov, musí vás teraz ubíjať a zmiasť. Že tieto zákony ešte nepoznáte, je vašou vinou. 

Vašou najsvätejšou povinnosťou je, aby ste sa sami o to starali, lebo žijete vo stvorení! 

Miesto toho sa človek vysmieval poslom a zosmiešňoval práve tých, ktorí vám mohli 

ukázať cestu nutne vedúcu k poznaniu. Lenže bez námahy sa nezíska nijaká cena. To by bolo 

proti zákonom trvalého pohybu vo stvorení, ktorý slúži na udržiavanie a rozširovanie. Pohyb 

duchovný aj telesný. Všetko, čo sa nepohybuje, alebo sa pohybuje nesprávnym spôsobom, 

bude vylúčené, pretože vnáša len poruchy do harmonických záchvevov stvorenia; bude 

vyvrhnuté ako choré miesto, ktoré sa nechce rytmicky spolupohybovať. 

Hovoril som vám už o nutnosti trvalého pohybu ako o zákone. 

Duch musí vládnuť, či chce alebo nechce. Nemôže inak, a tak sa musí teraz tiež 

namáhať, aby konečne duchovne vládol s plným vedomím, ak nechce prinášať iba nešťastie. 

Vedome vládnuť môže však len vtedy, keď pozná všetky zákony, spočívajúce vo stvorení a 

podľa nich sa aj riadi. Inak to nejde. Len potom on zaplní to miesto, ktoré mu bolo dané, ktoré 

on nemôže nikdy zmeniť, nikdy presunúť. 

Tak sa musí ľudský duch povýšiť tiež i nad temperamenty, musí ich krotiť a ovládať, 

aby harmónia bola najprv v jeho vlastnom tele a aby sa potom v blahodárnom pôsobení 

rozšírila aj na bližšie okolie. Potom má sa táto harmónia rozšíriť blahodárne na bližšie okolie, 

čo sa prejaví v celom neskoršom stvorení v žiarivých formách!  

Človek, ktorý správne použije jeden za druhým všetky štyri temperamenty 

v patričnom období, jedine ten stojí skutočne pevne v tomto stvorení; lebo tieto 

temperamenty potrebuje na to, aby stúpal bezpečne a isto po stupňoch svojho pozemského 

života a nepremeškal nič, čo je potrebné k jeho duchovnej zrelosti.  

Temperamenty, dobre ovládané a dobre používané, sú ako dobré čižmy na ceste 

hmotnosťou zeme! Dbajte viac na ne, než tomu bolo dosiaľ. Nemôžete ich postrádať, ale 
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nesmiete sa tiež pred nimi skláňať; inak sa stanú tyranmi, ktorí by vás, aj vaše okolie sužovali, 

miesto toho, aby vám prospievali! 

Predsa ich však využívajte, sú vám najlepšími sprievodcami na cestách pozemským 

bytím. Sú vám priateľmi, ak ich ovládate. Dieťaťu sa darí najlepšie, keď je sangvinické, preto 

mu to bolo dané zložením krvi. Toto zloženie sa mení v čase nastávajúcej zrelosti tela a 

potom donáša so sebou melancholický temperament. 

Ten je potom zase najlepším pomocníkom pre čas dozrievania! Môže usmerniť ducha 

ku Svetlu, k čistote a vernosti v tých rokoch, keď je celkom spojený so stvorením, keď 

preberajúc vedúcu úlohu, zasahuje v ňom do celého tkania a všetkého pôsobenia, 

nachádzajúceho sa v trvalom pohybe. Ľudskému duchu sa môže tak stať najväčším 

pomocníkom vo vlastnom bytí, vplyvnejším, než si to dnes môže myslieť. 

Z toho dôvodu sa má dopriať dieťaťu jeho neskalená chvíľková radosť, ktorú mu 

poskytuje sangvinický temperament, ale mládencovi a dievčaťu má však tiež byť ponechané 

to zdravé snenie, ktoré je u nich často svojrázne. Kto im ho zmarí, aby týchto mladých ľudí 

obrátil na triezvosť okolia, stáva sa zlodejom voči duchu na jeho cestách ku Svetlu! Chráňte 

sa robiť niečo také; lebo všetky následky z toho dopadnú na vás! 

Cholerický temperament v dozretej forme potrebuje každý muž činu! V dozretej 

forme, hovorím pritom výslovne; lebo duch v rokoch muža a ženy musí bezpodmienečne 

vládnuť, všetko zušľachťovať a zjasňovať. Musí vysielať a rozširovať svetelné lúče do celého 

stvorenia! 

Flegmatický temperament prispieva v starobe už k tomu, že duch sa pomaly uvoľňuje 

čoraz viac od tela, aby ešte raz skúmavo prezrel doterajšie pozemské zážitky a poučenia 

z nich si uchoval ako svoje vlastníctvo; aby sa tak postupne pripravoval na ten nutný krok do 

jemnohmotnosti stvorenia; tým sa mu to uľahčí a bude znamenať iba prirodzenú udalosť, ako 

pokrok v uposlúchnutí zákona tohto stvorenia, a nie bolesť.  

Dbajte preto na temperamenty a podporujte ich, kde len môžete; vždy však len 

v príslušnom čase, aby sa vám nestali tyranmi bezuzdným spôsobom! Kto ich chce meniť 

alebo potláčať, ničí najlepšiu pomoc Bohom chceného vývoja pozemského človeka a ničí tým 

tiež zdravie. Vnáša zmätok, ako aj netušené výstrelky, ktoré ľudstvu potom nadeľujú 

nespokojnosť, závisť, nenávisť i zlosť; ba aj lúpež a vraždy. To preto, že chladný rozum 

nedbal v pravý čas na temperamenty a ich poroztrhával práve vtedy, keď mal na ne dbať a ich 

podporovať! 

Temperamenty vám dala Božia vôľa v zákonoch prírody, o ktoré sa neustále starajú 

bytostní a udržujú ich pre vás sviežimi v záujme uľahčenia vám cesty v priebehu pozemského 

života, ak pôjdete v tom smere, ako to Boh chce! Ďakujte za to Pánovi a radostne prijmite tie 

dary, ktoré sú pre vás pripravené všade vo stvorení. Len si dajte tú námahu, aby ste ich 

konečne správne poznali! 

 

 

 

146. Svätodušné sviatky. 
(24. mája 1931.) 

 

 

Učeníci, očakávate dnes odo mňa slovo k pozemskej slávnosti svätodušných sviatkov! 

Áno, majú pre vás nastať svätodušné sviatky, tak tomu chce Boh! Ale len pre tých, 

ktorí sa tomu v duchu otvoria. Svätodušné sviatky, aké až doposiaľ nikdy neboli! Nie je to 

však dnes, ale v Deň Svätej Holubice! Všetko, čo vychádza od Boha, sa neriadi podľa toho, 

ako sa uzniesli ľudia. Ľudskí duchovia to tiež nikdy nepochopia, lebo všetko to leží nad 

schopnosťou chápania ľudského ducha. 
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Tak sa tiež stalo, že mohli vzniknúť omyly a pokrivené pojmi o vyliatí Ducha 

Svätého! Pod pojmom vyliatie Ducha Svätého sa nesmie rozumieť, že tento Duch je delený 

a vylievaný, ale že Duch Boží vylieva svoje vyžarovanie dolu na všetko stvorenie, pričom je 

Grál prostredníkom! 

V Deň Svätej Holubice necháva Duch Boží prenikať aktom vôle osviežujúci pohyb do 

stvorenia. V tom spočíva možnosť jeho zachovania. 

K tomuto deju dochádza v tej časti Hradu, ktorá tvorí hranicu medzi Božským a čisto 

duchovným. Akt vôle Ducha Božieho nadobúda ihneď tvar a vznáša sa pri tom ako Holubica 

nad Svätým Grálom! Súčasne sa otvára brána Hradu vedúca dolu do stvorenia, aby skrz ňu 

prenikol tlak žiarenia do všetkých častí sveta. 

To je ten okamžik, kedy sa tu v pozemskom koná slávnosť. Tí, ktorí sú tu 

zhromaždení, sú pri tom v jeho lúči! 

A predsa môžu prijímať len vtedy, keď sú i duševne pre to správne otvorení! Inak to 

prúdi nad nimi, bez dotyku duše, bez nájdenia vchodu k tým, ktorí pre to nie sú pripravení! 

To potom budú vaše svätodušné sviatky! A nad vašimi hlavami sa budú vznášať 

plamene, ktoré môžu byť viditeľné všetkým, ktorých duchovné oko smie prehliadnuť. 

Plný lúč Svetla zasiahne najskôr učeníkov, lebo oni v sebe k tomu prechovávajú silu 

svojim učeníctvom. 

Od nich prechádza lúč ďalej na nositeľov zlatého kríža a potom na ľudí. V tom 

spočíva jeden z hlavných úkolov všetkých učeníkov v ich duchovnom význame. Oni 

prijímajú žiarenie naplno a riadia ho potom ďalej na pozemských ľudí. Robia to nevedomky. 

Poznajú to len neskoršie. 

Bolo by však omylom domnievať sa, že učeník je celkom dokonalý vo všetkom, čo 

robí a hovorí. Učeník je učeníkom len v tom úkole, ktorý odo mňa obdržal. Len v tom 

zostáva nedotknuteľným, lebo len pre to obdržal zvýšenú silu, ktorá mu dovoľuje, aby sa 

v tejto činnosti stal dokonalým, preto je i pre mňa učeníkom len pri výkone svojho 

povolania. Jeho povinnosťou však je snažiť sa vyvíjať vzorne i ako človek. 

Keď sa zoradia rôzne činnosti všetkých učeníkov k sebe, vznikne kruh, ktorý smie byť 

v tomto stvorení považovaný za dokonale pôsobiaci a obsahujúci všetko pre toto stvorenie. 

Len v zachvievaní tohto kruhu spočíva pozemská dokonalosť. A predsa stojí každý 

učeník pri tom sám pre seba na svojom mieste! Vo svojom pôsobení je vždy oddelený od 

svojich spoluučeníkov! A tiež len ja sám môžem kruh uzavrieť, môžem ho priviesť 

k zachvievaniu v sile, ktorá mi bola daná Bohom. Nikdy sa nemôže učeník pripojiť ku svojim 

spoluučeníkom a tí nikdy nemôžu niečo urobiť pre neho. Len kto vzhliada vo svojej činnosti 

ku mne, ten stojí správne! To je a zostane živým zákonom, ktorý spočíva v Božskom ako 

samozrejmosť vzhľadom k celému stvoreniu i k jednotlivým ľuďom. 

Tak je tiež nútený každý učeník rešpektovať činnosť iného spoluučeníka, pokiaľ 

nechce sám sklamať! Musí sa mu tiež bezpodmienečne a vzorne rád podrobiť, keď to bude 

niekedy nutné, aby sa niektorí z jeho spoluučeníkov na neho obrátil pri výkone svojho úradu, 

aby mu poradil alebo ho dokonca pokáral v tom, čo je nutné ľudský zlepšiť. Ale len v tom, 

lebo do výkonu jeho povolania nemôže žiadny učeník svojim spoluučeníkom hovoriť. V tom 

je každý celkom sám zodpovedný mne a spoluučeník sa mu v tom nemôže priblížiť. Je treba 

robiť rozdiel medzi učeníkom ako človekom a učeníkom vo výkone jeho činnosti!  

A z kruhu učeníkov vystupujú teraz tiež postupne apoštolovia! 

Tím začína výstavba novej doby! Ako sú prastvorení vysoko v ríši ducha vzormi pre 

celé stvorenie, každý jeden ako ideálna postava pre celkom určitú vec a pomocník takými 

majú byť apoštolovia pre všetkých pozemských ľudí! Lebo všetok pozemský život sa musí 

teraz stať podľa vôle Božej verným zrkadlovým obrazom života v raji! Je zasľúbené 

a bezpodmienečne sa splní, že tiež na zemi bude všetko usporiadané tak ako v ríši ducha! Že 

teda teraz tiež tu bude sa konečne všetko zachvievať už len podľa vôle Božej, že všetko bude 
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prebiehať správne v zákonoch stvorenia! Len v tom spočíva záruka vzostupu a mieru, 

rovnako ako radosti a šťastia! Tak to určil Boh! A toto jeho poverenie prevádzam, či to ľudia 

chcú alebo nie, ja sám so silou Božou, ktorá mi je ku tomu prepožičaná! Ktorá stojí nad 

všetkým stvorením! Tým kladiem základy k tisícročnej vytúženej ríši mieru, ktorú tiež 

dokončím. Bude to raj na zemi, ktorý sa bude zachvievať v prazákonoch tohto stvorenia 

a ktorý bol zasľúbený tým, ktorí budú smieť ešte prežiť súd! 

Nič nezostane v tej podobe, akú to má teraz. Do písmena sa musí naplniť veľké Slovo 

Božie: Všetko sa má stať novým! Ale tiež všetko, čo sa malo vyvíjať tu vo svetovej obci 

Ephezus, lebo pod vplyvom pozemského ľudstva vznikli zo všetkého len nezdravé karikatúry. 

Luciferov vplyv tu vykonal svoje neblahé dielo! Pozemský ľudia mu príliš ochotne podľahli! 

Udržujte preto olej vo svojich lampách! Budete ho potrebovať, keď to budete 

najmenej očakávať. K tomu speje teraz tiež to posledné, veľké, len zasväteným pochopiteľné 

dianie! Naplňuje sa mystérium návratu Syna Božieho ku svetovému súdu! Skutočne! Ježiš 

Kristus prichádza v dobe konečného súdu opäť v Synovi Človeka IMANUELOVI. Je s ním 

spojený po dobu súdu, i v hrubohmotnom tele tu na zemi! Je to teda Syn Boží v Synovi 

Človeka! Tým sa naplňuje tiež každé slovo Božieho zasľúbenia, Syn Človeka prináša súd 

a pritom je Syn Boží v ňom. 

Ľudský duch nebude môcť tento dej nikdy pochopiť. Skutočnosť však bude 

vyciťovať! 

Pripravte sa, lebo táto hodina je pred vami! A s ňou prichádza konečný súd! 

Nepripusťte, aby ste boli pri tom nájdení ochabnutými! Má byť pre vás sväté, že dochádza 

k takému nepochopiteľnému dianiu. Každý deň považujte dnes za drahocenný dar. Potom i vo 

vás nastanú svätodušné sviatky! Radosť a vďaka bude stúpať hore z duší, ktoré sa mohli čisto 

vykúpať v žiari lúča súdu a radostné tvorenie nastane na zemi, ktorá sa stane novou! Každé 

z vašich diel, všetko jednanie, každé nadýchnutie sa stane vzývaním Boha v čine! A naplní sa 

zasľúbenie:  

Podľa ich činov poznáte ich! Buďte bdelí a modlite sa, aby ste i vy boli pri tom! 

 

 

 

 

147. Ešte raz niečo o Synovi Božom a Synovi Človeka. 
 

 

Bohom chcené spojenie Syna Božieho so Synom Človeka je dokonané, tak ako to bolo 

Synom Božím pred tým predvídané pre obdobie predpovedaného súdu, že v Synovi Človeka 

navráti sa v pozemskom tele. Pretože je to vhodné, preto vám dnes ešte raz, učeníci, dávam 

ďalšie prehlásenie k tomu, aby ste tejto vašej veľkej úlohe mohli správne slúžiť vo vedomom 

pozemskom pôsobení! 

Teda počujte: Syn Boží Ježiš rovnako ako tiež Syn Človeka Imanuel je vo svojom 

pôvode z Boha. Syn Boží, ktorý je nazývaný prvorodený, alebo vrodený, spočíva po svojom 

návrate zo stvorenia opäť u Boha Otca alebo v Bohu Otcovi, pretože je vrodený v Božstve 

samom, zatiaľ čo Syn Človeka, druhorodený z Boha, zostáva ku blahu trvania všetkých 

ľudských duchov oddelený od Boha. 

Označenie Syn Boží a Syn Človeka nebolo ľuďmi ešte nikdy správne pochopené 

a dokonca i dnes ešte nebolo celkom pochopené tými, ktorí moje posolstvo poznajú. Je to 

pritom tá istá chyba, že človek si zvykol myslieť len zo seba samého a preto verí, že všetko 

musí byť tiež podľa jeho pohľadu. V tomto prípade musí ale vychádzať z pohľadu zhora, aby 

získal porozumenie. Označenie Syn Boží a Syn Človeka vychádza od Boha, nie od ľudí. Tým 
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to bolo len oznámené v tomto označení. Tak musí byť tiež pojem precítený zhora, nie 

z ľudského pohľadu. 

V Božstve je označenie Syn Boží a Syn Človeka myslené smerom dolu, obrátené ku 

stvoreniu, preto vznikne ihneď iný pojem lebo len odtiaľ prichádza pochopenie. Syn Boží je 

Syn z Boha u Boha, Syn Človeka je Syn z Boha daný ľuďom. 

Syn Boží Ježiš nebol daný ľuďom, aby ho, ako mnohí veriaci stále ešte myslia, mohol 

pre ich hriechy Boh Otec obetovať. Ježiš vám nebol vôbec nikdy daný! On chcel priniesť 

len Slovo a šiel potom, keď ho ľudia zavraždili, postupne opäť k Bohu Otcovi, ako to on sám 

dosť často vysvetľoval. Bol by sa tiež, i keby nebol zavraždený, opäť s Bohom zjednotil, 

pretože on nebol nikdy so svetom skutočne spojený. Ale Imanuel, Syn Človeka, bol ľudstvu 

Bohom daný, aby toto malo večného prostredníka, skrz ktorého Bytie by správne stojaci 

ľudský duchovia mohli zostať naveky sebavedomými. Boh dal za týmto účelom svojho 

druhorodeného Syna, bez toho aby ho opäť celkom pre seba požadoval späť. 

To je tá veľká obeť, ktorú on priniesol, to je Jeho dar. To je zasľúbená obeť Syna pre 

ľudstvo. On ho nepožaduje ani neodvolá úplne späť do Božstva. 

Táto veľká obeť Božia nemá s ukrižovaním a so Synom Božím, Ježišom, nič 

spoločného. Ukrižovanie nebola predsa žiadna obeť ani obeť Boha ani ako taká ľudstvu. 

Pretože ľudstvo ale práve toto svoje ľubovoľné jednanie na Synovi Božom na svoju omluvu 

nesprávne vykladalo, nemohlo pochopiť tiež nikdy vlastný pojem slova Syna Človeka, 

nemohlo nikdy opravdivú obeť Božiu ako takú poznať. Čo spočíva v chcenom, pre ľudstvo 

nutnom oddelení Boha od druhorodeného Syna, táto nesmierna veľkosť nebude ľudstvom 

vôbec nikdy pochopená a tiež pochopená byť nemôže. 

 

 

 

 

148. 19. júl 1931. 
 

 

„Len tomu, kto sa približuje s dôverčivou prosbou, sa má pomôcť!“ Tak prehovoril 

Pán, keď Mária pokľakla na stupňoch Jeho trónu, aby prijala Božskú silu Svetla, za účelom 

liečenia ľudí telesne nemocných tu na zemi. Bol to príkaz, podmienka a je to živý zákon, 

ktorý žije v sile Svetla! 

„Len tomu, kto sa približuje s dôverčivou prosbou, kto svoju dušu otvorí v čistej 

pokore pre prijímanie, tomu bude poskytnutá pomoc.“ Tento zákon nesmie ani sama Mária 

porušiť, lebo stojí, rovnako ako ja, v zákone, v zákone Svetla! 

Tiež pred vami stojí teraz táto hodina plnenia svätej vôle Božej! Nebude už dlho trvať 

a zvesť o veľkých dejoch, ktoré ľudia nazývajú zázraky, preletí svetom. Svetom, ktorý v tú 

určitú hodinu bude ležať už z časti v troskách. V troskách budú všetky ľudské nádeje, 

v troskách bude konečne tiež ješitnosť ľudskej domýšľavosti a chcenia lepšie vedieť. 

Čomu sa dá dnes ťažko uveriť, to sa stane! Všeličo sa už stalo samozrejmým, čo sa 

pred rokmi zdalo nemožným. Tiež toto. Ku oneskoreniu nedôjde ani o jednu minútu. 

A keď potom bude prúdiť Svetlo, aby uzdravilo nemocné pozemské telá, musí byť 

tomu deju tiež porozumené! Kto si myslí, že je to magnetizmus, ktorý sa už dávno prejavuje 

prostredníctvom pozemských ľudí v blahodárnej podobe, ten nech sa vzdiali a nepribližuje sa 

s prosbou. Nie je to prenos žiarenia jedného pozemského tela na druhé, nie je to to, čo môže 

byť odovzdané človeku prostredníctvom média od obzvlášť silných duchov –– je to božská 

sila, ktorá má teraz bezprostredne prísť ľuďom milostivo na pomoc. 
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Je to tá istá sila, ktorú ľuďom dával Syn Boží. Tiež on zdôrazňoval: „Staň sa ti podľa 

tvojej viery!“ V tom spočíva zdôraznenie živého zákona v sile. Nie ako chcel Kristus malo sa 

stať týmto prosebníkom, ale vždy podľa stavu viery toho, kto ho prosil! 

Ani pred Kristom ani po ňom nebola sila na zemi v tak priamej činnosti, ako prichádza 

teraz. Každému jednému prosiacemu sa dostane len to, čo si zasluhuje. Práve tak ako 

o slávnostných hodinách v dobe vysokých Slávností Grálu. Požehnanie, ktoré darujem, prúdi! 

Jednotlivec však obdrží, len ako sa sám pre to pripravil! Keď sa v pokore naplno otvoril, 

prijíma všetko čisté. Keď je otvorený len z polovice, obdrží len časť a tú potom sám skalí. 

Pokiaľ do neho prenikla. Keď však zostane jeho duša a myseľ uzavretá, keď sú nie jeho 

myšlienky sústredené, potom vyjde celkom naprázdno, pretože sila stojí nad ním v rovnakej 

hojnosti ako u iných. 

Sila Božského Svetla pôsobí v druhu svojho uzdravovania inak, než si to ľudia o nej 

myslia. Zvýšeným tlakom sú privádzané opäť ku zdravej pohyblivosti tie časti tela, ktorým– 

nemocným – už hrozilo ochabnutie alebo ktoré už boli nehybné. V podstate je tomu však tak, 

že Božská sila pôsobí v jemnejších hrubobmotných bunkách, ktoré sa nedajú poznať očami, 

ba ani žiadnymi prístrojmi, ale, ako sa hovorí, pôsobia zvnútra. Telo je tak bezprostredne 

vybavené schopnosťou samo sa uzdraviť preto, že do neho vnikla nová činnosť v rámci 

prirodzených zákonov tak ako vtedy, keď vzniklo stvorenie pod tlakom Svetla. Tak pôsobí 

sila Svetla ako samo nové tvorenie, pretože je to živý zákon v prapôvode, ktorý tým preniká 

do ľudí. Rýchlosť uzdravenia záleží potom na prosebníkovi samotnom, na jeho viere a čistote 

jeho prosby. 

Tak sa má v budúcnosti približovať každý prosiaci spôsobom, ako by prichádzal 

k vzácnej hostine, alebo ku krstu, lebo v podstate je to presne to isté ako pohyb vztiahnutia 

ruky v Božskej sile, ktorá má vždy rovnaký význam, ako okamžik najsvätejšej pobožnosti, 

najsilnejšieho spojenia zo Svetlom! Len v tichej modlitbe by mal preto každý nemocný 

pritom otvoriť svoju dušu, aby prijímal, čo vo svojej svätosti môže byť prijímané len takto 

a nikdy inak! Každá vedľajšia myšlienka mu pri tom musí priniesť škodu, zbavujúc ho 

možnosti čisto prijímať, čo sa mu tu ponúka. A každé zakalenie, spôsobené myšlienkou, 

oslabuje pôsobenie. 

Božská sila musí byť prijímaná taká, akou skutočne je. Ako stojaca vysoko nad 

ľudskými duchmi. Je živým zákonom, v najčistejšom zmysle, tvôrčím prazákonom, ktorý 

uvoľňuje zázrak tam, kde pre to nachádza pôdu, ale búra pri očiste tam, kde nesprávnym 

ľudským chápaním bola pôda skazená. 

Žiarenia dnes známeho magnetizmu s tým nemajú nič spoločného. Pochádzajú len od 

bytostných a sú podrobené ľudskej vôli, dajú sa riadiť. Sú to teda len bytostné žiarenia, ktoré 

sú rovnako v spojení s každým telom, nie sú však duchovné. Žiadny človek na zemi, okrem 

Márie, nemôže darovať Božiu liečivú silu Svetla podľa vôle Božej! Po nej už tomu tak nikdy 

na zemi nebude! 

Posvätené je pôsobenie sily, zoslanéj bezprostredne od Boha! K nej musí pristupovať 

človek v čistej pokore, podľa živého zákona! Len potom neobmedzene prijímať! 

„Len tomu, kto sa približuje s dôverčivou prosbou, tomu sa má pomôcť!“ hovorí 

k vám Boh – váš Pán! A akákoľvek zmena je tým navždy vylúčená! 

Očakávajte túto veľkú hodinu. Premyslite si to až k úplnému porozumeniu. Potom 

ukážete všetkým, ktorí o to budú v budúcnosti prosiť, pravú cestu, aby im mohla byť 

poskytnutá pomoc podľa svätej vôle Boha, nášho Pána! 
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149. Slávnosť Čistej Ľalie. 
(7. 9. 1931) 

 

 

Áno, muselo to tak prísť; lebo velikášstvo ľudí v ich chcení vedieť je v podstate len 

požiadavkou proti zákonom Božím, ktoré spočívajú vo stvorení a ktoré sa človek opravdivo 

nenamáhal po celú dobu brať do úvahy. A také požiadavky môžu mať ako posledný následok 

len úplné potlačenie, môžu len skončiť zničením všetkých tých, ktorí sa postavili proti Božej 

vôli! 

V prírodných dianiach nie je iné riešenie. Toho si musí byť človek konečne vedomí 

a svoju doterajšiu ješitnosť spoznať plný hanby ako nedôstojnú! Inak mu nebude poskytnutá 

pomoc! Lebo on musí dôjsť ku koreňom. 

K záchrane vedie len jedna cesta: poznať a zmeniť sa! Žiadna okľuka tu nemôže 

pomôcť, sebaklam nič neprospieva. On musí! Na toto slovíčko si má teraz človek zvyknúť, 

keď chce ďalej žiť! Príliš hanebné bolo jeho zločinné hospodárenie s najcennejšími darmi, 

ktoré mu boli k dispozícii, ktoré on smel používať podľa svojho mienenia. Teraz ale bude 

donútený podrobiť sa vôli Božej, pretože sa preukázal ako príliš slabý, než aby dobrovoľne 

usiloval len o ušľachtilé! 

Zanechajte preto svojej ješitnej domnienky, až sa chcete zachrániť! 

Kto sa nemôže od ješitnosti oslobodiť, ten je nie hoden vypočuť čo i len jediné slovo 

Pravdy; lebo ješitnosť akéhokoľvek druhu je tým najhanebnejším u ľudského ducha, čoho sa 

pridržal pri putovaní svetmi. Neviete ani, čo všetko k ješitnosti patrí, k tej ješitnosti, ktorej sú 

ľudia ochotní obetovať nie len svoju vlastnú dušu, ale ešte tiež bez rozpakov duše tých, ktorí 

im boli zverení na zemi! 

Ja vám ale hovorím: ani jediná ľudská duša nemôže stúpať ku Svetlu skôr, pokiaľ 

neprehliadne svoju malosť, a neuzná, že len v službe, pokore a vďake môže radostne 

zosilnieť. Potom, čo prosiac, spočinie na kolenách pred Stvoriteľom, prebudí sa v nej veľká 

sila k najvyšším činom! 

Ľudské duše sa ale proti tomu vzpierajú. Dokonca i tie, ktorým bolesťou a núdzou sú 

ulomené krídla ich pýchy. Lebo mnohé duše v tomto prežití nespoznajú napomenutie 

múdreho vedenia, ktoré ich chce zachrániť pred umŕtvujúcou povrchnosťou, ale nechajú síce 

vo svojej bolesti vlastnú veľkoleposť konečne padnúť, ale pritom sa hnevajú na svoj osud 

a považujú sa len za mučeníkov, ktorým bol pripravený nezaslúžene ťažký životný údel! 

V týchto dohadoch dvíha sa opäť rovnaká pýcha rýchlo nahor, aj keď v inej forme, ale aj tak 

rovnako silná. Vlastná veľkoleposť sa mení v domnelé mučeníctvo. Veľkým sa chce javiť 

človek v každom prípade! Ba i v najhoršej núdzi! Za každú cenu! Dokonca i za cenu vlastnej 

duše! Svojho celého ja! 

Z tohto dôvodu nemožno mnohým ľuďom pomôcť. Stavajú sa nepriateľský ku 

každému dobre mienenému vedeniu a prinášajú tým do sveta smrteľnú skazu! 

Vo svojej nezdravej panovačnosti nechce človek dozrieť k plodu, ktorý pri zbere 

nemusí byť zavrhnutý. Preto prichádza teraz zničenie, ktoré samotné môže ešte viesť 

k zlepšeniu, a k blahu, ktoré v tom ešte raz ukáže, že všetka moc spočíva len v rukách Boha!  

Človek zreteľne pocíti, že táto moc dosiahne tiež k nemu, akonáhle to bude nutné, 

a že táto moc môže jeho vôľu zlomiť, práve vtedy, keď on sa domnieva byť v tom najsilnejší. 

Lebo časť tejto Božej vôle sa vtelila na Zem! Nič viac nebolo potrebné, aby si všetko 

vo stvorení podmanila. Vzpierajúc sa, bude tým táto falošne idúca ľudská vôľa roztrieštená. 

Ale len táto falošná vôľa tým bude zničená pre všetky časy. Pravá ľudská vôľa má zosilnieť, 

obdržať touto Božou vôľou oporu a silu, aby konečne prišiel mier a pokoj, ktorý patrí ku 
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kráse prírody, a ktorý sa človek svojou odpornou závisťou a svojou panovačnosťou snažil 

rušiť! 

Harmónia bude opäť v celej hmotnosti, až sa ľudské chcenie skloní pred vôľou Božou, 

to znamená, že sa bude podľa vôle Božej riadiť. A beda každému človeku, ktorý bude opäť 

chcieť vytvárať nové temno! Bude vyhubený skôr, než jeho konanie dospeje k uskutočneniu. 

To ľudstvo, ktoré po Svetle túži, má žiť teraz opäť v mieri a radosti, ako mu to kedysi 

bolo zasľúbené. Nastáva teraz nová doba! Skrz moc Pána!  

A potom bude Jeho nádhera žiariť nad Zemou! K vašej spáse a vášmu šťastiu! Lebo 

Boh je skutočný vládca! Šťastie pre ľudí nespočíva v pozemskej rovnosti, ako o tom doposiaľ 

snívali mnohí. Rovnosť môže nastať len rovnakou zrelosťou duší. Ničím iným! Kde nie je 

táto bezpodmienečná rovnosť v zrelosti duší, tam nemôže nastať tiež nikdy rovnosť vo 

vonkajších pomeroch! 

A nikto nebude chcieť snáď teraz tvrdiť, že ľudia tu na zemi majú rovnako zrelé duše. 

Aký veľký je v tom predsa rozdiel. 

Najväčší krikľúni po pozemskej rovnosti sú tí, ktorí v zrelosti svojej duše stoja 

väčšinou ešte na najnižšom stupni. 

Títo ľudia ale, ktorí chcú pre svojich blížnych pozemskú rovnosť, sú jed prinášajúci 

blúznivci, ktorí jednajú proti zákonom Božím! Prinášajú skazu miesto požehnania; lebo berú 

svojej obeti každú možnosť k dozrievaniu a k vzostupu. Každý človek sa môže duchovne 

rozvíjať len na tom mieste, na ktoré bol zrodením postavený, čo presne bez akejkoľvek 

výnimky zodpovedá súčasným vláknam jeho karmy. 

Tí, ktorí chcú obšťastniť ľudí vábením k pozemskej rovnosti, ponúkajú preto smrť 

dušiam! Títo blázni chcú Božie ustanovenia, ktoré spočívajú v železnom zákone zvratného 

pôsobenia, svojou činnosťou skriviť a zlepšiť, domýšľajúc sa, že sú múdrejší než Božia vôľa. 

Prinášajú tým len zmätok a nakoniec skazu.  

Sú to len pokrytecký poslovia temnôt, alebo duchovní slabosi, ktorých temnoty 

využívajú ku svojim cieľom, aby ľudské duše zdržiavali od nutného dozrievania!  

Ani títo zvodcovia, ani tí, ktorí ich nasledujú, nebudú v Božej ríši trpení; lebo sú to 

nepriatelia Božích zákonov. Títo zvodcovia nemôžu preto nikdy viesť k mieru a pokoju, 

nemôžu nikdy viesť ku spáse, ale vrhajú všetko ľudstvo bezpodmienečne do náručia temna. 

Len ten, kto v jasavej vďake radostne tvorí na každom mieste, ktoré je mu osudom 

určené, ten má možnosť ku vzostupu Svetlu v ústrety a tým tiež tu na zemi; lebo uvolní 

vlákna, ktoré si kedysi utkal a ktorými bol osudom posadený na to miesto, ktoré je pre neho 

vhodné. Rovnakým spôsobom je umožnený zdravý vzostup pre jednotlivého človeka a tým 

pre celý národ. Potom sú stupne ku vzostupu vybudované neochvejne, nemôžu nikdy kolísať, 

akonáhle vzostup rýchlo nasleduje. Čo z pravej pôdy vychádza, stojí vždy pevne a bezpečne. 

Na to dbajte, to dodržiavajte, je to jedno z najvyšších prikázaní. Toto samotné je zdravým 

základom, pretože je to prirodzené. Potom je tiež vylúčená každá nespokojnosť! Kto sa 

k tomu nepripojí, bude vylúčený ako škodca, ktorý si nezasluhuje ďalej žiť! 

To si ujasnite vy, ktorí si túžobne prajete, aby ste patrili k novej ríši. Nebudú tam 

povolené žiadne nezdravé priania. Kto by sa o to znovu pokúšal, bude ihneď poznaný 

a vyhubený s najbezohľadnejším úsilím, v záujme tých, ktorí chcú Boží mier a pokoj 

a zaslúžia si ho! Prísnosť až k tvrdosti je v tomto príkaze! Potom sa bude konečne ozývať 

z úst týchto oslobodených ľudí jasot: 

„Tvoja je moc, ó, Pane, a Tvoja je nádhera, teraz i na veky vekov!“ 

Amen 

Slávnosť Čistej Ľalie! 

Akt milosti pre tých, ktorí sú na zemi čistého chcenia. Žiariaca sila prúdi k tomu 

pozemskému ženstvu, ktoré sa dnes blíži v prosbe a pritom nadväzuje ku svojim dušiam a tiež 

ku hrubohmotnému telu jemné vlákna zo Svetla, ktoré si podrží a nestratí už viac pravú cestu, 
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ktorou ženstvo teraz ísť má ku sláve Božej a k radosti celého ľudstva! Len keď si sami opäť 

odrežú tieto vlákna nedbalosťou a strhnú dolu svoju vysokú úlohu v tomto stvorení, len potom 

sa môžu ešte raz zrútiť a stratiť oporu, ktorú im ku slávnosti Čistej Ľalie darovaná Božia sila 

dáva! 

Prijmite preto dnes dar Pána s najvyššou vážnosťou. Neklesajte na mysli; lebo milosť 

Božia je s vami! 

Máte byť nositeľmi čistoty a ľuďmi plnými vznešenosti! Tým vaše vyžarovanie 

pozdvihne celú Zem hore ku Svetlu, mieru a pokoju!  

Amen! 

 

 

 

 

150. K 29. novembru 1931. 
 

 

Keďže ku vám prehováram odtiaľto, tak to nie určené len pre pozemských ľudí, ktorí 

sú v duchu tak ťažkopádni, ale omnoho viac pre miliardy, ktoré obývajú ľahšie úrovne 

vesmíru, ktoré usilujúc ku Svetlu, prahnú po mojom Slove, aby podľa neho žili v radostnej 

vďačnosti! 

Počet obyvateľov tejto Zeme je zanedbateľný. Preto to nehrá pre mňa žiadnu veľkú 

roľu, či počúvajú títo pozemskí ľudia môjmu Slovu, a či sa preň otvoria, alebo či zostanú 

uzavretí. JA SPĹŇAM! Kotvím do tejto hrubohmotnosti svojim Slovom Božiu vôľu, 

nepokrivenú, nevykoreniteľnú! 

A moje Slovo je vynášané do všetkých častí svetov, preniká ako burácanie búrky 

lámuc nesprávne a posiľujúc správne, otvárajúc pri tom brány, ktoré vedú k doposiaľ 

netušenému Svetlu! Ešte skôr než vaše myslenie môže pochopiť správne moju reč, stala sa 

táto už v mnohých ríšach skutočnosťou! Tam už moje slová žijú skôr, než ste ich vy správne 

pochopili! 

Čo tu vy v tejto hrubej hmotnosti sťažka pozorujete, to povstáva ihneď v ľahších 

ríšach ako údery mečom najťažšieho druhu, alebo ako ukľudňujúci balzam, ako liečivý olej 

a tiež ako oslobodzujúce uvoľnenie. Záleží pritom na druhu ríš a duší. Práve preto sa dá o to 

nápadnejšie pozorovať, že vy tu, u prameňa, sa tak málo namáhate. Tu, kde k tomu dostávate 

celkom zvláštnu silu pre čulosť ducha. Všetkým svetovým častiam je nápadné ako túto silu 

väčšinou vôbec nepoužívate k účelu, pre ktorý ste na hore a v mojej blízkosti ale ako mnohí ju 

chcú brzdiť a ponechať doterajší všedný život na prvom mieste svojej činnosti a myslenia. 

Sú ich tisíce z iných svetových častí, ktorí stoja okolo vás bez pochopenia a vám 

neznámi. Smutne zase odchádzajú, sklamaní, lebo sa chceli u vás učiť, priťahovaní sem silou 

Svetla! Predpokladali ako celkom samozrejmé, že tu nájdu pre vesmír všetko vzorné, ako 

podklad už pre tisícročnú ríšu. 

Vy to nevidíte! Ale ani sa nesnažíte uvedomiť si to. Lebo rodina a potreby všedného 

života vás omotajú, vám vládnu, presne tak ako v nížinách, kde to vytvára základné zlo, 

vedúce k nutnému zániku. Ale ťažkopádnosť tejto hrubohmotnej úrovne vás už neochráni 

pred súdiacimi, očisťujúcimi a všetko prenikajúcimi silami môjho Slova, lebo ono nadobúda 

na hutnosti mimoriadnou rýchlosťou pod zvýšeným pôsobením všetkých Prazákonov 

Stvorenia. Zasiahne vás potom náhle, nečakane, cez noc hrubohmotným spôsobom, vám 

vlastným. S nezmenšenou silou v rovnakej miere, ako zasiahlo ihneď v ľahších úrovniach! 

Nemýľte sa! Nestratí sa ani jediné slovo zo všetkých, ktoré ste mohli počuť, ktoré ste 

však v sebe neoživili. Čo sa ešte nestalo dobrovoľne, to bude s hroznou silou teraz vynútené. 
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Pod tlakom strachu a hrôzy necháte konečne padnúť mnohé, čo ste sa snažili 

uprednostňovať pred vznešenými povolaniami denne, každú hodinu aj tak, že sú to maličkosti 

pri pohľade na to veľké, čo máte so mnou spĺňať, čím vám bola poskytnutá milosť, ktorú ešte 

nechápete. 

Za môjho pozemského života skončí náhle zhovievavosť k takým chybám. Kto v tejto 

dobe nechcel počuť tak, ako sa to od každého jednotlivca očakávalo a nepoužil všetkej 

neoslabenej sily čistého chcenia ku svätému spĺňaniu a kto toto chcenie už teraz nepriviedol 

v čin, ten sa zrúti, lebo taký sa nemôže udržať stojaci, ľahostajne či je nositeľom strieborného 

alebo zlatého kríža, či nosí plášť učeníka alebo apoštola. ON PADNE! Bude zhodený 

z podstavca, na ktorý som ho vyzdvihol, keď na ňom zaujíma miesto pre svoju nedbalosť len 

zdanlivo, keď sa s nim nespojil takým spôsobom, aby s nim vytvoril celok pomocou tkania 

duchovných i bytostných jemnohmotných vlákien, ktoré sa musia v túto dobu vytvárať silami, 

ktoré sú nastavené neposunuteľne a trvalo na onen vznešený cieľ, ktorý každý povolaný nesie 

v sebe ako cieľ najvyšší. 

Ale chcenie a pripravenosť, ktoré sa dajú zatlačiť bokom všednými vecami a návykmi, 

trebárs len na pol hodiny, nemajú dosť sily, aby vytvorili a upevnili tieto vlákna. 

Každý, kto sa tomu poddal, nebude môcť dopadnúť inak, než že ešte krátko pred 

posledným začiatkom sklame! Predovšetkým všetci tí, ktorí miesto toho aby sami čo 

najprísnejšie skúmali sami seba, skúmavo spočinuli svojim pohľadom, ako je to zvykom 

u týchto pozemských ľudí, na iných, aby poznali ich na pohľad viditeľné chyby, aby ich 

s ohováraním súdili, zatiaľ čo by sami mali predsa len ďakovať, že mnohé ich vlastné chyby 

ešte nie sú súdené. Práve pred tým som už často varoval. 

Tí, ktorí takto jednali, popretŕhali tkanivo, ktoré sa chcelo vytvoriť aby sa teraz 

upevnilo pre vlastné povolanie. Odlúčili sa tým od Grálu vlastnou drzou rukou a jazykom 

a všetka ľútosť, všetky dobré predsavzatia nič nepomôžu, lebo teraz je už na to príliš neskoro. 

Taký si však nič iného nezaslúžil, pretože tým ľahkomyseľne nedbal na Najsvätejšie. 

Odmietal to a znesvätil. To Najsvätejšie, aké mohlo v tomto stvorení pre neho ako človeka 

existovať! 

Dosť ste boli varovaní v prejavoch, ktoré ste radi počúvali, ale nikdy ste ich v sebe 

a pre seba samých nespracovali spôsobom, ktorý bol tak naliehavo nutný. Keď ste ich 

vypočuli vo veľmi vážnych hodinách pre učeníkov a nositeľov zlatého kríža, vaše myšlienky 

sa náhlili zas rýchlo k ľahším veciam, namiesto aby ste všetko to dôležité skutočne v sebe 

spracovali v nasledujúcich dňoch až do budúcej hodiny a aby ste na tom dozrievali. 

Viditeľné chyby iných boli videné a kárané. V skutočnosti však chyby tých druhých 

vôbec takými chybami neboli. Boli to len prejavy jedného stupňa vývoja veľmi nutného pre 

ich povolanie. Káralo sa práve to, čo pre druhého bolo len stupňom ku zrelosti, po ktorom sa 

chcel vydať.  

Pre kárajúcich by bývalo lepšie, keby mali práve také chyby, ktoré mohli prezradiť ich 

vývoj. Tak si však na seba pritiahli vinu, keď vo svojej samoľúbosti alebo falošnej 

precitlivosti len brzdili a dráždili arogantným káraním tých, ktorí chceli duchovne kráčať 

dopredu len preto, že im chýbalo akékoľvek porozumenie pre tú vec, pretože sami zostávali 

príliš povrchní. Keď od tohto celkom odhliadneme, boli by svojho času omnoho lepšie 

využili, keby sa starali nie o iných, ale o to, ako pokročiť vo svojej vlastnej zrelosti. 

Vy by ste sa už nemali pridržiavať doterajších pozemsky obvyklých spoločenských 

rozhovorov, ktoré sú len povrchné. To je nie dôkaz ani znamenie pravej harmónie a zrelosti. 

Každý z povolaných by mal byť teraz uzavretý sám do seba. Meč k boju v ruke, na svojom 

mieste, o ktorý sa nemôže deliť z nikým iným. Každý z vás musí mať vo dne v noci len 

vlastné myšlienky, akonáhle chce byť opravdivým! Len JA jediný vás môžem prepájať! 

Každý jeden povolaný pracuje len so mnou, nie s tými druhými. Potom sa to v ňom správne 

zachvieva! Preto musí každý starostlivo dbať na to, aby sa mohol cítiť v harmónii so mnou. 
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To je to jediné, podľa čoho môže usudzovať, keď stojí správne vo svojom povolaní. Pre 

ostatných povolaných mu nezostane čas, akonáhle zaháji svoju činnosť.  

V niektorých, dokonca v mnohých prípadoch však spočívali vytýkané chyby len 

v križovaní niektorých karmických vlákien, ktoré by bývali oslobodili od všeličoho práve 

toho, ktorý sa nad tým pohoršoval a na to narážal. Teraz to musí na ňom ešte visieť ako 

okovy. 

Ó, vy ľahkovážni, ktorým sa malo pomôcť ľahším spôsobom, prenechajte konečne 

pokáranie mne! Čo vy viete o vláknach, ktoré vás omotávajú. Len sa podívajte sami na seba 

a buďte znášanliví a zhovievaví k iným, o to však prísnejší k sebe. Musíte predsa vedieť, že 

všetky karmické vlákna sa rýchlejšie a bezpodmienečne rozuzľujú prostredníctvom bytia 

svetlej sily tu na Zemi. 

Vo vašom súžití tu na Hore by mohlo byť ľahko rozuzlené vaším vážnym úsilím 

mnohé medzi vami, čo teraz musí byť rozuzlené obtiažnejšie. Dôvod je v tom, že hociktorí 

medzi vami premeškali veľmi mnoho. 

Pripravte sa teraz k poslednému zúčtovaniu. Ďakujte za každú hodinu, ktorá vám 

k tomu ešte zostáva. Nepremárnite ju rovnakým spôsobom, ale pokúste sa stále dívať na seba 

tak, ako ja sa musím na vás dívať neustále. 

To by zmenilo mnohé a dovolilo by, aby sa potom kruhy zachvievali v najčistejšej 

harmónii tak, aby všetko zlé chcenie z nížin, každý zlý čin, ba dokonca všetko žijúce temno 

muselo na tom rýchlo zhorieť.  

Tak by to mohlo, ba malo byť už dnes! Miesto toho však tu na Hore sa tak často 

prebúdza, je živená a pestovaná disharmónia, ktorá musí rušivo na mňa vrhať vaše tiene. 

Takto chcete byť strážcami svätostánku? Musíte skladať účty za každé slovo, za každú 

jednotlivú myšlienku. Túto istotu si vpáľte do svojho ducha, aby bol trvalo bdelý a nedovolil 

vám klesnúť do škodlivého kľudu. Nech sa každý jeden snaží, aby obstál, keď ho zasiahne 

očistná búrka! 

Amen! 

 

 

 

 

151. Slávnosť Žiariacej Hviezdy. 
(29. decembra 1931.) 

 

 

Svätá túžba zaplápolala vo vesmíre! Dostáva podobu žiariacej zore! Radujte sa, 

duchovia, ktorým dobrotivosť Boha dovolila dospieť k veľkej očiste! Budujte kráľovstvo 

Božie, ktoré má teraz obsiahnuť celé stvorenie. Jasajte, lebo ten deň nadišiel! Deň, v ktorom 

sväté Slovo vzplanie pre všetkých, ktorí teraz obstoja v čistote pred trónom súdu. 

Pre všetkých ostatných je to záhuba vo tme a v pazúroch všetkého zla, ktoré sa musí 

teraz samo roztrhať na kusy podľa nemennej vôle Boha, ktorý je Pánom neba a svetov. 

Radujte sa vy, ktorí už nemusíte zostávať v temnote, ale smiete uzrieť Svetlo. Prišla 

k vám spása, aby vás zachránila! Ďakovná modlitba stúpa ku cti Božej! Lebo On je to, kto vás 

svojou silou oslobodzuje, kto vám dovoľuje prebudiť sa k novému životu, ktorý znamená pre 

vás radosť, šťastie. 

S týmto prebudením rozkvitajú súčasne dary, ktoré som mohol dať povolaným. Ale 

rozkvitajú len u tých, ktorí sa ochotne podvolili duchovnej príprave, lebo len keď sa povolaný 

duševne upne na svoj vysoký cieľ, len to môže v tejto dobe spôsobiť, že semeno zakorení, čo 

je nutné k hrubohmotnému pôsobeniu. Kto bol povrchný, kto sa príliš stratil v duševne 

pohodlnom vyčkávaní a vždy chcel vidieť len z vonkajška prichádzajúce dianie ako okamžik 
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začiatku, ktorý je pre neho vhodný, ten nedáva príležitosť k zakoreneniu a semeno muselo 

v tejto nečinnosti v ňom zlenivieť. 

Tak sa to prejavuje teraz všetko viditeľne v tomto hrubohmotnom svete. Tým sa 

napĺňa na vás, čo ste v sebe skutočne niesli. Tak sa teraz samočinne oddeľuje pravé od 

nepravého! Leniví rýchlo odpadnú, zatiaľ čo druhí, uvedomujúc si svojich darov, náhlia sa 

vpred v radostiplnej sile, lebo teraz pozemsky nastupuje deň svätého Svetla! 

Zničené bude doterajšie špatné dielo, ktoré si pozemský človek vytvoril a namáhavo 

vybudoval rozumom. A jeho trosky pochovajú pod sebou staviteľa v rýchlom vyrovnaní 

spätného Bohom chceného pôsobenia! 

Slovo, ktoré vám dávam, je živé! Speje rýchlo odtiaľto do všetkých svetov; akonáhle 

ho vyslovím, získava formu, láme každý odpor, pretvára a nové prebúdza, buduje ríšu Boha 

v celom stvorení! 

Jedno splnenie svätej vôle Božej stíha druhé. Svätá sila Svetla obopína celé stvorenie. 

Čerpajte z toho silu vy, ktorí chcete ísť so mnou. Kruh sa uzavrel! Bude použité takých činov, 

ktoré na ceste zdolajú a odstránia posledné hrubohmotné odbočky, ktorých zneužívala vláda 

temna, a vyplieni všetko, čo neusiluje ku Svetlu. 

Budete to smieť ešte raz poznať, až sa neskoršie ohliadnete späť, až budete chcieť – 

vzdialení od tejto zeme – vstúpiť do raja. Potom budete zdesení pred veľkosťou Boha ešte raz 

vedome prežívať všetko, čoho sa vám dostávalo v týchto dňoch súdu a čo smiete už dnes 

držať v rukách vďaka milosti Božej, bez toho, že si to uvedomujete. 

Staňte sa slobodnými, lebo Bohu je milá len služba ľudí, ktorí sú vnútorne slobodní! 

Z vlastného presvedčenia prinášajte v budúcnosti svoje chválospevy, prejavujte svojim 

spôsobom žitia vďaku za všetku milosť! V každom okamžiku vám bola dávaná príležitosť 

dokázať, ako pevne je vo vás zakorenené uctievanie Boha. 

Byť slobodným však zaväzuje. Vo vernom plnení povinností spočíva hrdosť 

slobodného človeka, jeho vysoká cena, sloboda sama. Tím uctievate Boha, ktorý vám dáva 

všetko. Buďte si preto vždy vedomí veľkého diela, ktoré leží pred vami: Výstavba kráľovstva 

Božieho tu na zemi! Zrelosť vášho ducha musí už pôsobiť v hmotnosti! Dnes dostávate 

k tomu silu! Lebo ja vám otváram svojim Slovom cestu ku svetlej ríši Božej! Nasledujte 

prikázanie, ktoré spočíva v slovách, tím splníte tiež vôľu Boha, jeho zákon. 

Nemyslite si, že ste niečo získali, keď prichádzate k tejto slávnosti a zúčastňujete sa 

dejov, bez toho aby sa zachvievala pri tom vaša duša. Odídete prázdni, keď vás vaša túžba 

nenúti plniť najvyššiu vôľu Božiu. Keď však očakávate pokorne vo vrúcnej prosbe svojho 

ducha milosť Boha, potom vezmete so sebou na cestu z onej sily, ktorú Boh vnoril do mňa pre 

blaho sveta. 

Vediem vás do jeho svetlých ríš svojim Slovom, akonáhle ho chcete nasledovať a v 

presvedčení o jeho Pravde podľa neho žijete! V tomto presvedčení silnie zachvievanie vašich 

duchov, ktoré vás mocne nesie nahor, v priťahovaní Svetlom. 

Otvorte svoje duše! Dovoľte dnes lúčom vniknúť do vás, aby ste budovali všetko, čo 

sa ešte správne zachvieva v Božských zákonoch tohto stvorenia! Využite tohto dňa, 

predovšetkým tejto slávnosti k tomu, aby všetko, k čomu potrebujete sily, bolo ku spáse vašej 

i ľudstva. 

Vznešene a mocne sa už zachvieva Svetlo nad vami a okolo vás. Čerpajte z neho, ako 

len môžu čerpať smädné duše, nenechajte ani okamžik nevyužitý, lebo všetci, ktorí sú 

uzavretí či už z lenivosti alebo len pozemskými myšlienkami, musia odísť prázdni, nehľadiac 

na bohatstvo, ktoré ich obklopuje.  

Záleží jedine na vás, kedy budete môcť sláviť opravdivé vzkriesenie. Záleží však tiež 

na vás, či sa budete musieť zrútiť, aby ste už nikdy nemohli vstať a museli v tisícnásobných 

mukách mnohoročného rozkladu stratiť namáhavo získanú duchovnú osobnosť. Zoberte svoje 

sily, zamerajte celé svoje chcenie na jediný cieľ, hore ku Svetlu, lebo teraz začína pre ľudstvo 
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posledný vážny boj. So železnou silou bude rozbitá každá ľudská domýšľavosť, aby mohla 

vyniknúť pokora, ktorá jedine vedie k milosti Božej. 

A bez tejto milosti nemôžete obstáť. Ani jeden medzi vami je nie tak spravodlivý, aby 

milosť nepotreboval. Proste preto v modlitbe a pripravte sa ku vzkrieseniu svojho ducha, aby 

ste mohli pôsobiť a prinášať požehnanie v hodine zmätku. 

Sviatok Žiariacej Hviezdy bude v budúcnosti radostne vítaný, pretože bude vďakou za 

hodinu oslobodenia od tlaku zla, na ktoré bude spomínané v pokornom pohľade k Bohu, lebo 

oslobodenie bude spôsobené silou všemohúceho Boha, ktorý vám tak viditeľne pomôže. 

Sila Žiariacej Hviezdy bude pôsobiť neomylne. Nebude pri tom platiť, že si človek 

o sebe myslí, že stojí správne vo vôli Boha a plní verne zákony vo stvorení, akonáhle to 

skutočne rovnakým spôsobom nebude videné zo Svetla. V tejto veci viera človeka sama 

o sebe mu nedáva žiadnu záruku, že je tiež správne to, čo vymyslel ako neporušiteľné alebo 

čo prijal ako nesporné učenie. 

Lúč Hviezdy sa nepýta po dobrej viere ľudí ako takej, ani po náukách, ktoré prijali, ale 

pôsobí neposunuteľne v zákone Pána! A čo pred ním nemôže plne obstáť v jeho Svetle, to 

vyhladí, pohltí a spáli všemocnou silou, ktorú do neho vložil Boh. V tom konečne teraz celé 

ľudstvo pozná, kde je Pravda, lebo všetko ostatné sa zrúti samo v sebe.  

Radujte sa preto vy, ktorí ste do seba prijali moje Posolstvo, lebo vám zasľúbilo 

víťazstvo a prinesie mier. 

Pripravte sa teraz, ľudia, aby ste pomáhali, aby ste na novej zemi budovali tiež nové 

kráľovstvo! Kráľovstvo Božie tisíca rokov, v ktorom zlo a temno nenájdu už žiadny priestor! 

Nasledujte ma ako v myslení tak v slovách a činoch! Až ku svätému víťazstvu Svetla 

tiež na zemi. 

Váš život, vaše jednanie buď Bohu ku cti, buď vďakou naplnený chválospev, ktorý 

bude jasavo stúpať ku stupňom trónu. 

 

 

 

152. Pobožnosť. 
( 28. februára 1932.) 

 

Toto slávnostné slovo síce ľudskí duchovia tu na zemi vytvorili, ale v skutočnosti 

nikdy nepochopili. Namiešali si preň zmes, ktorá obsahuje v sebe všeličo z mnohého, z čoho 

sa ale ani kúsok nepribližuje pravej pobožnosti, lebo všetko bolo len prevzaté z ľudského 

rozumu. Nájdeme tu veľmi silno zdôraznený pojem pozornosti, myšlienkového zahĺbenia, ale 

nie pobožnosť, lebo zbožný môže byť jedine ľudský duch, nikdy nie mozog. 

I ona toľko vychvaľovaná meditácia, zahĺbenie sa, nie je z pravidla ničím iným, než 

ctižiadostivé pozorovanie samého seba, snenie, ale nie pobožnosť. 

Pobožnosť je v cite omnoho obsiahlejšia, je to modlitba bez slov, pri vedomí si 

vlastnej malosti! Stojí teda priamo proti cieľu meditácie pozemských ľudí. Zahĺbenie sa do 

seba v terajších formách je požadovaním, ale pobožnosť znamená byť pripravený prijímať 

v opravdivej pokore, byť otvorený všetkému požehnaniu prúdiacemu z najvyššieho Svetla, 

zahalený nevysloviteľnou túžbou po korune čistoty! Túto pobožnosť ľudstvo nepozná, ani vy 

nie, pretože ona je sviatosťou. Musíte sa to ale naučiť, pretože to je pre vás nevyhnutne nutné! 

Pýtam sa preto vás, kto tu sedíte počúvajúc v tejto hodine pobožnosti, ktorú pravidelne 

konáte: Kde je u vás posvätnosť pobožnosti? Zodpovedzte si to, pretože z toho budete musieť 

skladať účet v súde! 

Aby ste to poznali, nechal som vás to prežiť, lebo inak by ste to nikdy nepochopili. 

Ponechal som vám preto po nejaký čas voľnosť! Sám som sa chcel pri tom ešte na vás 

učiť, chcel som vidieť, akým sa v tom ľudský duch ukáže ako ďaleko dokáže on sám k tomu 
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priniesť vážne chcenie, ktoré k tomu patrí. V každom prípade môže, lebo všetko mu k tomu 

bolo dané. A vy máte k tomu možnosť v ďaleko silnejšej miere! Vy, ktorí ste vyvolení 

a povolaní, ktorí ste sa sami zaviazali slúžiť Božej spravodlivosti v ľudský najčistejšej forme 

a k tomu tiež obdržali silu, ktorú môžete a musíte využiť! 

Poznal som pri tom, že ste k tomu sami v sebe nemohli priniesť pravú vôľu, pretože 

sa vášmu chceniu nedostáva opravdivosti a sebaprekonania tam, kde ich je najviac potrebné. 

Potrebujete prinútenie, ako všetci pozemskí ľudia v tejto dobe, túto pravdu vám nesmiem 

ďalej skrývať v hodine, kedy musí na zemi dôjsť k výstavbe! Čo mám očakávať od druhých, 

ktorí nemajú tej pomoci, ktorej sa vám dostáva, ktorí sa nemôžu počítať k povolaným 

a vyvoleným! 

Pokiaľ by som vám to len hovoril, nikdy by ste tomu neuverili! Ponechal som vám 

teda na čas úplnú voľnosť, aby ste mi mohli ukázať, ako sa sami utvárate, vy, ktorí sa predsa 

zdržujete v bezprostrednej blízkosti Božskej sily, z ktorej môžete čerpať, koľko len chcete. 

Nadľudské by ste mohli vykonať v sebe a pre seba samých! Osem desatín z toho ste 

nevyužili alebo roztrúsili. Veď netušíte, čoho by sa mohlo vášmu duchu dostať v tejto dobe! 

Predsa však ste až k poslednej slávnosti verne splnili, čo od vás bolo očakávané, lebo ste až 

doposiaľ mali nevedome pôsobiť v duchu. V duchu sa zachvievate jasno a silno, je to len 

niekoľko málo výnimiek, kedy niektorí zlyhali.  

Teraz však začína pozemské pôsobenie! S tým si musíte počínať vedome keď má byť 

účinné. Teraz musíte pozemsky ukázať, čo ste zač, musíte pozemsky viditeľne vydávať 

svedectvo o chcení svojho ducha, nie však slovami, ale činom! Čin sa začína ale vo vás 

samotných. Po ich ovocí poznáte ich, podľa ich podstaty, ich druhu! Tak to bolo o vás 

zvestované už Synom Božím! 

Nechal som vás ísť kľudne svojou cestou, pokiaľ som vás duchovne mohol sám 

strhnúť so sebou. Vy ste chceli! To stačilo! Pozemsky nechal som vás ísť, lebo ste sa mali 

učiť na sebe samých, tak ako som sa na tom chcel učiť ja. 

Dnes vám musím ukázať, kde ste ku svojej službe cez svoje najlepšie chcenie ešte 

pozemsky nedostatoční, lebo nie len toto chcenie, ale vaše celé bytie, vaša reč, činy, ba i vaše 

pohyby patria teraz ku službe! Jedným slovom: vy sami a úplne! 

Mnohé mi v priebehu času pôsobilo bolesť, často sa vo mne dvíhal hnev, ale musel 

som vás to nechať prežiť, inak by ste to boli nepochopili. 

Chcel som vo vás mať ľudí slobodných, hrdých a veľkých, duchovne v každom 

ohľade posilnených, vyvinutých tak, aby sami za seba všetko správne a jasne cítili, 

dobrovoľne a radostne konali to, čo teraz pozemsky patrí k ich úkolu! Božskú silu, ktorá to 

všetko v sebe skrývala, ste k tomu mali predsa k dispozícii. Nebolo to ale možné s duchmi 

pozemských ľudí previesť. Ani vy ste túto silu nepoužívali a zaoberali sa nič nehovoriacimi 

všednými vecami, ktoré vás opäť otupili a urobili plytkými. Ba i prostota haly a hodín 

pobožnosti vás oslabuje! Videli ste v tom navonok len všedný deň a zavliekli ste teda 

všednosť so sebou dovnútra, zmiešali ju bezmyšlienkovito so svojou bohoslužbou, s tým 

najsvätejším a najvyšším, čo vo stvorení je! 

Hovorím vám výslovne ešte raz: Nevniesli ste bohoslužbu do všedného dňa, ako som 

to chcel, ale zavliekli ste všedný deň do bohoslužby, do tejto Bohu zasvätenej haly. Tým bola 

pre vás každá svätosť preč! 

Je vám potrebné symbolov, ktoré sú vám sväté, pre ktoré musíte obetovať krv a život, 

ako vojak pre svoj prápor! Potrebujete tiež symboly, aby ste sa dostali do nálady, potrebnej 

k pobožnosti, potrebujete viditeľnú oporu, hrubohmotne viditeľnú, hmatateľnú, ináč sa 

necháte vonkajším svetom odlákať a urobiť povrchnými, lebo váš duch je ešte príliš slabý, 

ešte ste ho neposilnili. 

Poskytol som vám skúsenosť s vami samotnými, aby ste sa na nej učili, čo všetko 

potrebujú ľudia, ktorí k vám čoskoro budú pozerať v očakávaní, čo im dáte. Učte sa na tom, 
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že títo ľudia rovnako potrebujú symboly, pozemskú oporu a pomyslite, že vy musíte 

hľadajúcim byť týmito symbolmi! Za týmto účelom pozorujte najskôr sami seba! 

Ešte nikdy ste v tejto miestnosti nevideli, že by bol Trigon pri pobožnosti v klobúkoch 

a kožuchoch! Úcta k hodine pobožnosti, ktorá má slúžiť Bohu, je v nás na to príliš veľká 

a samozrejmá. Prečo nekonáte rovnako z úcty k Pánovi! Zostávate ako na ulici, tak nízko si 

teda ceníte toho, že smiete v duchu stáť pred stupňami Božieho trónu! To sa musí teraz 

pozemsky zmeniť! Kto to nedokáže či nechce, ten nech zostane vzdialený, ruší! Nie je pre 

ľudí žiadnym vzorom. Človek nikdy nemôže konať dosť, aby vyjadril svoju úctu 

k Stvoriteľovi! Pobožnosť tu, to je nie ľudská prednáška! Stojíte v duchu pred stupňami 

Božieho trónu! Vedeli ste to, a predsa ste podľa toho nejednali! 

Len sa stále ostro pozorujte v malých veciach! Lebo väčšie chyby nerobíte tak ľahko! 

Ale celkom malé veci majú pozemsky i duchovne nesmierny dosah pre vás i pre všetkých, 

ktorí tu na Hore hľadajú vzor! Pomoc ku vzostupu, nie utláčanie! Nechcú len počuť, ale tiež 

plným právom na vás vidieť a prežívať!  

K pravej pobožnosti patrí v prvej rade tiež pravá úcta, ktorú musíte prinášať svojmu 

Bohu, ktorému ste sa zasľúbili, kde len môžete. Keď nesiete túto úctu skutočne v sebe, potom 

si tiež nájde cestu, ako sa pozemsky navonok ukázať! Nie okázalo, ale v maličkostiach sa 

ukazuje jej pravosť! 

Pozorujte teraz so mnou skutočnosti, ku ktorým došlo, pretože som nič zvláštneho 

neurčil, ale všetko som prenechal vám samotným, ba dokonca som so všetkým súhlasil, aby 

ste mohli sami seba poznať, pokiaľ teraz započne pozemská práca! 

Nazývate to hodinou pobožnosti, ktorú tu slávime každú nedeľu, každú stredu. Je vám 

to však opravdivo hodina pobožnosti? Nie! Svätosť pobožnosti musela by sa prejaviť celkom 

inak! Kde je úcta k Pánovi, ktorá sa musí prejaviť už v postoji poslucháčov? Či stále ešte 

neviete, čo je Boh? Netušíte ani onú nesmiernu veľkosť, pri ktorej musíte byť šťastní, že 

smiete vďačne klesnúť do prachu a každým dychom sa zajakávať velebením? Otriasť by sa 

musela celá vaša duša i telo pri tomto jedinom slove „Boh“. 

Čo všetko vám v tom už bolo dané, aby ste poznali onú veľkosť, pokiaľ je to duchu 

pozemského človeka možné. Neprežili ste v sebe dary, čo dokazujú rozhovory cestou 

k pobožnosti a z nej, ktoré až príliš jasno prezrádzajú vaše myšlienky a tím váš vnútorný 

život! 

Tu je hodina pobožnosti, tu je pre vás chrám! K tomu bol tiež tento stánok postavený. 

Nazýva sa stánok Boží! Pozorujte ho v čistote takýchto citov! 

Nie je nesprávne, keď hovoria ľudia v nížinách o chráme! Nevedomky tým vystihujú 

to pravé! Pre nás je ten stánok chrámom! Ale ako som už pri prvej pobožnosti v tomto stánku 

hovoril, ako som od vás požadoval, musíte z tohto stánku chrám urobiť vy! Dávam vám tieto 

slová ešte raz, aby ste ich prijali a podľa nich jednali! 

Chcem vám ďalej dokázať, že sa tak doposiaľ nestalo! Tento stánok bol uvoľnený 

k stravovaniu v dobe, kedy sa nekonajú pobožnosti, aby sa tu všetko stalo zažitým a dôverne 

známym, keď príde čas, kedy vás len Božia milosť uchráni pred skazou! Máte zostať 

uchránení aspoň toho najkrajnejšieho, čomu padnú za obeť státisíce následkom nedostatku 

najnutnejšej výživy pre telo. Spoločné stravovanie patrí teda k príprave na dobu 

hrubohmotného konečného súdu, na spoločné zachvievanie v duchu v prirodzenej 

pospolitosti. I toto stravovanie stane sa v najťažšej dobe bohoslužbou, ktorá vás v milosti 

zachová, keď vás obklopí hrozná núdza! 

Jedlo sa vám stane potom samočinne ďakovnou bohoslužbou, a má ňou v budúcnosti 

trvalo zostať! 

Ponechal som vám voľnú ruku. S bolesťou v srdci som hneď videl, ako vo vás 

hrubohmotné rýchlo zvíťazilo nad duchovným a získalo prevahu. Symbolicky je to dokonca 

viditeľné. Z tohto miesta je zvestované Slovo Božie! Sväté dianie! Je zvestované skrze mňa! 
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Je symbolické, že toto zvestovanie sa deje z vyvýšeného miesta, ako je dokonca obvyklé pri 

všetkých bohoslužbách v kostoloch. A tu obzvlášť, kde je Slovo živé. 

Miesto zvestovania sa však stále zmenšovalo pre pohodlnosť účastníkov 

hrubohmotného stravovania. Hmotné je ako popínavá rastlina, ktorej strom najskôr poskytne 

pomocne oporu, a ona ho potom olúpi o svetlo a slnko a časom ho úplne zadusí. Toto všetko 

som pripúšťal, aby ste to raz sami mohli poznať, až vám to vysvetlím, inak by ste tomu nikdy 

neboli uverili. Považujete tento stánok skutočne za chrám Boží, alebo len za jedáleň? 

Skúmajte sa na tom! V budúcnosti nedovolíme preto ani psom prístup k hale! Nepatria 

tam, kde zvestujem Slovo Božie, aj keď je treba považovať tieto zvieratá za nevinnejšie než 

ľudí! 

Vyzujte si obuv, tu je svätá zem! Tak to musím od vás pozemských ľudí vyžadovať, 

keď vám chcem postaviť v ústrety Božiu veľkosť i len z najmenšej časti; to by ste si ale 

museli sami hovoriť, stokrát za deň, i ten najlepší slávnostný odev musel by vám k tomu byť 

ešte nedostačujúci! 

To je nie výtka, ktorú vám týmito slovami robím, ale poučenie v prežití! Ako je vaše 

vnútro uspôsobené, to ukážte teraz i navonok, lebo vám začína pozemská úloha! 

S úzkosťou som doposiaľ hľadel na každého hľadajúceho, ktorý vystúpil na Horu, 

obával som sa k vôli vám o jeho dušu! Radšej vidím, keď sa hľadajúci približuje nejakému 

kruhu v nížinách, než keď stúpa sem k prameňu, kde potom je sklamaný a vrhnutý duchovne 

späť, pretože nenachádza pozemsky viditeľné to, čo smie plným právom očakávať od 

povolaných, učeníkov a apoštolov Imanuela. Nenechajte ich v tom odísť naprázdno, lebo 

všetko na vás padne späť, ako pozabudnutie tak i dobro! 

Hľadajúci nájde dnes v malom kruhu omnoho viac vážnosti a dôstojnosti, než tu hore. 

Všedným pokrmom sa stalo tu na Hore Božie Slovo, ktoré sa už nepokladá za niečo svätého!  

A tak to ide ďalej. Mnohé sa zakorenilo ako jed. Myslíte, že sila spočíva v tom, že to 

beriete triezvo? Nikdy! Triezvo znamená rozumovo, čo nemôže dosiahnuť duchovného! 

Buďte triezvi vo všedných záležitostiach, ale neupierajte duchu pobožnosť, ktorá jediná ho 

môže spojiť s Bohom! Zavierate mu inak všetky brány ku Svetlu! 

Čokoľvek som vám na tomto mieste povedal ako vážne napomenutie, rýchlo to vo vás 

vybledlo, u mnohých sa pomaly medzi to vsunulo opäť vlastné mienenie, ako i mnohé z toho, 

ako bol skôr zvyknutý myslieť, následne bez zlého chcenia nejednáte podľa toho, čo som 

požadoval, ale podľa seba samých alebo podľa tých, kto vám v pozemskom bytí sú milí! 

Videl som nad mnohými vznášať sa nebezpečie, veľké nebezpečie, ktoré môže tak 

mnohých pevne stojacich zraziť a mnohých tiež zrazí! Vznáša sa, podobné temným, dokonca 

čiernym mrakom, zlovestne nad týmito nič netušiacimi! 

Chcem vás dnes pred tým varovať. Počujte: Keď sa zraní takýto vám milý človek, bez 

rozdielu, či v rodine či mimo nej, vlastnou vinou telesne či duševne, potom sú medzi vami 

ešte ľudia, ktorí bezhlavo zabudnú na všetko ostatné a myslia len na jedno, ako za každú cenu 

pomôcť tomuto milému človeku. Toto postavia v týchto chvíľach na najvyššie miesto 

a všetko tomu bez rozmýšľania podriadia, s očami a ušami úplne uzavretými. 

Znie to podľa ľudského súdu kruto, keď hovorím, že toto musí priviesť 

pomáhajúcemu pád. Ale to nie je kruté, ale len spravodlivé, lebo on vo svojej ľútosti stavia 

bez rozmyslu nado všetko toho, ktorý na seba musí raz vziať následky často káranej 

ľahkomyseľnosti alebo svojhlavosti a preto trpieť má, aby sa nemusel zrútiť, ale v sebe prísť 

k poznaniu skrz vážne varovanie, pretože nedbal slov. Dokonca ho dočasne stavia nad svoju 

prísahu a svoje najvyššie povinnosti. 

Premýšľajte o tom, v tomto varovaní spočíva hlboký, prehlboký zmysel. Ešte vážnejší, 

než sa domnievate! A ono je nutné, naliehavo nutné, lebo spejeme nesmiernou rýchlosťou 

k poslednému súdu, pričom každý potom musí stáť na svojom mieste k výstavbe novej Božej 

ríše! Neomylne, verne, poslušne, ako žula v ústrety útočiacim vlnám starých názorov a musí 
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ich lámať a trieštiť, poslúchajúc mojich slov! Nech by sa aj všetko okolo neho rúcalo! Iných 

k tomu nemôžem potrebovať! Vojak sa tiež nemôže vzdialiť z miesta jemu určeného! Vravím 

vám ešte viac: Kto chce teraz ešte napríklad k vôli svojej ješitnosti zostať neposlušným 

a nevyživuje svoje telo tak, ako to požadujú Bohom zoslané ústa Máriine, ten sa previňuje 

a čoskoro pocíti zvratné pôsobenie takejto neposlušnosti! Možno to bude zničujúce pre jeho 

telo! Nemožno zadržať meč v údere, lebo takto zanedbané telo nemôže potom stáť na svojom 

mieste, ako má! Nedá sa k tomu použiť, lebo násilne docielenou štíhlosťou neslúži človek 

Bohu, ale len svojej ješitnosti; Bohu slúži zdravím a silou! A len ku službe Bohu budú mať 

povolaní v budúcnosti telo na zemi, nie pre pozemskú rozkoš ľudského oka. 

Ani jediný medzi vami nemôže vedieť, prečo mu je naznačované, aby činil to či ono 

v dobe, kedy to nepovažuje za nutné. Pocíti ale následky, keď neposlúchne bezpodmienečne. 

Stojí vo službe Bohu! To nesmie zabúdať. Nie je mu povedané nič, čo je nie potrebné pre jeho 

úkol, čo by nevyžadovalo nasledovania! 

Tu niet miesta na vlastné názory, nazhromaždené z doterajších skúseností, tu sa nedá 

radiť radami bývalých lekárov. Sú to Bohom zoslané ústa, ktoré k vám teraz o týchto veciach 

prehovárajú a vy to musíte bezpodmienečne nasledovať, inak vás zasiahne úder meča 

v zákone Božej vôle! 

Každý z vás pozná celkom presne Máriin úkol, jej veľké poslanie! Čo hovorí 

o telesných záležitostiach, to je vedenie zo Svetla! Teda absolútna správnosť, čo sa týka 

príčiny, východiska, momentálneho stavu a tiež prejavu nemocí, bez rozdielu akého druhu. 

A aj keby sa chcelo jej vedeniu postaviť tisíc doktorov, potom by sa všetkých tisíc doktorov 

muselo mýliť. 

Časy doterajšieho vedenia sú preč, lebo teraz stojíte v lúči novej hviezdy, ktorý 

podmieňuje iné vedenie a vyvoláva iné účinky! Rada vás chráni pred nadchádzajúcim 

nebezpečím, ktoré by vás inak muselo postihnúť! Keď vás potom už nič nemôže zasiahnuť, 

pretože ste sa podriadili, myslíte si často, že sa už len preto nič nestalo, pretože rada či 

varovanie boli prázdne reči. Tiež tu sa žiaľ často takto myslí! Ale nie je tomu tak, pretože 

tým, že ste uposlúchli, ušli ste nebezpečiu! Mohli ste sa mu včas vyvarovať! Preto tiež zostalo 

pre vás všetko v kľude. Nie však preto, že by nebezpečie nebolo! Myslíte ešte príliš 

ľahkomyseľne v týchto veciach! Keďže niekde nedošlo k nešťastiu, nie je tým ešte 

preukázané, že nebolo plánované, len preto, že bolo odvrátené!  

Vďaka svojmu pobytu tu na Hore ste už zostali láskyplne uchránení od tak mnohého 

zla, ktoré by vás inak bolo zasiahlo, pokiaľ by ste prebývali dolu! Viete vôbec, ako by sa vám 

viedlo v nížinách? Len mesiace vás teraz delia od tak mnohého poznania, ktoré pri pohľade 

späť jasne pred sebou uvidíte! Potom budete isto vďačne pozerať ku Svetlu!  

Vyvolení nemôžu už žiť tak, ako oni chcú, ale majú ako prví služobníci poslúchať 

zákony, dobrovoľne a príkladom všetkým ľuďom sa im podriadiť, ako to sľúbili vo svätej 

hodine pred stolom Pána a na zástavu! 

Každý sa musí teraz telesne pripraviť. Za týmto účelom staviam každého vyvoleného, 

teda učeníkov a apoštolov už v tejto hodine do služby. Tak ho zasiahne desaťnásobnou silou 

zvratné pôsobenie, a tiež rýchlejšie, akonáhle neuposlúchne. Aj keď toto neuposlúchnutie 

nastane celkom skryto a tajne. Zvratné pôsobenie vás zasiahne samočinne, tiež vaše 

myšlienky, potom, čo bol tento zákon mnou teraz vyslovený. 

Kto sa v budúcnosti ešte odváži pozdvihnúť cez požiadavku Bohom zoslaných úst 

Máriiných, ako ku tomu často v skutkoch mlčky dochádzalo, ten bude zasiahnutý, lebo 

bezpodmienečná úcta voči Božej vôli musí teraz byť vynútená! Kto ju svojim vlastným 

chcením pošľapáva, pretože ešte nie je schopný pochopiť, kým tím pohŕda, a chce ešte stavať 

vyššie ľudské slovo, radu a názor, alebo kto chce dokonca vo výsmechu Božiemu prikázaniu 

prinášať obeť najhoršiemu zlu tohto pozemského ľudstva, ješitnosti, ten sa tým vyradil zo 

služby Grálu, lebo zlyhal! Jediné slovo stačí, aby ma takto prinútilo k jednaniu.  
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Varujem, varujem vás ešte raz! Každý vyvolený nie len že má povinnosti, ale má tiež 

v každom prípade žiť naplno Posolstvom Grálu! 

Lebo ono je a zostáva základom novej ríše, a len z tohto základu môže každý plniť 

svoju povinnosť, len tak môže ísť výstavba dopredu! 

A všetci vyvolení majú sa stať základom pre celé pozemské ľudstvo. Vy vyvolení 

musíte teda byť živým Posolstvom Grálu, inak nemôžete nikdy vytvoriť základ! Musíte ním 

tak žiť, že nebudete môcť už vôbec jednať inak a nebudete potrebovať ešte len nad tým 

premýšľať! 

Pozemský úkol začína! Z tohto dôvodu počujte ďalej: Nesmiem mať k tomuto úkolu 

ľudí, ktorí sú na svojom stanovišti ešte vnútorne závislí na niekom inom alebo ktorí sa stojac 

na svojom mieste, ešte sami držia uviazaní na niekoho iného tak, že môžu byť znepokojovaní 

alebo ovplyvňovaní v rozhodnutiach pri výkone služby! 

Preto roztínam dnes duchovne všetky putá, tiež putá manželské a rodinné, ktoré by 

niekedy mohli byť vyvolenému ku službe Grálu nebezpečné. Naďalej smú zostať spolu na 

zemi len tí, ktorí sa navzájom vo svojej úlohe nerušia. Ľahké je to pre tých, ktorí poznajú 

vážnosť úkolu a ktorí skutočne poctivo chcú. 

Tento rez sa prejavuje v hrubohmotnom poslednom súde pozemsky. Bude to bolestivé 

pre tých ktorých sa to týka, ale oni sú vinní, lebo to mohli ľahko zmeniť. 

Toto nebezpečie patrí ako najväčšie pre povolaných a ja mu týmto už teraz čelím 

a mnohé tým zachraňujem pred zrútením.  

Premýšľajte nad tým, je to dianie, ktorého veľkosť musíte poznať v jeho ďalekom 

rozsahu. Nesplnenie bude teraz stáť pozemský život, nech je to ktokoľvek. 

Osloboďte sa od všetkého, čo je schopné vás odlákať, aj vo všedných zvyklostiach. Je 

už len služba, inak pre vás niet nič na tejto zemi! Vyvolení! Rozpomeňte sa na svoj sľub! Ani 

muža ani ženu, brata, sestru, ani priateľa sa nesmiete snažiť postaviť nad úlohu, aby ste 

splnili, čo ja hovorím! Po pravde nie ste pre nich na zemi, ale pre službu! Ani na okamžik sa 

na to nesmie zabudnúť, nie to ešte zakolísať! To platí prirodzene tiež pre všetko, čo hovorí 

Mária vo svojej vysokej úlohe, lebo ja stojím súčasne tiež v nej! 

Naďalej odo mňa nebudete počuť už žiadne rady. Na otázky nebudem odpovedať! Čas 

uplynul! Snažte sa v Posolstve, v prednáškach, ktoré budete mať stále k dispozícii, poznať 

a prežiť moju vôľu! 

Všetko je tam povedané! Hľadanie je už len teraz vaším úkolom! Namáhajte sa, lebo 

sa už nemáte pýtať, ale musíte teraz vedieť! Lebo ja musím teraz požadovať!  

Zo Svetla prišlo pred veľmi krátkou dobou varovanie ako zákon: Kto teraz nesplní 

celkom bezpodmienečne vôľu, ba prianie vyslanca Božieho, ten to má pocítiť na vlastnom 

tele!  

Zo Svetla je videné, že to vôbec nijako inak medzi pozemskými ľuďmi nejde, keď 

chcem úplne splniť svoju pozemskú úlohu.  

Okrem toho je to zvestovanie začiatku silnejšieho žiarenia Božského Svetla, ktoré 

nastane skrze mňa, a to zákonite podmieňuje účinok tohto prísneho druhu, pretože voči 

Božskému lúču je možné sa len dobrovoľne podvoliť alebo zlomiť.  

Blažení, ktorí ste mi správne porozumeli! 

 

Modlime sa: 

Otče, sväté sú tvoje zákony! Sú najvernejšími a najneovplyvniteľnejšími pomocníkmi 

k naplneniu Tvojho Diela. V nich chcem zvíťaziť, chcem budovať Tvoju ríšu.  

Amen. 
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153. Liečivá sila. 
 

 

„Skrz priloženú ruku prúdi nová životná sila do nemocného. Kristove slová: „Nech sa 

ti stane podľa tvojej viery!“ sú tiež tu kľúčom k deju. Výsledok sa riadi celkom podľa 

hodnoty človeka, to znamená, ako ďaleko je hodnotný, tak bude vyliečený, alebo inými 

slovami dnešnej doby: Aké on zaujal skutočne vnútorné stanovisko, nie snáď, čo sám sebe 

predstiera. Touto mierou, o nič viac ani o nič menej, dostane sa mu uzdravenia! 

I toto sa formuje celkom vo vzájomnom pôsobení nepokriviteľných zákonov vo 

stvorení: Kto je vnútorne obrátený k temnu, nemôže silu Svetla k uzdraveniu do seba prijať, 

a kto nechce, tomu nemôže byť uzdravenie vnútené. Sila Svetla povolaného prostredníka 

odtečie potom od neho peč. Presne ako v Evanjeliu. Sám Kristus nemôže priviesť do 

kráľovstva nebeského nikoho, kto sa podľa Jeho Evanjelia neriadi, to znamená, kto podľa 

neho nežije. 

Vrúcne prianie k uzdraveniu je ale tiež stanovisko, ktoré vedie k prijatiu a pôsobeniu 

sily.“  

 

 

 

 

154. Veľký piatok 1932. 
 

 

Nastáva vážna hodina, v ktorej sa stretávame, prevratná pre ľudstvo, varovne 

pripomínaná vedúcim a učiacim sa, ktorí môžu stáť v požehnaní Svätého Grálu. 

Hodina trojnásobne významná! Oddelením Svetla od Zeme vinou ľudí ukrižovaním 

Syna Božieho! Stalo sa to v rovnakú hodinu, keď začalo to strašné dianie. 

„Dokonané je!“ 

Tie slová strhli most, ktorý tesne spájal Syna Božieho s Jeho učeníkmi, pretože on 

čoskoro potom opustil pozemské telo. A učeníci boli vtedy odkázaní sami na seba: dať ľuďom 

príklad, ako žiť podľa vôle Božej! 

A v rovnakú hodinu pred deviatimi rokmi prišiel Syn Boží ešte raz na zem, po dlhej 

príprave zo Svetla, duchovne, aby mi osobne odovzdal svoj úrad pre Stvorenie, za 

prítomnosti všetkých Prastvorených a tiež v kruhu niektorých k tomu vyvolených 

pozemských ľudí. Bol to vysoký okamžik, ktorého silu, pre pozemské ľudstvo nezvyklú, 

nemohol žiadny vtedy prítomný zabudnúť. 

Tretíkrát prináša hodina dnes pre celé ľudstvo započatie vrcholu duchovného súdu! 

To potrvá až do budúcej Slávnosti Svätej Holubice! A potom nasleduje konečne zavŕšenie. 

Zavŕšenie všetkých rozsudkov, ktoré si ľudstvo samo vyrieklo v slobodnom chcení, ktoré im 

k tomu zostalo zachované. Až potom smiem predstúpiť pred Boha Otca a oznámim mu slová 

závažné svojim obsahom: 

„Dokonané je!“ 

Čo spočíva v týchto niekoľko slovách, ktoré som vám tým dnes povedal, celá hrôza 

a obtiažnosť myslenia, to prenechám teraz každému jednému z vás pre seba samého! 

Tiež vo mne bude teraz pre splnenie prerušený jeden most, ktorý ma doposiaľ úzko 

spájal s vami a s pozemským ľudstvom! To vo mne pozemsky ľudsky duchovné bude sa teraz 

uvoľňovať od Svetla! Aby som prestával tiež to pozemsky ľudské pociťovať! Ale nie 

rozumové chápanie, dobre si to pamätajte, lebo rozum ako produkt pozemského tela, mozgu, 

je tiež na tento úzko viazaný, takže mi zostalo všetko až doposiaľ naučené, teda porozumenie 
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pre ľudské jednanie. Lebo tiež pozemské telo mne ešte ďalej bude ponechané k pozemskému 

splneniu. 

Len pozemsky ľudsky duchovné, ktoré až doposiaľ muselo vyvíjať hrubohmotné telo 

pre pozemské pôsobenie a nieslo pozemské meno „Bernhardt“, bude teraz prúdením Božieho 

bieleho Svetla v tomto pozemskom tele rozviazané v pôsobení prazákonov stvorenia, ktoré 

som vám v prednáške „Život“ už objasnil. 

Most, ktorý mi k pozemskému ľudstvu a k ľudstvu v celom pozdejšom stvorení potom 

bude chýbať, musíte potom nahradiť vy, rytieri, apoštolovia, učeníci! Vy zostávate potom 

prostredníkmi medzi mnou a celým ľudstvom! Zostaňte vnútorne čistí a pevní 

a nezanechávajte vo vnútri nikdy žiadnu medzeru! Zodpovednosť, ktorú máte pred Bohom 

a k ľuďom, je v skutočnom zmysle toho slova „nezmerateľne“ veliká! 

Pripravte sa k tomu; lebo vaša hodina sa približuje s mojou!  

Modlime sa: 

„Otče, my všetci vieme o vážnosti hodiny!  

Pomôž nám svojou láskou a svojou silou,  

aby spravodlivosť v najčistejšej forme  

teraz na Zem prišla a zostala!“ 

 

 

 

 

155. Veľká Noc 1932. 
 

 

Doznelo Hosana a tiež „ukrižuj, ukrižuj ho“ už nebolo počuť! Ťažko doľahla bolesť 

sveta na Jeruzalem. 

Úsvit veľkonočného pondelka už nastal. Verní Syna Božieho vedeli, že On žije! 

Ukázal sa im, aby tomu mohli uveriť. Svojim úľakom a údivom nad touto skutočnosťou 

predsa len dokázali, že Synovi Božiemu a jeho slovám skôr nerozumeli. Kristus bol nútený sa 

im ukázať, inak by bolo bývalo jeho učenie úplne zbytočné, veď sami učeníci by neboli 

uverili! Lebo ich pochybnosti boli veliké! 

S radosťou môžem povedať, že medzi vami, vyvolení, je niekoľko takých, ktorí sú 

dnes silnejší vo viere, ako boli kedysi učeníci, a že to už mohli dokázať. Preto ku vám môže 

prísť požehnanie Božie! 

Po tri roky boli vtedy učeníci Kristovi neustále po jeho boku, potom začalo pre nich 

vlastné pôsobenie. Tri roky ste tiež vy pri mne, keď začína váš pozemský úkol! Vy ste však 

tentoraz silnejšie vyzbrojení, lebo vaše pôsobenie bude od vás vyžadovať ďaleko viac! 

V samotnom vašom kruhu sa zrodili vaši pomocníci, ktorí svojim videním zvestujú 

o veľkosti diania, ktoré smiete spoluprežívať, v ktorom máte tiež spolupôsobiť! 

To, že niektorí z vás môžu byť vidiacimi je zrovnateľné s dianím, kedy sa Syn Boží 

ukázal po ukrižovaní svojim verným. Tentoraz vám však bude dané viac, lebo dar videnia má 

trvať medzi vami po dobu vášho pôsobenia na zemi. Kruh vyvolených bude mať v týchto 

vidiacich oči a uši pre svety jemnohmotné, bytostné i duchovné, pretože veľká časť učeníkov 

a apoštolov nemôže pre svoje pôsobenie potrebovať, aby sami videli. Prekážalo by im to 

a brzdilo by ich to v ich plnení. 

Vidiaci sa vyvinuli tak, aby posilňovali vaše pôsobenie, oni sú vašimi oporami, vašimi 

stĺpmi, ktoré vám neskoršie budú môcť ukázať všetky dôsledky vášho jednania. Tak budete 

môcť neustále pozorovať, ako pôsobíte na ľudí až do jemnohmotnosti, budete sa môcť na tom 

neustále učiť a budete tiež musieť silnieť v presvedčení o tom, čo ešte sami nemôžete vidieť.  



 437 

Tak dôjde ku spoločnému pôsobeniu, ktoré vás upevní vo viere, v presvedčení 

a pôsobení na všetky časy. 

Samozrejme sa nesmiete pýtať vidiacich ani na malé zvedavosti, ani z osobných 

záujmov, ba ani nesmiete dať k tomu podnet kvôli sebe. Čo bude nutné, aby vám bolo 

povedané, bude povedané samo od seba a tiež len to vidiaci poznajú! Keď sa budete aj tak 

pýtať, uškodíte sami sebe a tiež vidiacim, lebo tí odbočia zo svojej cesty, aby splnili vaše 

prianie a tak budú jednať proti zákonu, ktorý im dal takéto videnie. Šli by potom chybným 

spôsobom a zrútili by sa. Nikdy nezabúdajte, že celé videnie nezávisí na vás, že vy v tom 

nemôžete jednať, ako vy chcete, ale že je to riadené k tomu určenými vysokými vodcami, 

ktorí vám videnia ponúkajú! Vy nie ste dávajúcimi, ale len vykonávajúcimi v hrubej 

hmotnosti na zemi. Vám je dávané, čo je chcené z Grálu. Keď budete požadovať vo svojich 

prianiach viac, bude to musieť priniesť len zmätok alebo vám to bude úplne vzaté. 

Choďte však len kľudne vpred! V hodine splnenia dôjde ku správnemu zachvievaniu 

kruhu, ktorý tvoríte, pokiaľ nebudete medzi sebou hovoriť o svojom povolaní, pokiaľ si 

nenecháte snáď radiť, alebo sa nebudete dokonca jeden druhého pýtať na jeho mienenú radu!  

Ste veniec z kvetín! Z nich každá jednotlivá má celkom určitú formu a farbu a vydáva 

iné vône. Navzájom si nikdy nič nemôžete dať a aj tak tvoríte dohromady celok! Nevedomky 

podporujete potom jeden druhého. Akonáhle stojíte správne ako jednotlivci, pôsobíte správne 

ako celok.  

Zachvieva a zaznieva to potom medzi pozemských ľudí vo farbách, ktoré nesiete 

a každý jeden farebný tón prichádza na tie miesta, kde je potrebný, aby tam vylepšoval 

a budoval spôsobom, ktorý je mu vlastný! 

Okolo mňa je mnoho kruhov v neustálom vlny vytvárajúcom pohybe, to znamená, že 

sú v trvalej činnosti. Každý jeden kruh sa skladá z vyvolených, zo silných pomocníkov. 

Najskôr je to kruh prastvorených, potom nasleduje kruh z ríše duchovnej, pre všetkých sedem 

svetových obcí, potom sa pripája kruh zo všetkého bytostného a nakoniec ste to vy, z tejto 

hrubohmotnosti pre tu pozemských ľudí. 

Vyžarovania, ktoré vychádzajú zo mňa a z Trigonu, každé moje chcenie, každé slovo 

je hneď chytené kruhmi a nimi je odovzdávané do svetov ich rovnorodosti, bezprostredne! 

Tak máte aj vy teraz dávať ďalej pozemským ľuďom neskalené, nezkomolené, aby aj tu teraz 

každé chcenie z Božského bolo ihneď premenené na skutočnosť. 

Nuž –– teraz stojíte tesne pred touto hodinou, ktorá prináša spĺňanie pre vás. Tak má 

nastať veľkonočný pondelok pre celé ľudstvo potom, čo si bude musieť prežiť svoju dobu 

utrpenia a ukrižovania, do ktorej teraz vstupuje. Nech sú blažení, ktorí potom opäť budú môcť 

vstať z mŕtvych! Len tým máte pomáhať pre nový život, máte ich prebúdzať k novému bytiu, 

ktoré im rozkvitne! 

Máte sa stať strážcami a ochrancami, aby medzi nimi nevznikol nový jed. Máte byť 

v záhrade svojho Pána vernými záhradníkmi, ktorí rýchlo zničia všetku znovu rastúcu burinu 

ľudských myšlienok, aby nebola krása ešte niekedy rušená tak, ako sa to dialo v minulých 

tisícročiach. 

Radujte sa, vy, ktorí ste k tomu povolaní, ktorí ste boli vyvolení! Len týždne vás už 

delia od činnosti, ktorou ste poverení, ktorá je pre vás nutnou stravou! 

Zamerajte preto svoje myšlienky na veľkonočný pondelok týchto pozemských ľudí, 

keď sa ocitnete v nebezpečí, že budete skoro ušľapaní vážnosťou prichádzajúcej doby. Lebo 

pre ľudstvo nadchádza teraz skutočný týždeň utrpenia, v ktorom musí každopádne odčiniť 

svoju vinu, ktorú si na seba naložilo v celom doterajšom bytí. Nebude to obdobie len jedného 

pozemského týždňa, ale bude trvať mesiace! Bez prerušenia! Až dôjde k dokonalému 

očisteniu a vyčisteniu od všetkého falošného, temného, od všetkej viny! 

Potom budú smieť opäť vstať z mŕtvych takí ľudia, ktorí mohli byť očistení, zatiaľ čo 

všetci ostatní budú so svojou špinou v hroznom očistnom dianí rozpučení, lebo pre nich 
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nebude možné vydržať tak dlho, až by ich odev zbelel opäť ako sneh. Zahynú pri tom. Špina 

je v ňom príliš zažraná, neopúšťa a stiahne nositeľa špinavého odevu medzi mlynské kamene 

Božej spravodlivosti, ktoré sa pri svojom spustení dostávajú do stále rýchlejšieho pohybu. 

Tiež vy budete musieť prežiť dobu utrpenia ľudstva. Neprejde okolo, bez toho, aby na 

vás zanechala stopu! Vy však máte vedome prejsť touto ťažkou dobou, v prežívaní sa máte 

učiť pre úlohu, ktorá stojí pred vami! Nepremeškajte ani jedinú minútu! Žite ju s ľudstvom 

v sebe samých. Nestojte bokom, lebo potrebujete toto prežívanie, inak nemôžete dozrieť. 

Nezatvrďte sa k cudzej biede a k cudziemu utrpeniu v mylnej domnienke, že smiete stáť 

bokom! Znamenalo by to pre vás to isté, ako odcudzenie k nutnému zániku. Lebo vy máte 

prežívať!  

Keď nebudete schopní dobrovoľne a poctivo prežívať utrpenie s inými, potom ono 

zostúpi bezpodmienečne ku vám samotným, aby ste nepremeškali nutné prežívanie, ktorým je 

podmienená vaša zrelosť! Nezabudnite na to! Má to pre vás veľkú cenu! Nepovažujte sa za 

lepších než ste! Taká myšlienka by sa musela stať pre vás hrozivou. Kto stojíš, hľaď, aby si 

nespadol! Tomuto nebezpečiu ste vystavení najviac. Prichádza ku vám bez varovania a zrazí 

vás takým spôsobom, že sťažka budete schopní po tom páde ešte vstať. 

Nemyslite si, že je tak ľahké obstáť v ústraní pred vecnou spravodlivosťou Božou! 

Pojmu nesmiernej vážnosti tohto slova ste ešte veľmi vzdialení. Komu je mnoho dané, od 

toho bude mnoho požadované! Vypáľte si tento výrok hlboko do svojich sŕdc! Volám k vám 

preto varovne ešte raz: Prežívajte v utrpení blížneho! Úplne sa potom zmeníte. Prežívajte 

s tými, ktorí sú vám úplne cudzí! Nedopustite, aby to dopadlo na tých, ktorí sú vám blízky! 

Alebo na vás samých. 

Keď to nepochopíte, potom je to vaša chyba, pretože prežívanie sa nedá obísť. Bez 

skutočného prežívania, niet skutočného dozrievania! Núťte sa preto všetkou silou 

k prežívaniu! Vmyslite sa do cudzieho nešťastia, do cudzej bolesti a prebuďte tým v sebe 

milosrdenstvo. Potom sa vo vás prebudí radostná pohotovosť pomáhať tam, kde si to človek 

ešte zaslúži. A sú ich tisíce, milióny, ktorí si to dnes ešte zaslúžia!  

Tam, kde sa človek namáha v hlbokej núdzi, často len celkom nepatrný dar oživí 

vedomie, že mu Boh pomáha prostredníctvom človeka, ako tomu skutočne tiež je, akonáhle sa 

jedná o hrubohmotné. Inak sa to totiž nemôže ani na zemi diať. Pomoc Božia musí prichádzať 

cez človeka podľa zákona o rovnorodosti.  

V tom, ktorému bola takto poskytnutá pomoc, prebudí sa v mnohých prípadoch opäť 

viera, dôvera vo spravodlivosť Božiu! Ja sám som už zažil mnoho takých prípadov! Mohol 

som často spoluprežívať, ako sa v ľuďoch radostne rozžiarila čistá viera v Boha.  

Nezbavujte sa takého šťastia, mnoho by ste tým stratili. Nehádžte ho však pod nohy 

nehodným, aby ho pošľapali. Nemáte jednať bezmyšlienkovite. Skutočné prežívanie cudzieho 

nešťastia vám dovolí nájsť cestu, ktorá je správna! Od tých, ktorí sa od Boha odvrátení, sa 

vzdiaľte! Ale tým, ktorí Boha hľadajú, tým pomáhajte. Ako len môžete! I keby to bolo len 

láskavým slovom v pravú chvíľu. Či zapálenie novej dôvery v Boha je nie protihodnota, ktorá 

sa vyrovná každému daru? Nie je to cena, ktorá sa nedá vyvážiť všetkými pokladmi tohto 

sveta? 

Hlboko pri tom klesá váha spravodlivosti v prospech toho, ktorý bol vami obdarovaný, 

i keby to bol len jeden z najmenších! On tým dáva ďaleko viac, než ste mu mohli dať vy. On 

vracia Bohu, ktorému patrí všetko, od ktorého i vám mohlo byť najskôr len všetko dané. Len 

dané, aby ste to využili a prehodnotili jemu ku cti! 

Precitnite k pravému poznaniu Jeho vôle a budete blažení už tu na zemi! 

Takto pripravení smiete myslieť na veľkonočný pondelok, ktorý má priniesť výstavbu 

vo vašom čine! Lebo potom vám budú musieť ľudia uveriť, až majú veriť v Boha. Keď 

nebudú môcť uveriť tým, ktorých posielam, tak neuveria ani môjmu poslaniu, vy otrávite 

dokonca aj ich dobré chcenie veriť v Boha samého! Olúpite ich tým o cestu k dôvere v Boha!  
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Je to ohromná zodpovednosť, ktorú vám prinesie veľkonočný pondelok. Každé slovo, 

každý pohyb, každý váš pohľad, každá myšlienka stojí od tejto chvíle už len v službe Bohu! 

Státisíce očí sa budú na vás dívať, státisíce uší sa vám otvárajú každým okamžikom na tomto 

i onom svete. Milióny o vás budú rozprávať ešte v dobe, kedy vy už nebudete prebývať tu na 

zemi. Potom budete musieť vidieť, počuť, ako o vás hovoria! S každým slovom to bude 

potom vo vás znovu ožívať ako trvalé prežívanie, podobajúce sa trvalému súdu, ktorý vás 

bude musieť tlačiť dolu alebo dvíhať, podľa toho, ako ste jednali a žili na zemi.  

Teraz prichádza doba, kedy sa musíte bystro dívať okolo seba, aby vám neuniklo nič, 

pretože všetko musí byť pre vás užitočné. Každý jeden deň, ktorý vám bol ešte darovaný 

k tomuto nezbytnému zretiu, nech má pre vás desaťnásobnú cenu. Nie je tých dní už mnoho. 

Aj noc by ste mali pre seba zmeniť v deň, aby ste správne využili krátkeho času. 

Rozbite kruh, ktorý vás chce oddeliť od vašich blížnych, ste s nimi všetkými od 

terajška opäť úzko spojení! Aby ste sa mohli stať kotvou pre tých, ktorí vám veria. 

Tak vkladám teraz pozemské ľudstvo z časti do vašich rúk! Veďte ho ku Svetlu svojim 

myslením, chcením, jednaním! Dal som vám, čo k tomu potrebujete! A raz budem od vás 

ľudstvo požadovať! Budete mi musieť z toho zložiť účty, lebo akí vy budete v budúcnosti, 

podľa toho sa bude utvárať ľudstvo!  

Premyslite si raz v kľude tú ohromnú zodpovednosť v jej plnej veľkosti. 

Zodpovednosť, ktorá teraz spočíva na vašich bedrách! K tomu musíte už prijímať citom, lebo 

váš mozog na to nikdy nebude stačiť! Vyzbrojil som vás, aby ste toho boli schopní, teraz 

pôsobte a žite, precitnite k životu v utrpení blížnych, aby ste mohli byť prežhavení pravou 

láskou a milosrdenstvom, ktorých nesmiete postrádať pri svojom spĺňaní. 

Počujte moje veľkonočné volanie, ktoré vám dávam: 

„Staňte sa živými v sebe, lebo ja prídem čoskoro!“ 

 

Modlime sa: 

„Otče, prosím Ťa, daj aby o veľkonočnom pondelku všetci moji bojovníci, moji 

pomocníci boli silno vyzbrojení Tvojou silou, aby ich čisté chcenie prinieslo bohaté 

požehnanie všetkému stvoreniu!“ 

Amen. 

 

 

 

(156. Hora spásy.) 
 

 

Ako často toto meno spomínajú tí, ktorí si myslia, že už niečo spoznali. Má prísť tiež 

doba, kedy toto meno bude rozšírené po celej zemi. 

Tím budú splnené zasľúbenia, ktoré hovoria o milosti Božej, ale tiež o jeho 

neodchylnej spravodlivosti. S túžbou a nádejou, ale predsa tiež i s úzkosťou si priali ľudia už 

po celé storočia príchod tejto doby. 

Ale ako to u ľudí vždy bývalo a ako to až doposiaľ je, sformovali si z týchto slov sami 

obrazy budúcnosti, ktoré boli príliš pozemské. Tieto obrazy neboli ničím iným, než 

výsledkom ich vlastných prianí a sú preto ďaleko od každého skutočného diania; lebo v sebe 

a vo svojich očakávaniach prechovávajú ľudské požiadavky, ktoré vzišli z klamných predstáv  

vlastného sebapreceňovania. 

Sebapreceňovanie je totiž teraz oveľa viac ako kedysi hlavným zlom u všetkých 

pozemských ľudí! Je to silná udica, na ktorej drží temno veľkou silou všetkých ľudí, pretože 

pozná ich ješitnosť a slabosť, ich duchovnú lenivosť a pohodlnosť. Temno vedelo, aký tým 
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vypestovalo jed, a aké zhubné účinky to musí priniesť behom času. Ale vedelo predovšetkým 

i to, ako ťažko práve toto zlo pôjde vyhubiť! 

A tomuto zlu padlo tiež za obeť veľmi mnoho povolaných. Povolaných, ktorí kedysi 

jasavo zložili svoj sľub u stupňov Božieho trónu, keď im na ich prosbu bolo milostivo 

povolené, aby mohli slúžiť v terajšej dobe tu na zemi a pomáhali urovnávať Svetlu jeho cestu, 

ktorá preň tak či tak nemohla byť ľahká. 

A kvôli tomuto zlu, a miesto toho, aby svoj sľub pokornej služby splnili, stali sa mnohí 

z nich tiež nenávistnými protivníkmi, pretože si vo svojom pozemskom očakávaní 

predstavovali niečo úplne iného, než radostnú službu a pomáhanie.  

Oni sa chceli slniť vo Svetle, chceli, aby iba oni boli obdarovaní a mali z toho 

pozemský úžitok. Mnohostranné a významné duchovné dary im nepostačovali, keďže tieto 

dary mali oni sami vlastnou námahou a vážnou prácou rozvinúť a priviesť k životu. 

Nemysleli vôbec na to, že by oni sami mali skutočne pozemsky pracovať na sebe, ale 

Svetlo malo slúžiť im, ak sa vôbec uráčili, prinajmenšom vo Svetlo veriť, alebo ho nechajú 

ísť v pokoji jeho cestou, ktorú mu kedysi sľúbili urovnávať! 

A keďže spôsob splnenia podľa ich očakávaní nebol podľa zákonov stvorenia vôbec 

možný, zahádzali cestu Svetla na zemi vrchovato blatom a špinou, ťažkosťami a prekážkami 

v každej forme. 
Tak pozdravili Pána, ktorý kedysi ich prosbe vyhovel a starostlivo ich nechal viesť, aby v dobe 

všetkých splnení sa mohli s ním v pravý čas stretnúť. Boli pre neho príťažou a pôsobili mu utrpenie, 

miesto toho, aby mu Jeho veľké dielo na Zemi uľahčili.  

Ale zanechajme týchto nečistých vecí a hovorme o Hore spásy, ktorá má byť 

východiskom, strediskom i konečným bodom všetkých pozemských spĺňaní zasľúbení 

a konečne ním tiež bude!  

Stánkom Božím tu na zemi má byť táto hora, ako sa to hovorí už po celé storočia vo 

všetkých zasľúbeniach, ktoré na to poukazujú. Bude na to i naďalej stále poukazované 

a zostane to tak po celú dobu tisícročnej ríše. Môže to tak zostať po všetky časy na tejto 

zemi, pokiaľ bude ľudstvo ochotné skutočne žiť podľa Slova. 

Stánok Boží tu na zemi! Ľudia, poznajte toto slovo v jeho pravom zmysle, aby vám 

prinieslo spásu!  

Ale vy ste ho dnes pochopili zas už len podľa svojho zmýšľania, ale nie tak, ako vám 

bolo dané. Stánok Boží! Vy v tom vidíte opäť už dnes niečo úplne iného, než aké to skutočne 

je, pretože už pri vzniku tohto pojmu sa vaše vlastné prianie nepozorovane prikradlo do 

obrazu, ktorý ste si urobili o tomto slove zasľúbenia.  

Dokonca i vy povolaní, ktorí smiete bývať na tejto Hore, nedali ste ešte všetci 

vzniknúť pravému obrazu vo svojom vnútri! V dobrej viere v seba samých si to síce myslíte, 

ale nie je tomu tak! Sú tu len nemnohí, ktorí idú správnou cestou vo svojom myslení 

a jednaní, vo vzťahu k tomuto pojmu. 

Stánok Boží tu na zemi! Týmito slovami si predstavujete Horu, teda miesto, na ktorom 

spočinula noha Božia, aby odtiaľ vylieval svoje milosti na celé ľudstvo, aby vám tým 

pomáhal, svojou silou podporoval, opatroval a chránil. 

A v tejto príjemne pôsobiacej domýšľavosti si vykračujete a slníte sa v bohatej 

hojnosti jeho Slova, ktoré smiete počuť každý deň! 

To najlepšie, čo pri tom robíte, je vaša snaha, aby ste tieto hodiny ničím neskalili. 

A keď sa vám to potom tu a tam niekedy podarí, potom ste sami zo sebou veľmi spokojní! 

Ibaže . . . podarí sa to, žiaľ, veľmi, veľmi zriedka, lebo vlastné priania väzia vo vás 

pevne, len sú u  jednotlivcov viac alebo menej skryté. Ale prejavujú sa vždy pri nevhodných 

príležitostiach a to plnou a ničím nezoslabenou silou, pretože im nekladiete žiadnych 

prekážok. 

Hovorím vám to všetko len preto, aby som vám pomohol, lebo výstrahy nie sú teraz 

už na mieste. Aby som vám pomohol, aby ste porozumeli mnohým účinkom, ktoré vás teraz 
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zasiahnu a ktoré vás teraz zasiahnuť musia ako dôsledok vašich vlastných prianí tu na Hore, 

ktoré veľmi často staviate ako prekážku proti vykonávaniu Božej vôle. 

Neváľajte preto vinu na iných, keď bolesť skruší vaše telo alebo vašu dušu, ale vstúpte 

do seba a snažte sa poznať, že to bola jedine vaša chyba, ktorá si vynútila tento zásah do 

vášho pokoja! 

Zostali ste príliš neústupní v tom, čo ste vy považovali za správne v nesprávne 

smerujúcom ľudskom spôsobe, a preto ste to nevyhnutné nové do seba neprijali dobrovoľne 

a o to menej ho pretvorili v čin. 

Hora má byť pretvorená na stánok Boží na zemi!  

Brali ste to všetko príliš pohodlne. Chcem o tom pred vami rozvinúť obraz: Vy ste 

chceli z toho urobiť sídlo pre ľudí a to tak, aby to tu na Hore mali pokiaľ možno čo 

najľahšie! 

Takýmto spôsobom nepripravujete stánok Bohu, ale len ľuďom! Tak mnoho 

obyvateľov Hory žije tu s toľkými vlastnými prianiami, že je k tomu potrebné velikej 

zhovievavosti, aby tento druh ľudí nebol poslaný preč a prenechaný svojmu osudu v nížinách.  

Z počiatku nie sú tieto vlastné priania vôbec viditeľné a nikto z ľudí si ich úplne 

neuvedomuje. Ale časom sa prepracujú a viditeľne vystúpia na povrch. Či už je to 

v stravovaní, v bývaní, v práci, alebo vo vzťahu rodičov k deťom. 

Prebúdzajú sa priania niektorých rodičov, týkajúce sa školy alebo materskej škôlky, 

ktoré vzhľadom na to, že všetko musí byť nové, sem na Horu vôbec nepatri, keďže sú to 

predsa staré chyby, ktoré doteraz zvádzali ľudí na mnohé nesprávne cesty, ktorých následky 

ich musia teraz zasiahnuť. 

Rodičia presadzujú svoje vlastné priania kvôli deťom, dokonca aj tu na Hore úplne bez 

váhania pred všetkým ostatným, čo sa tu má sformovať ako pravé. Prirodzene nechýbajú im 

pritom sebaospravedlnenia, o to sa už postará vždy ochotný rozum. 

Aj tu je to teda iba zriedka tak, ako to má byť; ba dokonca sa zdá, akoby sa všetko tu 

na Hore malo formovať k vôli ľuďom, pre ľudí! 

Tak to ale nesmie byť! Človek si o tom už zase utvoril nesprávny obraz. On nechce 

slúžiť celým svojim bytím, ale má byť slúžené jemu, pozemsky dokonca v prvom rade! 

Zase to všetko pomaly prekrútil a pretože ide po nesprávnej ceste, musí byť 

prirodzene nespokojný s mnohými vecami; čo je dôsledok, ktorý vôbec nemôže byť iný. 

Vo svojom vnútri bude tiež najprv napádať tých, ktorí sa pri splnení svojich 

povinností poctivo namáhajú utvárať všetko nanovo! Postaví sa proti ním nervózne 

a podráždene, keď nie dokonca nepriateľsky, pretože nejdú rovnakou cestou s ním a ktorej by 

sa on tak rád pridržiaval... cestou sebeckých ľudských prianí! 

Teda tak, ako to na Hore práve nesmie byť!  

Celkom odhliadnuc od toho, že každý povolaný sa má snažiť o to, aby vytváral to 

nové, a to najprv v sebe samom a na sebe samom, a zanechal všetko staré za sebou, pristupuje 

tento samozrejmý predpoklad ako najvyššia z povinností vo zvýšenej miere a ako 

bezpodmienečná požiadavka pre toho, kto si praje pripojiť sa tu na Hore k ostatným, aby sa 

splnila úloha vybudovať na Hore Boží stánok! 

Stánok, miesto, kde sa nesmie a nemôže zachvievať vôbec nič iné než vôľa slúžiť 

Bohu a toto chcenie premieňať tiež v skutok! 

V tejto veci nie je predsa vôbec možné nesprávne zmýšľať. Kto si o tom môže ešte 

robiť mylné predstavy, ten celú vec vôbec ešte nepochopil, ale stojí bez porozumenia celkom 

mimo akékoľvek dianie. 
Ten sa nemôže počítať nielen k tomuto spoločenstvu, ale ešte omnoho menej k povolaným pre 

službu alebo dokonca k vyvoleným. Sám sa tým vyraďuje ako je tomu pri každom zlyhaní vo Stvorení.  

Tu vo výšinách musí byť toto vlastné chcenie a strnulé pridržiavanie sa starého a zabehnutého 

najskôr usmrtené bezpodmienečným včlenením sa do všetkého predpísaného, vzdaním sa seba samého 

v skutočnom zmysle Slova.  
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To všetko už bolo jasne vyjadrené zvláštnym sľubom verného nasledovania, ktorý členovia tohto 

spoločenstva už zložili!  
Sám sa tým vyraďuje, ako je tomu pri každom zlyhaní vo stvorení! 

Nikto nebol ponechaný v nejasnosti, ale napriek tomu, skúmajte sa sami. Uvidíte, že 

len nemnohí berú ohľad na to, čo je chcené, alebo ktorí na to vôbec ešte myslia! 

Zaiste, sú aj niektorí takí, ktorí sa namáhajú s veľkou vážnosťou! A títo niektorí držia 

celú stavbu, zatiaľ čo ostatní stoja omnoho nižšie. A práve tých niekoľko, ktorí sa snažia, aby 

sami nie len správnym spôsobom žili a pôsobili, ale aby ešte tiež vyrovnali a doplnili to, 

v čom tí druhí pochybili, zdajú sa byť všetkým, ktorí sa s nimi súhlasne nezachvievajú, akoby 

jednali nesprávne, pociťujú ich ako tlak a sú podrobení kritike. 

Áno, sú tu niekoľkí, ktorí stoja správne a ktorí jednajú správne, ale nie je ich mnoho! 

Bezpochyby si teraz každý sám o sebe myslí, ako je to u ľudí bežné, že práve on k nim 

patrí! Radšej si to nemyslite! Bude to naopak omnoho lepšie, keď si budete myslieť, že k tým 

niekoľkým nepatríte! Lebo to je práve zvláštna vlastnosť tých, ktorí stoja nesprávne a lipnú 

na všetkom starom, že si sami o sebe myslia to najlepšie a u ostatných považujú za 

menejcenných. .  

Hovorím vám, že týmto sa zle povodí a že im bude vzaté všetko, čomu dávali 

prednosť pred pravou službou a čo im prekážalo, aby sa mohli správne prispôsobiť; im 

prislúcha hľadať, lebo to správne vradenie sa sami brzdili a to veľmi často viedlo k porušeniu sľubu.  

Vy, ktorí sa snažíte obklopiť vlastnými prianiami, či už to robíte z lásky, ktorá nie je 

pravou láskou, ale len sebaláskou, sebectvom alebo opičou láskou, ako sa to ľudovo hovorí, 

alebo z obľúbeného zvyku, či pod tlakom pokriveného rozumu, majte sa na pozore! Lebo 

odplata príde na vás a na vaše slabosti, ktoré ste nechceli odložiť! Spôsobí vám to teraz viacej 

bolesti, než vám mohlo priniesť prechodne vaše dobrovoľné sebapremáhanie. 

Vy ste ešte ani zďaleka nepoznali celú veľkosť diania a jeho nesmiernu vážnosť, tým 

menej aby ste ju pochopili  

Kto smie bývať na tejto Hore, ktorá sa má stať stánkom Božím, ten si musí najskôr 

ujasniť, aké sú jeho povinnosti, ktoré prevzal na seba tým, že tu smie bývať! A tiež každý, 

kto túži po tom, aby sem na Horu ešte prišiel. Je to tak dôležité, aby ste mali v tomto jasno, 

ale vy to pravdepodobne vôbec netušíte; lebo inak by ste boli iní vo všetkom, čo si myslíte 

a čo konáte! 

Kto býva na Hore, ten má tiež povinnosť ako náplň svojho pozemského bytia 

podvoliť sa tomuto tlaku bezo zvyšku ho splniť, takže celé jeho myslenie, uvažovanie 

a jednanie, ba celý jeho život smie slúžiť už len jednému cieľu: Vo všetkom uctievať Boha 

a všetko utvárať iba ku cti Božej! 
Žiadna iná myšlienka už v ňom nesmie mať miesto! Každý kúsok jeho pokrmu i každý dúšok  

musí byť prijatý s pohľadom nahor k Bohu a musí byť vychutnaný s vďakou v jeho vnútri. Každý 

kameň, každé brvno, ktoré budú určené pre budovanie tejto nutnej stavby, musia slúžiť ku cti Boha, aby 

v tomto splnení bola cítiť Jeho Všemohúcnosť!  

Každý zabodnutie rýľa, každá práca rúk, každé slovo sa musí premeniť na pieseň 

chvály nepochopiteľnej Božej lásky, ba ani každá jednotlivá myšlienka nesmie byť iná! 

Na to ste vôbec nemysleli, tým menej podľa toho jednali, ale vy ste robili opak toho: To 

vznešené, vysoké a veľké, ktoré ste dostali ako dar, ste vždy strhli do pozemsky 

malicherného! 

To, že smiete bývať na tejto Hore, je predsa splnením vašej prosby a milosťou, ktorej 

ste si dnes ešte vôbec nie vedomí; lebo inak by ste prestali uplatňovať svoje vlastné priania či 

požiadavky, alebo len myšlienky na ne. 

Vy neviete nič o všetkých týchto daroch, ktoré každý deň dostávate, pretože ich často 

nemôžete zazrieť svojim pozemským zrakom a nemôžete ich chytiť do pozemských rúk. 

Nespočetne vecí mohol by som uviesť ako dôkaz, že naozaj nemáte ani tušenia o tom, 

ako to v skutočnosti má a musí byť, ak chcete dobre pripraviť Boží stánok tu na zemi. 
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Vy musíte toto miesto posvätiť tým, že premeníte celé svoje bytie! Vy sami vo 

všetkom, čo si myslíte a čo konáte! A kto s tým teraz otáľa, ako sa to často deje každý deň, 

tomu budú jeho chyby počítané dvojnásobne, pretože za účelom uľahčenia jeho splnení boli 

mu darované milosti tak vysokého druhu, ktoré má rozvíjať na prospech ľudstva, ale nie na to,  

aby mohol sebe samému a tým, ktorí sú okolo neho vydobyť čo najviac výhod a podľa jeho 

mienky, príjemný život. 

Každý sa musí úplne zmeniť, a na to som v snahe pomôcť poskytol aj mnohostrannú 

pozemskú príležitosť; či už v spoločnom stravovaní alebo v iných spoločných veciach! 

Tieto zariadenia nemali slúžiť vašej pohodlnosti, ale k uľahčeniu obnovy každého 

jednotlivca pospolitým životom! Bolo to presne odmerané a sformované do tej podoby, aby to 

mohlo každému človeku uľahčiť jeho obnovenie. 

Ale miesto toho, aby tieto pomoci boli vďačne prijaté, aby boli poznané ako také, aby 

sa ľudia s ich pomocou vzdelávali a vyvíjali, aby započali so vzostupom z jednej vyrovnanej 

úrovne zbavený tvrdej škrupiny, v porozumení tých, ktorých druh im bol dosiaľ cudzí, 

objavili sa opäť vlastné priania, rýchlo sa presadzujúc v mnohorakých podobách a nadobudli 

formu sťažností alebo prosieb, ak nie dokonca požiadaviek; skrátka oceňovali sa ako zvýšenie 

ľudského pohodlia a ako zlacnenie, ale nebolo toto použité k nutnej sebavýchove! 

Všetko sa malo stále len točiť okolo pozemského blaha a pohodlia jednotlivcov. A to 

tu, na Hore spásy, na ktorej majú pripravovať stánok Boží povolaní z pozemských ľudí, teda 

už vybratí a vyzdvihnutí, len v nezištnej službe, odovzdaní seba samého Bohu, pripravovať stánok Boží, 

ako to bolo pred tisícročiami zasľúbené!  

Vidíte sami, že zmysel toho sa sčasti pokrivil, a tým sa znehodnotilo aj toto miesto, 

ktoré musí byť a teraz už aj malo byť bezpodmienečne najčistejším miestom na tejto zemi, 

lenže vystúpením vašich vlastných prianí a vlastného chcenia bolo opäť otrávené! 

Takto sa nemôže stať východiskom a vzorom pre všetko pozemské pôsobenie! Ale 

bude to splnené, aj keby sa všetci, ktorí sa tomu vzpierajú, vo zvratnom pôsobení svojho 

nesprávneho chcenia a zvráteného jednania sami vyradili a museli túto Horu opustiť. Lebo to je 

Božia Všesvätá Vôľa. 

Uvážte, slúžim medzi vami a s vami všetkými, aby som dosiahol splnenie toho, čím 

som bol poverený!  

Bohu Otcu slúžim všetkým, čím som! Lebo vy predsa viete, kto som: Všesvätá Vôľa Boha 

Otca! V tom spočíva predsa jasné vysvetlenie, že Ja prichádzam z Boha Otca, všetko vykonám, slúžiac 

MU Jeho pravlastnou silou a Všemohúcnosťou, že Ja som v Ňom a ON je vo Mne! Tak musíte chápať 

moje pozemské bytie a mňa samého! Nesmiete si zo mňa činiť azda modlu; lebo to by bolo 

nesprávne a mne by to iba prekážalo a skľučovalo ma to! 
Já sám nie som Boh, ale ja som vo svojom Otcovi a ON je vo mne, pôsobí zo mňa na tejto 

pozemskej pláni skrz ten hrubohmotný záhal, ktorý si vy sami najviac uvedomujete.  

Celé moje pozemské pôsobenie nie je ničím iným než slúžením! Prečo vy nechcete 

učiniť to isté? 
Čo od vás dlho očakávam, aby ste sa pre túto službu dobrovoľne vzdali, toho je podľa vašich 

predstáv omnoho viac než toho, čoho sa vzdať musíte!  

Okrem toho nie je vzdanie sa vašich starých zvyklostí a nesprávnych pojmov pre vás 

obeťou, ale je to iba pre vašu spásu a vašej vlastnej záchrane! 

Prečo túžite po ostrí môjho meča a nedbáte na pomáhajúcu ruku lásky?  

Na ruku, ktorá vám chce prostredníctvom všetkých zariadení poskytnúť oporu 

a uľahčené dozrievanie vášho ducha. Ale vy ste to všetko prijali len ako pozemsky telesnú 

pomoc a preto ste ju tiež chceli podrobiť svojej rozumovej kritike! 

Vy pochabí, čo všetko ste už tým zase premárnili a ako veľmi ste si opäť sťažili svoju 

cestu, vôbec nehľadiac na novú vinu, ktorú ste si na seba naložili.  

Ale teraz to už čoskoro prepukne aj nad vami! Nebudem sa snažiť to zadržať, ale 

uvítam to vďačne, keď tí, ktorí zostanú, v najčistejšej radosti a v pokornej horlivosti vybudujú 
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konečne to, k čomu už oddávna boli povolaní: Boží stánok tu na zemi! Na pôde, ktorú 

svojim vzorným pozemským životom slúžiac posvätia! 

Slúžite nielen svojou prácou, ale aj spôsobom života vo svojej rodine, ako sa 

prejavujete v spoločnom bytí, pri stretnutiach, a kedykoľvek keď ste spolu, skrátka vo 

všetkom a so všetkým, čo si myslíte a čo konáte! 

Na jedno nikdy nezabúdajte: Slúžite Bohu, nie sebe a tým, ktorých chcete milovať!  

Jedna rada vám teraz ešte má byť poskytnutá pre dobu, ktorá je pred vami, aby ste si 

mohli uvedomiť, čo vám ešte chýba:  

Živá, slúžiaca nezištná láska, pravá vernosť, ktorá myslí prevažne na druhého, ochota 

pomáhať a zabúdať na seba samého, to je to, čo vám ešte chýba v spoločnom živote na Hore. 
Brať povolanie ako to najvyššie, ako alfu a omegu, a každé rozhodnutie ako vedomí čin, to jest 

opravdivú službu. Neobzerať sa ani doprava, ani doľava, nepachtiť sa za tým, čo je krajšie 

a pohodlnejšie, nebažiť po vysokých poctách, nechcieť zaujímať význačné postavenie, taký 

musí byť odev tých, ktorí sú Otcom povolaní byť v najväčšj blízkosti Syna. 
Na to myslite s každým nadýchnutím, ak chcete obstáť, bez toho, aby vás museli zasiahnuť ostré, 

bolestné údery zo Svetla!  

Modlime sa:  

„Otče, prosím Ťa, pomôž mi, nech mi týto pozemskí ľudia môžu rozumieť, aby tak opäť všetko 

nechápali zle a v nesprávnom jednaní potom nemuseli byť zničení! Prebuď ich ducha, aby si mohli zboriť 

múry rozumu a konečne sa oslobodiť z pút, ktoré si sami utvorili!  

AMEN:“ 

 

 

 

 

(157. Turice.) 
 

 

Ozdobte teraz svoje duše čistými rúchami, ľudia; lebo máte sláviť Turice! Kto to 

nedokáže, ten bude počítaný k duchovne mŕtvym. 

Prežívate Turice v deň Svätej Holubice! 

Ako sa pri obnovovaní trvale činnej prírody zem oblieka zakaždým znovu do 

mladistvého rúcha, takto svedčiac o láske svojho Stvoriteľa a o neúnavnej ochote premeniť 

každú milosť bez váhania na čin, tak máte aj vy v stálej bdelosti naplnení vďakou využívať 

požehnania stvorenia, aby ste dozrievajúc priviedli k rozkvetu to, čo ako vzácne Božie dary 

spočíva v schopnostiach vašich duchov. 

Prebuďte sa všetci, ktorí ešte driemete! Tak volá ku vám ustavične radosť aj utrpenie; 

lebo vaše náhlenie sa pozemským bytím je spánkom ducha, nie však tou bdelosťou a tým 

životom, ktorý vás môže priviesť vo stvorení nahor! 

Nedostanete sa ani o krok ďalej, i napriek tým najvyšším poctám, pri všetkom 

bohatstve a všetkej sláve, ktorú vám pozemskí ľudia ponúkajú, ak sa zapriahnete do ich jarma 

a vykonáte v tom pre nich veľké veci v sebaklame, že im tým ozaj dávate niečo veľké! 

Niet vo svete nič veľké, čo súčasne neprivádza aj k Bohu, čo naplnené vďakou 

nevzniklo na jeho počesť. Jedine v tom spočíva veľkosť a trvácnosť! A všetko ostatné 

podlieha márnej pominuteľnosti už pri svojom vzniku. 

Ozdobte svoje duše, ľudia; lebo svetové obdobie to vyžaduje. Inak nebudete vpusení do 

ríše, ktorú Boh nechal pripraviť pre tých, ktorí smú žiť ďalej vo Stvorení.  

Očistiť svoje rúcha musíte však vy sami! Nikto iní to nemôže za vás urobiť a vy sa 

musíte namáhať z celej sily, ktorú ste schopní ešte zozbierať, ak vôbec chcete dosiahnuť, aby 

všetka špina z vášho rúcha zmizla. 

Nie je to také ľahké, ako si predstavujú ľudia, alebo ako učia cirkvi! Samotná modlitba 

vám nič neosoží, musíte konať. Celý váš pozemský život musí byť svedectvom toho, že 
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chcete skutočne vytvárať len dobro a to všetkými svojimi schopnosťami, ktoré vám Boh 

poskytol!  

V Slove Pravdy som vám dal prostriedok na dôkladnú očistu. Používajte ho horlivo 

a svedomito! Nič iného vám k tomu nebolo dané!  

Poctivou prácou na sebe samých môže vám byť mnohé uľahčené, nie však odpustené! 

Vymaňte sa z tohto sna o Božej láske, ktorá by vám pre vaše modlikanie svojvoľne prepáčila 

vinu, ktorú ste na seba uvalili nedbaním na jej sväté zákony. Pustite sa do práce, bez 

meškania a snažte sa ešte zachrániť, čo sa vo vás zachrániť dá. Nepozerajte sa pri tom na 

druhých, ktorí musia opäť sami za seba vykonať očistu svojich rúch, ak sa to má podariť. 

Niet ani jedného človeka, ktorý by s tým bol už hotový a  mohol by sa nazdávať, že je 

už schopný vojsť do Božej ríše, ktorá má teraz vzniknúť na zemi, ako je to už oddávna 

zasľúbené. 

Vy ste cestu k tomu už našli a nemôžete zablúdiť, ak sa neodchýlite od Slova, ktoré 

som vám priniesol z príkazu môjho Otca, Všemohúceho Boha.  

Myslite na seba samých, na svoje chyby, ktoré zhovievavo nazývate slabosťami 

a snažte sa pripraviť na vznešenú Slávnosť Svätej Holubice! Neozdobujte sa pri tom iba 

pozemským rúchom, ale dajte aj rúcham vašich duchov zažiariť najjasnejšou belosťou svojho 

veľkého chcenia a túžby po Svetle! 

V deň vznešenej Slávnosti zahalí vás Božie Prasvetlo žiarou svojich lúčov. Snažte sa 

prijať z nich toľko, koľko len môžete; lebo dostanete iba toľko, pre koľko ste sa otvorili, nie 

viac, aj keď vás bude celkom zahaľovať! 

Ale na prichádzajúcu Slávnosť myslite v pokore, nie s pozemskou ctižiadosťou alebo 

so želaním, byť povolaní. Mnohí sa snáď domnievajú, že povolanie sa udeľuje svojvoľne, iba 

podľa pozemského uváženia. Kto myslí takým spôsobom, ten vôbec nepozná význam takého 

povolávania.  

Ja pritom nevyvoľujem, ale spĺňam! Spĺňam to, čo bolo už kedysi ľudským duchom 

na ich prosby povolené, akonáhle niektorý z predchádzajúcich prosebníkov svojim dobrým 

chcením našiel cestu. 

Z tohto dôvodu povolávam, aby tým bolo Svetlom splnené to, čo sa im kedysi 

milostivo doprialo. Ako sa s tým potom človek vysporiada a čo s tým podnikne, je jedine 

jeho vecou. Jemu je tým najskôr poskytnutá lehota k vývoju alebo k pádu, aby sa tým súdil!  

Preto sa tiež stáva, že niektorý z povolaných môže cez to všetko ešte sklamať a zlyhať. 

Mnoho malomyseľných ľudí sa však domnieva, že ja musím o každom takom zlyhaní vedieť 

už vopred, a že by som už vôbec nemal povolávať také osoby, ktoré chcú zlyhať. 

Ako malicherne zmýšľate o Svetle! Hovorím vám ešte raz: Ja spĺňam! V týchto 

splneniach je však obsiahnutá tiež hnacia sila pre každého jednotlivca, ktorá mu umožňuje 

vystúpiť hore do večného života alebo ho donúti, aby klesol do hrôzy rozkladu. 

Já spĺňam ako zákon Božej spravodlivosti! Plním veci, ktorých začiatok leží veľmi často 

o tisícročia naspäť.  

Často vidím už pri povolávaní prichádzajúce kolísanie a tiež pád, ale ja spĺňam! Tým 

bude pád neverného ešte urýchlený a bude hlbší, aj keď bol do tej doby verne vedený po celé 

tisícročia a pripravovaný pre službu, ktorá mu bola povolená na jeho prosbu. 

Ako ďaleko ste vzdialení od pochopenia môjho konania, ak sa snažíte posudzovať ho 

iba pozemsky. Keby som sa chcel obzerať na vaše pochybnosti, vaše nezdravé, zdĺhavé hĺbanie, nútilo 

by ma to, aby som celý svoj pozmeský život vás trvalo poučoval, bez toho, aby som splnil svoju hlavnú 

úlohu, ktorá spočíva v súde a vo výstavbe Božej ríše tu na Zemi. 

Aj keby som vás chcel trvalo poučovať, vynachádzali by ste vždy nové otázky ešte 

skôr, než by ste si osvojili to, čomu som vás učil a skôr, než by ste sa vôbec pokúsili o to, aby 

ste o tom dôkladne premýšľali a prosto hneď podľa toho žili! 
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Keby som takým spôsobom jednal, bolo by to z mojej strany len plnenie vašich prianí. 

Bolo by to pôsobenie bez konca, ale tiež bez výsledku! Ale ja tu chcem splniť Božiu vôľu a 

nie ľudské priania! 

Nebudete mi v mojom jednaní nikdy správne rozumieť, pretože neprichádza z tých 

úzkych hraníc, ktorým sú podrobení pozemský ľudia. Preto sa ani nepokúšajte o to, aby ste 

moje jednanie chceli vtesnať do ohraničeného poľa vašej možnosti chápania. 

Chopte sa toho, čo vám dávam. Ale uchopte to všetko a snažte sa podľa toho žiť. 

V prežití dostane sa vám potom čoskoro tiež poznania, že všetko, čo som vám dal, je tiež 

správne. 

Nepočínajte si ako hladní ľudia, ktorí sa dychtivo stále vrhajú na potravu a stŕhajú 

všetko k sebe v klamnej predstave, že by im mohlo inak niečo uniknúť, ale ktorí ukladajú 

bokom všetko, čo dostali, len aby neprepásli najbližšiu možnosť. Tak sa nikdy ani nedostanú 

k jedlu a vo svojom náhlení stále slabnú a konečne ešte skutočne zahynú hladom. 

Vezmite, čo už máte a dôkladne toho využite skôr, než budete opäť požadovať ďalšie! 

A nepočínajte si pri tom ako šialenci. 

Lenže okrem práve vysvetlených dejov, ktoré prebiehajú pri každom povolaní, sú ešte 

takí ľudskí duchovia, ktorí kedysi vo zlom chcení skrížili cestu Vyslancom Svetla a zmýšľali 

o nich zle. Či už sa to týka niekdajšieho Abd-ru-shina alebo aj Nahome, Márie ako Kasandry 

alebo Ježiša – každý z týchto ľudí musí sa teraz na zemi zísť so mnou k poslednému 

zúčtovaniu. Pritom je mu podľa svätého Božieho zákona lásky poskytnutá ešte raz príležitosť, 

aby mohol staré zlo odčiniť a napraviť poctivou službou Grálu!  

 

Avšak len v službe ako povolaný. 

 

Má pri tom iba krátku voľbu. No ak sa stane, že ho povolám, potom je tiež v dobe 

tohto povolávania silne preniknutý najlepším chcením. Ak potom opäť zakolíše, bude jeho 

zrútenie šialeným pádom do hlbín nevýslovných hrôz, ktorých hrôzu si človek nedokáže predstaviť.  

Ale väčšina z týchto ľudí zmýšľa práve tak nepriateľsky ako kedysi. Ale tentoraz tým 

vyvolávajú súd, ktorý sa obráti svojimi účinkami proti nim. Oni sami spôsobujú toto 

pôsobenie svojím opätovným zlým úsilím!–– 

Ľudia, čo vy o tom všetkom viete! Nič! Nemôžete ani odo mňa očakávať, aby som 

vám u každého jednotlivo vysvetľoval, o čo ide, len aby ste tomu rozumeli! Ale ten, 
koho sa to týka, vie tiež celkom presne, čo to všetko znamená; 

okrem toho o to vždy prosí. Vaše porozumenie nie je pritom nutné. A tak prežijete tiež 

vždy znovu mnohé, čo nemôžete pochopiť.  

Nech sú blažení tí, ktorí v tom nehľadajú žiadne nedostatky ani nepochybujú o tomto vedení. 

Lebo nikdy nepochopíte podstatu Božieho konania! Buďte pokorní a ďakujte Všemúdremu, 

Všemocnému, ktorý vám daruje milosť, aby ste zažili a prežili obrat svetov, aby ste potom 

mohli spolupôsobiť na veľkej duchovnej výstavbe, ktorá bude podľa vôle Božej. 

Pri tom nezabúdajte na jedno: že každému ľudskému duchu zostáva slobodná vôľa 

k rozhodnutiu! V tom by predsa nebol žiadny život ani žiadna slobodná vôľa, keby mohlo 

byť predvídané, ako sa ľudský duch sám pre seba rozhodne! Keď to uvážite, musíte sami 

prísť na to, že by nemohlo byť vôbec ani reči o slobodnej vôli k rozhodnutiu, keby jeho 

konanie sa dalo už vopred úplne presne určiť.  

Lenže duchovne je videná každá možnosť a každá pravdepodobnosť a potom sa to 

v pravý čas berie do úvahy, aby sa tomu čelilo.  

U celého ľudstva ako celku dá sa to však vyznačiť úplne presne. Činy a konanie 

ľudstva musia ísť po tých cestách, ktoré sú určené chcením najsilnejšej časti ľudstva. 

Ale ani v tom nemôžete mňa nasledovať, lebo by ste povedali, že teraz je to predsa 

iné, pretože ľudská vôľa už nevládne vo stvorení, lebo bola vydedená. 
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Zaiste, ale preto nebola ešte ľudstvu odňatá slobodná vôľa v rozhodovaní. Lenže 

človek, ktorý sa slobodne nerozhodne podľa vôle Božej, bude v budúcnosti vyradený, aby 

smel žiť vo stvorení, pretože sa ukázal ako neschopný, aby mohol žiť ako sebavedomí tvor. 

To je ten rozdiel medzi minulosťou a budúcnosťou prítomnosťou. Ale vo vlastných 

rukách každého človeka bolo aj naďalej ponechané to, že sa môže sám rozhodnúť v otázke 

života a smrti, bytia alebo nebytia. Ale toto rozhodnutie sa prejavuje veľmi rýchlo, bezprostredne. 

Ale trvalé váhanie alebo rozmýšľanie ako doposiaľ nie je už možné. Prišiel čas sa Božej vôli 

podrobiť alebo sa od nej odkoloniť.  

Iba ten človek bude môcť v tisícročnej ríši žiť tu na zemi, ktorý sa dobrovoľne podriadi 

vôli Božej. Ale ani tomu nerozumiete. Lebo aj to sa deje úplne inak, omnoho zákonitejšie 

a prirodzenejšie, než si to vy predstavujete, keď sa aj v tom snažíte používať pozemských 

pojmov. Moc Božia je väčšia než sa vy domnievate, ale ona sa vo svojom pôsobení prejavuje 

inak, než ako vy si to svojim detským spôsobom predstavujete. Nie menej mocne, ale 

všeobsiahle naliehajúc, neúprosne tlačiac a drviaca iba to, čo sa jej nechce podriadiť ale sa jej 

chce protiviť. 

Je to všetko príliš veliké pre ľudské pochopenie.  

Pripravte sa preto v pokore na Slávnosť. V tento deň je pre vás nebo otvorené! Dbajte, 

aby vás sila žehnajúc zasiahla a posilnila vás.  

 

 

 

 

(158. Deň Holubice 1932.) 
 

 

Vaším nech sa stane moje Posolstvo! Vy ste ho počuli, tiež do seba prijali, ale nežili 

ste podľa neho! 

Nie je vám k úžitku, že o mojom Slove viete, že ho poznáte, že ho trvalo nesiete 

v sebe, keď podľa neho denne, každú hodinu nejednáte. Vy, ktorí sa nazývate hľadajúcimi, 

učiacimi sa, povolanými a tiež učeníkmi, hľadali ste tiež v sebe ako dozrieť pre novú dobu, 

ale vaše myslenie, reč, vaše konanie aj tak zostávajú len málo odlišné, práve stále ešte 

rovnaké, ako bolo skôr. 

Jednajte podľa Slova a nepočúvajte ho len! Tak muselo už pred dvomi tisícami rokov 

byť k ľuďom volané, tak znelo posledné napomenutie na Atlantíde, a tiež ešte omnoho skôr, 

a tak musím opäť dnes volať! 

Čo ale šlo v minulých dobách opakovanými inkarnáciami dobehnúť, čo mnohí 

v úrovniach jemnohmotných svetov mohli v prežití uvoľniť, to nie je dnes viac možné; lebo 

od terajška platí pre všetky tvory stvorenia ten často predpovedaný a pripomínaný svetový 

a konečný súd! 

Keď Slovo Pána nechcete vo vás samých oživiť, tak musíte byť podľa zákonov 

Božích zničení! A v tom je pravečná Spravodlivosť v splnení vašej vlastnej vôle. 

Keď zostávate tak neživí vo vás samých, potom je to bezpodmienečne výrazom vašej 

vlastnej vôle ku zničeniu; lebo vy ste sa potrebovali len konečne jedenkrát duchovne pohnúť, 

aby ste tým boli ihneď zachránení, smeli zostať ešte ďalej vo stvorení, byť si vedomí sami 

seba! 

Ale museli by ste byť v sebe čulí duchovne, nie myšlienkove! Ľudský duch ale spí 

hlbokým spánkom, tak hlbokým, že vôbec nemôže rozoznať, čo je duchovné! On považuje 

myšlienkovú činnosť za duchovné pôsobenie, a nemôže viac pochopiť, ako sa prejavuje duch, 

ktorý celkom sám je rozhodujúci pred Bohom a vo stvorení. 
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Vy ste moje Slovo dobre prijali! Zdá sa vám, že ste ho prijali duchom, ale to je omyl. 

Vy ste ho nechali vniknúť len do záhalov duše! Keby ste ho prijali duchom, potom by ste ani 

nemohli inak, než v tomto mojom Slove stále žiť. Nemohli by ste vôbec inak myslieť, 

hovoriť, jednať, než podľa môjho Slova, v mojom Slove! Boli by ste s ním zajedno! Museli 

by ste sa zachvievať vo zmysle mojich slov. Trvale, neochvejne. 

Ale toto zachvievanie chýba. Prejavilo by sa navonok, muselo by byť viditeľné 

v styku s vašimi blížnymi, ako aj vo vašej rodine. Všetko by muselo byť iné, celkom 

vyrovnané, príkladné pre ľudstvo. 

Pokúsili ste sa niekedy správne pochopiť Božie zákony vo stvorení, ktorými sa máte 

riadiť? Potom by ste tiež vedeli, čo musím od vás teraz požadovať. 

Snažili ste sa tak často v dobrom chcení vyrovnávať duchovne pozemskými 

hodnotami. To je nesprávne! Každému čo je jeho, to je zákon. Duchovné duchovnému, 

bytostné bytostnému, hmotné hmotnému! Nie inak to musí byť, keď má získaná harmónia 

zostať. Tak požadujem od vás duchovné pre duchovné dary, ktoré som vám dal. A budem 

bytostné požadovať pre to bytostné, ktoré vášmu telu môže byť novou silou. Pozemskému 

pôsobeniu musíte dodať pozemské uplatnenie, ktoré má nastať teraz od tejto hodiny, a ktoré 

bolo dané vyvoleným už od hodiny pozemského zrodenia! 

Napomenutia sú teraz u konca! Lúč Božieho Svetla vás zasiahne a so všetkou 

ostrosťou odvrhne bokom všetko kalné, slabé a vlažné, aby sa to stalo čistým a žiariac mohlo 

svietiť na tejto Hore spásy! Tak jasné ako kryštál musia ležať vaše životy predo mnou! Aj 

keď nie som vo vašej blízkosti. Kto z vás si teraz ešte potrebuje rozmyslieť, čo má alebo 

nemá robiť, ako má jednať v niektorých prípadoch, ten nemá Slovo vyryté pevne v duchu, 

ten drží ducha uzavretého. 

Človek stojí teraz od tejto hodiny u svojho nového počiatku! Čo to pre neho znamená, 

som často vysvetľoval. Teraz vám slová nemôžu byť viacej k úžitku; lebo vstupujete do 

prežívania! Človek musí, i keď sa chce proti tomu vzpierať. Nič mu to nepomôže. Božie 

kolo odplaty váľa teraz všetko jeho doterajšie konanie a myslenie pred neho! 

Bude to ľahké všetko prestáť len tomu, ktorý moje napomenutia bral tak vážne, že ich 

uposlúchol, dal ich pre seba na najvyššie miesto a nedomnievajúc sa, že k tomu bude mať 

dosť času, nebral ich len povrchne.  

Pravda je neoblomná, krištáľovo jasná, neosobná! Ona je! Nepríde človeku naproti 

a neslúži mu! On ju nemôže pre seba tiež používať tak, ako by si sám chcel nahovárať! Lenže 

človek musí jej slúžiť, keď chce obstáť. 

Tak je to tiež s mojim Slovom! Ono sa javí slabochom ako kruté, pretože prináša 

rozčarovanie každej domnienky, ktorá sa snaží bázlivo zastierať prirodzenosť prísnosti čistej 

Pravdy. Ako málo tuší človek tú hrôzu neúprosne chladnej vecnosti Božej vôle! 

Ja som ale s touto vôľou zajedno! A všetci ľudia, ktorí nestoja v Slove Pravdy ako 

živí, musia od tejto hodiny zostať od nej vzdialení! 

Vy ale, ktorí moje Slovo chcete nasledovať, buďte pripravení za všetko, čo ste prijali, 

teraz vystúpiť! Premeňte teraz Slovo v čin! Kráčajte smelo vpred. Boh je s nami! Zem sa musí 

skloniť. Svetlo pozná len Svetlo samotné! Nemôže strpieť ani ten najmenší prášok! 
A vlniac, rozlieva sa teraz Božie Slovo ako prúd nad celou Zemou. Kto sa chce stavať na odpor, bude 

odvrhnutý preč, bez záchrany zničený; lebo Všemohúca Vôľa Božia je, aby v celom stvorení bolo teraz Svetlo 

a tým Spravodlivosť!  

Prežívanie je teraz pre ľudstvo jediná záchrana, vzostup, víťazstvo! Kto v sebe všetko neoživí, nebude 

sa hýbať, aby svoju úlohu ako človek v tomto Stvorení poznal a verne vyplnil, ten bude vyradený z kruhu Svetla 

a tým prestane byť! – 

Vy ale, rytieri, apoštolovia, učeníci! Vám patrí moje volanie v túto hodinu!  

„K činu, vy vyvolení! Požadujem teraz splnenie vášho sľubu! Každý hneď na svoje miesto! V ruke 

meč! Do strehu! Nech je bystrý pohľad, neklamný v čistote cítenia! Imanuel je medzi vami! Svetlo strhne tmu 

dolu do rozkladu! A s ňou všetko, čo jej slúžilo! Staň sa teda podľa Svätej Vôle Božej! Amen.“ 

Buď teraz Svetlo tu na Zemi. Aby sa stala Božou záhradou podľa Vôle vášho Stvoriteľa! 
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Božia Pravda preniká žiariac, aby už viac nemohol žiadny záhyb zostať zatienený a každá nepravda 

pominula. Vďaka, chvála a sláva buď Pánovi.  

AMEN.  

 

 

 

 

159. (Buďte v myšlienkach bdelí!) 
(21. august 1932) 

 

 

Dnes uplynulo sedem dní už od onej lehoty, ktorú som mohol ešte raz poskytnúť 

k dobrovoľnému splneniu všetkého toho, čo vyžaduje vznešený úkol, keď má byť dokončený 

Bohom chceným spôsobom. 

V splnení môjho Slova zostupuje teraz utrpenie na tých, ktorí nemohli dokázať 

odhodiť od seba staré, nepotrebné, aby našli vážnosť, ktorú potrebujú a ktorá je nezbytná. 

Pred siedmimi dňami sa vydalo na cestu utrpenie, aby vypálilo všetko čo sa vo vás stavia 

proti možnosti spĺňania, podľa zákona odplaty, ktorý je spravodlivý a neúchylný. 

Tak mnohí medzi vami sú v nebezpečí! Celkom nedotknutý nezostáva nikto okrem 

dvoch rytierov, lebo každý zo sebou ešte vlečie nesprávne s húževnatosťou, ktorú bude po 

súde vidieť celkom nepochopiteľnou. Musí to von alebo bude človek sám vrhnutý späť ako 

ten, ktorý zlyhal! 

Sklamať a pri vážení byť nájdený príliš ľahkým! Nepoznáte váhu týchto slov, lebo 

inak by vám to nedopriavalo žiadneho kľudu dňom ani nocou! Ukáže sa teraz už veľmi skoro 

hmotne, kto k tomu patrí! Čo vy viete o moci Božieho Slova vo stvorení! Čo môžete len tušiť 

o jeho ostrí, o jeho sile! Ono žije! Nepodobá sa vašim slovám, ktoré sú len matnými tieňmi 

v porovnaní so žiarením, ktoré sa vylieva zo Slova Božieho na celý svet, ktorý stravuje alebo 

buduje, usmrcuje, prebúdza, riadi po celú večnosť! 

Teraz vstúpilo medzi vás, z časti ako priateľ a z časti ako nepriateľ, ako lekár alebo 

ako sudca, vždy podľa skutočného stavu jednotlivca, vo všetkých prípadoch však nesmierne 

pre všetko ľudské pochopenie! 

Nech vám je k tomu daná ešte rada: Jedna vec vám robí problémy! Myslenie, ktoré sa 

trvalo zaoberá úlohou, ktorá vám bola daná v službe Grálu. Jedine to vás necháva v ňom 

trvalo žiť. Vy, ktorí bývate na Hore, musíte vedieť, že ešte nič nebolo vykonané tým, že ste tu 

na Hore a presne dodržiavate čas k jedlu, nezmeškáte nikdy hodiny pobožnosti a snažíte sa žiť 

v mieri s ostatnými. To všetko sa nepočíta za nič. 

Hlavnou vecou sú vaše myšlienky! Na tie však dbáte príliš málo a nechávate ich 

vzájomne poletovať po najneužitočnejších cestách. Kto je schopný pozorovať vaše myšlienky, 

ten vidí obraz, ktorého by sa každý zhrozil. 

Predstavte si tábor pri ležaní, ktorého obyvatelia zastávajú najvážnejšiu službu v dobe 

tuhej vojny a na ich bdelosti spočíva osud celého ľudstva! Víťazstvo alebo zánik! 

A obyvatelia tohto tábora si počínajú tak, ako by už postačilo, či sú prítomní na mieste, kde 

majú byť. Bezstarostne si chodia po svojej dennej práci, pretože musia predsa jesť, piť a spať 

a obliekať sa, k čomu potrebujú všetok svoj čas s výnimkou niekoľko málo inštruktážnych 

hodín! A náhle pritiahne do tohto tábora nepriateľ. Je ťažko vyzbrojený a dobre pripravený, 

pretože dobre vie, že taký tábor musí len prekvapiť, keď sa chce zmocniť celého ľudstva. 

Nasleduje divoký zmätok medzi doteraz bezstarostnými obyvateľmi tábora, pretože 

prísna disciplína a poriadok a predovšetkým správne prevádzanie rozkazov platilo pre nich 

vždy za čosi neobyčajného a preto sa v tom necvičili. Porážka je potom už pri prvom vážnom 

útoku neodvratná aj pri najlepšej vôli, ktorá ako jediná nemôže postačiť, keď sa denne 

a každú hodinu nezoceľuje činnosťou. 
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Takými ako tábor týchto obyvateľov, ktorí neboli bdelými, ste dnes z najväčšej časti aj 

vy, keď pozorujem váš myšlienkový život. A s týmto myšlienkovým životom zrovnávam 

onen tábor. Vy sa oddávate celkom nevinne najrôznejším myšlienkam, zatiaľ čo 

v myšlienkovom živote je už v plnom prúde najostrejší boj! 

V myšlienkach buďte na stráži dňom i nocou! Potom to celkom prenikne do cítenia. 

Myslite stále na to, že nepriatelia sú okolo vás, že číhajú na každú najmenšiu slabinu, aby ju 

využili na preniknutie dovnútra vášho tábora. 

Musíte sa zdesene zhroziť, keď sa pristihnete pri tom, že vaše myslenie sa uberá po 

cestách, ktoré sú pre vás ničotné, ľahostajné alebo dokonca nesprávne, ktoré nepatria 

k vznešenéj úlohe, ktorú máte už dlho pred sebou. Toto musím teraz požadovať od každého, 

kto trvalo žije v mojom okolí: byť stále bdelý vo svojich myšlienkach! Obranne myslieť na 

nepriateľa, prenikajúc víťazne vpred pre silu Svetla. 

Pre lepšie porozumenie vám chcem ukázať obraz o účinku a rozvinutí dejov, ktoré 

máte teraz vyvolávať v jemnej hrubohmotnosti. 

Buďte bdelí! Často som k vám volal! Byť bdelými môžete len vtedy, keď vaše 

myšlienky sú neovplyvnené u veci, kvôli ktorej prečkávate tu na Hore! Bez myšlienok, ktoré 

k tomu patria, niet žiadnej bdelosti v ľudskom duchu! 

Vy viete, že množstvo duchovných pomocníkov a bojovníkov Svetla je vám po boku 

k nádhernému splneniu v službe Grálu, stále pripravené zasiahnuť tam, kde sa im k tomu 

poskytuje možnosť. Túto možnosť, a to si presne uvedomte, dávate vy svojim myslením! 

Všetci silní bojovníci musia stáť nečinne pokiaľ vy, ktorí žijete v hrubohmotnom tele, im 

nedáte možnosť k boju a zásahu pomocou svojich myšlienok! Lebo títo duchovní pomocníci 

a bojovníci potrebujú vášho sprostredkovania, pretože pre nich samotných je tu 

neprekročiteľná priepasť k hrubohmotnosti. 

Vaše myšlienky vznikajú činnosťou hrubohmotného mozgu. Tieto myšlienky sú preto 

kanáliky z jemnej a najjemnejšej hrubohmotnosti, ktoré vedú do hutnejšej hrubohmotnosti 

a prenikajú ňou. Duchovní pomocníci a bojovníci môžu zasahovať do hrubohmotnosti len 

pomocou vyžarovania týchto kanálikov a privádzať tak k uskutočňovaniu to, čo myslíte!  

Je to vedomý akt posilnenia, ktorý vychádza z týchto pomocníkov. Ale všetci 

pomocníci, ktorí slúžia Grálu, môžu dosiahnuť prirodzene spojenie len s takým vyžarovaním, 

ktoré je v zmysle úkolu služby Grálu. Môžu teda hrubohmotne pôsobiť len prostredníctvom 

vašich myšlienok, keď tieto smerujú k vašej vznešenej úlohe čisto, mocne a jasne. Jedine tam 

môžu plne uplatniť svoju silnú pomoc. Nie v iných veciach. 

Myslite na to! Namáhajte sa, aby ste správne pochopili zmysel tohto vysvetlenia 

a potom poznáte, ako vaša zodpovednosť rastie do ohromných rozmerov a aká vina vás 

zasiahne za každú jednotlivú myšlienku, ktorá nepatrí službe Grálu. 

Volám vás k bdelosti! Jednajte teraz! Myšlienky sú vašou velikou mocou, ktorou 

musíte všetko vyvolať! Moc, ktorú tým budete vykonávať, je na zemi nedosiahnuteľná, 

neprekonateľná nepriateľmi, pretože s tým je úzko spojená celá útočná sila duchovných 

bojovníkov, ktorí slúžia Svetlu! Táto sila sa rozvinie až do najťažších hrubohmotných ríš! 

Zostrite preto svoje myšlienky proti všetkým nepriateľom, proti všetkému zlu, proti všetkému 

temnu, zostrite ich k vernej stráži a k silnému boju! 

Neprevádzajte s tým žiadne nedbalé detské zábavky! Ste teraz mečmi, ste teraz 

kopijami, lebo svätá sila Božského Svetla, ktorá vás k tomu určila, vedie ku konečnému 

víťazstvu v strnulej hrubohmotnosti tohto sveta!  

Preto nech teraz pôsobí zákon, že meče myšlienok, ktoré v budúcnosti vytasíte 

v obrane proti nepriateľovi, a kópie vášho chcenia, ktoré nechcete vrhnúť do temnôt k ich 

zničeniu, budú silou Svetla namierené na vás samotných, aby ničivo zasiahli toho, kto je 

príliš lenivý a príliš zbabelý viesť ich Bohom chceným spôsobom! Bez odkladu má byť 

Svetlo vo stvorení! Už príliš dlho sa v ňom mohlo zdržovať temno. 
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Od tejto hodiny budú pomocníci Svetla očisťovať na zemi tiež všetky médialne kruhy, 

ktoré napáchali medzi hľadajúcimi mnoho zla a hnev ich zasiahne celou silou, lebo boli horší 

a ľudským duchom omnoho nebezpečnejší v skazonosnej domýšľavosti svojich predstáv než 

temno samotné. 

Nemajú už ďalej otravovať túto zem prejavmi nevedomých duchov, ktorí sa 

domnievajú, že sú vedúcimi a oznamujú ľuďom veci, ktorým sami ešte nerozumejú, pretože 

sú k tomu ešte príliš nezrelí. 

Pomätenie mysli a zatemnenie zasiahnu tie média, ktorých zaslepenosť je tak veľká, že 

vo svojej domýšľavosti nechcú slúžiť Svetlu Pravdy! 

Sú preto pripravené už čisté nádoby medzi všetkými národmi. Poslovia Grálu sa teraz 

s týmito nádobami spájajú, aby s ich pomocou ohlásili Syna Človeka, ako je to vo vôli Božej! 

Aby tak vo všetkých rečiach a všetkým národom bola ukázaná pravá cesta! Volám teraz 

týchto poslov, aby započali so svojou službou! 

Pri tom sa tiež splní zasľúbenie, že nedospelé deti budú prorokovať a hovoriť pred 

ohromenými učencami a nevedomými rodičmi. Okolo týchto vecí nemôže prejsť nikto, bez 

toho, aby sa s tým nejako vážne nevysporiadal. Blažení nech sú tí, ktorí sa pri tom ešte 

prebudia a nájdu pravú cestu ku Svetlu. Ale beda všetkým, ktorí ani tým nebudú prebudení zo 

svojho duchovného spánku, lebo oni sú ako zhnité plody vo stvorení, ktoré musia byť 

zničené, skôr než prenesú hnilobu na iných, doposiaľ zdravých.  

Nezadržateľne sa teraz všetko tlačí dopredu! Usmerňujte to na správnu cestu, vy 

povolaní a vyvolení, druhom svojho myslenia, ktoré musíte stále ovládať a nie ho nepotrebne 

premárňovať! Keď to nebudete brať dosť vážne, znesie sa to na vás a musí vás to samotných 

rozdrtiť. 

Je to ako ťažké bremeno, ktoré sa vám neúprosne valí v ústrety bez toho, aby ste sa mu 

mohli vyhnúť, ale ste bezpodmienečne donútení k činnosti Bohom chceným spôsobom. Keď 

budete pri tom príliš málo bdelí, potom vás to musí roztrieštiť! Veď vy nesiete zodpovednosť 

za zdar v tejto hrubej hmotnosti, pretože vám k tomu bola mnou daná sila po vašom sľube! 

Všetko sa rúti vpred, poháňané všemohúcnosťou Božou; očista stvorenia a vradenie 

všetkých tvorov do svätých zákonov Jeho vôle je teraz vynucované! Udalosť za udalosťou sa 

budú radiť k ťažkej reťazi strašných sklamaní, ktoré sú však pre ľudí liečivými, pretože by sa 

inak nikdy neprebudili z bláznovstva vlastného sebapreceňovania. Musia sa konečne skloniť 

pred tým, ktorého vôľou smú vôbec byť: pred Bohom!  

Ako veľa ľudí potom nájde záchranu vo všemohúcnosti Božej a bude ju smieť 

prežívať, to záleží tiež vo veľkej miere na vás. Bude celkom záležať na tom, ako sa vy vo 

vašom vzornom pozemskom živote ukážete potom ako nositelia môjho Slova pozemskému 

ľudstvu, ktoré sa bude prebúdzať ako z hlbokého spánku, hľadajúc Boha, lebo to je ten most 

porazených ku mne. „Skrz vás nájdu mňa potom v Slove!“ Buďte preto tiež verní v tomto! 

Nikdy nezamdlievajte, lebo byť bdelým duchovne a tiež pozemsky, to je druh boja, 

ktorý vediete. A bdelosť vám prinesie sväté víťazstvo. Vernou strážou zaistíte tiež trvalú 

ochranu. Vaše boje sa odohrávajú prevažne v duchovne a jemnohmotne, posledné sa však 

prejavujú až na hranici pozemskej hmotnosti. Boje nie sú ešte skončené. Všetko je v trvalom 

pohybe a vy v tom nesmiete ochabnúť vo svojej bdelosti. Bez ustatia musíte v trvalom 

zachvievaní svojich kruhov plných sily odhodiť všetko približujúce sa zlé chcenie tak, aby ani 

jediná myšlienka z toho sa nemohla priblížiť cez kruhy vašej pozemskej ochrany.  

Vašou duchovnou a tiež pozemskou bdelosťou premáhate totiž už zlé úmysly temna 

a vyhladzujete ich. Vy bojujete pri tom skutočne duchovne zbraňami, ktoré vám prepožičalo 

Svetlo pre tento boj. 

Keď zostanete denne svojim citom, vyciťovaním a svojim myslením trvalo vedomí 

vznešenej úlohy, ktorú ste slávnostne sľúbili svojmu Pánovi plniť a keď sa nedáte od nej 

odviesť všednou prácou a dennými všednými dojmami, a keď neprepadnete do lenivého, 
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príliš pozemsky pociťovaného myšlienkového hĺbania, potom je váš duch stále bdelý a na 

mieste dňom a nocou, uzavrie vstup, akonáhle sa začne formovať zlý úmysel a snaží sa 

vplaziť do jemnej hrubohmotnosti. Nie je nutné, aby ste toto tiež vedeli svojim denným 

vedomím. Keď ste vo vernosti neustále starostliví a bdelí, tak jedná váš duch podľa toho, bez 

toho aby ste pozemsky o tom vedeli. 

V dobách, kedy sa pripravuje nové svetlé dianie, tu sa snažia temnoty obzvlášť 

nepriateľsky prenikať na Horu. Preto sú všetky splnenia zo Svetla na zem doslovne 

doprevádzané ťažkými bojmi s vnikajúcimi temnotami, ktoré chcú zabrániť alebo ešte 

v poslednom okamžiku zadržať, rušiť, i keby to bolo len narušením tvrdošijného boja. 

Modlime sa: 

Otče, prosím Ťa, nechaj prejsť koleso riadenia cez túto zem, aby mohla vzniknúť 

Tvoja nová ríša. 

Amen. 

 

 

 

 

160. Kladiem duchovný základný kameň ku chrámu... 
Tu je podaný výňatok z Pánových slov: 

 

„Kladiem základný duchovný kameň ku chrámu, ktorý má zvestovať moc, vznešenosť 

a žiarivú dokonalosť Môjho Otca, ktorý Všemohúci vládne nad všetkými svetmi. Má to byť 

chrám spĺňania. Až raz budete kráčať ako dokonalí duchovia po svetlých cestách v Raji, 

potom poznáte, aká to bola milosť Boha, Pána, že ste, nehľadiac na všetko, boli vyvolení, aby 

ste spolupomáhali pri jeho vzniku na Zemi. Potom konečne tiež poznáte, že ste navzájom 

spájali nie len pozemské ale tiež duchovné kamene, aby vzniklo nádherné dielo, ktoré 

zaznieva mohutnými, jasavými tónmi varhanov. 

S pozemským dokončením stavby sa naplnia dávne zasľúbenia. Bude vám takto 

darované miesto najsvätejšieho zakotvenia Svetla. Vlny Svetla budú stúpať a klesať spájajúc 

chrám so žiariacimi stupňami môjho trónu a tým so mnou a z neho sa bude týčiť plamenný 

kríž života do žiaru Svetla, ktoré kedysi vyslalo svoje sväté kropaje do ničoty a z milosti 

BOHA ju osvietilo a dovolilo, aby sa stala formou. 

Vaše duše nech sú však otvorené, lebo do nich bude vnorená nová zodpovednosť, 

ktorá bude chcieť správnym spôsobom slúžiť. Vaša vernosť a láska ku Svetlu, k BOHU, má 

vyrásť nad pozemské. S novým chrámom máte sa i vy stať novými k novému činu. 

Udržujte chrám PÁNA čistým, aby, podobný svetelnému prieseku, vám poskytol 

spojenie so mnou!“ 

 

 

 

161. Predslov k zasväteniu chrámu. 
 

 

Jedine dnes vám dám pravé nedotknuteľné Slovo o práve a povinnosti človeka. Kto si 

chce robiť právo na práva, ten nech si je najskôr vedomí svojich povinností, lebo práva 

i povinnosti musia byť v rovnováhe, keď chce človek prežívať svoj život tak, ako to chce 

Boh. 

Žiadny človek nemá súdiť druhého, žiadny človek to tiež nemá od niekoho iného 

žiadať! 
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Každý človek má ísť svojou cestou a hovoriť svojou rečou, aby sa nestal 

napodobeninou svojho blížneho! 

Nikto sa nepozeraj na toho, koho považuješ krajším ako seba a nenapodobuj ho preto, 

lebo Boh nestvoril žiadneho človeka, ktorý by v sebe neniesol tiež krásu nejakého druhu. 

Dávam vám najvyššie prikázanie, z ktorého sa musia všetky ostatné prikázania 

odvíjať: 

Plnenie povinností voči Bohu!  

Z toho vyplýva plnenie povinností voči blížnym a plnenie povinností voči zvieratám 

a rastlinám! 

Malý je človek pred svojim Bohom a húta o povinnostiach, ktoré voči Bohu má. Byť 

prirodzeným, prirodzene žiť – v tom je plnenie povinností. 

Človeku sú darované vysoké ideály, driemu v hĺbke jeho duše. Prebuďte ich! 

Nepotláčajte každé hnutie, ktoré vás chce oblažiť. Je to začiatok na ceste plnenia si povinností 

voči Bohu; vedie cez plnenie povinností voči ľuďom. Pomáhajte a podporujte svojho 

blížneho, tým plníte to, čo ste mu dlžní! Lebo vy, ľudia, máte pri svojom putovaní dozrievať 

jeden na druhom! Nič vám nepomôže, keď nikomu neubližujete, keď sa uzatvárate a utekáte 

pred ľuďmi. Premeškávate tým svoju povinnosť! Bohato však obdaruje nebo požehnaním 

toho, kto sa z ľuďmi spájal a zase sa s nimi dokázal rozísť, preto že tým mohol prežívať pri 

spätnom pôsobení všetko, čo potreboval a zároveň pomáhal druhému, aby pokročil ďalej. 

Prijmite dary, ktoré vám boli dané na vašu púť, a dajte im rozkvitnúť. A keby sa vám 

zdali nepatrnými v porovnaní s darmi vášho blížneho, uvedomte si, že všetky majú rovnaké 

práva! Záleží len na tom, ako ich využijete, k požehnaniu alebo ku škode! Aj keď sa zdajú 

byť bezvýznamné, môžu aj vo vašej ruke, pokiaľ sú správne použité, priniesť ďaleko viac 

úžitku než dary, ktoré sa zdajú byť väčšie, ktoré však nie sú plne využité. Každý nevyužitý 

dar či sila sa stávajú človeku osudnými! 

Jedine človek, ktorý plní svoju povinnosť, má právo žiť v tomto stvorení. On jediný 

má oprávnenie k bytiu! 

Z najvyššieho prikázania možno vyvodiť i príkaz: 

Pestuj krásu! 

Krása spočíva v celom stvorení. Každý tvor ju nejako prejavuje. Len jeden tvor ju 

nechal zakrpatieť: Človek! 

Prirodzenosť a krása sú jedno! Krása je nie niečo vyumelkovaného, vymysleného, ona 

bola a je vždy tu. Nemení sa z prechádzajúcimi časmi, stojí medzi vami vždy živá 

v nezmenenej podobe. V tisícorakých podobách a predsa jednoduchá! Všade vám vstupuje do 

cesty. Vy ľudia by ste sa z toho mali radovať, učiť sa z toho, mali by ste ju v sebe nechať 

povstať tak, ako žije v každej rastline, v každom zvierati. Mali by ste byť krásny k pocte 

svojho Stvoriteľa! 

Neprechádzajte okolo svojich blížnych, nech sú akokoľvek oškliví a nemyslite si: Od 

teba sa nemôžem nič naučiť! Kľudne sa na nich raz zadívajte, bez toho, že sa budete 

vysmievať ich slabostiam, a poznáte, že znetvorili práve to, čo by bolo malo byť určené 

k tomu, aby ich učinilo krásnymi. 

Buďte bdelí vo všetkom, čo sa ponúka vaším očiam! 

Nechcem vám dosádzať žiadnych sudcov, ktorí majú rozhodovať o tom, či človek má, 

alebo nemá pravdu, či môže klásť na iného požiadavky alebo sa ich musí zriecť. Svoje chyby 

máte poznávať na sebe sami! Vy sami máte posúdiť, kde máte práva a kde povinnosti. Lebo 

nikto nemôže brať, kto nechce dávať!  

Živé sú prikázania a nesmú byť vtlačené do strnulých foriem, preto vám nedosádzam 

žiadnych sudcov. 

Nemá vám byť prepáčené nič, čo môžete učiniť sami. Tým by bol len položený základ  

ku všetkému špatnému, ospalému prepadnutiu do pohodlnosti. Tak, ako vašim telom 
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prebiehajú početné nervové zväzky, ako oživujú každý úd, tak sa máte hýbať tiež vy, ľudia, 

ktorí tvoríte národ. Ani jedna časť veľkého celku nesmie byť nečinná, inak ochromuje už 

svoje okolie! Vaše jednanie musí navzájom zapadať od najvyššej až do najnižšej kasty 

a odtiaľ musí prúdiť späť až do kasty najvyššej. Tým vznikne večný kolobeh, ktorého životný 

prúd posilňujem tým, že čerpám zo Svetla, aby som požehnal vašu prácu! 

 

 

 

 

162. 15. október 1932. 
 

 

Je tu veľká, dôležitá hodina príprav a preto je veľmi nutné, aby prijímajúci ľudskí 

duchovia boli jasní a tichí ako zrkadlu podobná hladina jazerná. Veď k povinnosti ich 

posvätnej služby patrí i to, aby si vo vnútri vytvorili takú harmóniu. Že sa ich už nebudú toľko 

dotýkať prúdy z vonkajška. 

Všetci tí povolaní, ktorým prislúchajú pozemské povinnosti, musia však tiež byť 

múdrymi a dobrými strážcami a tiež tak musia byť živými v trvalej snahe nevytvárať 

disharmóniu, ale každý nesúlad musia včas zastaviť dôsledným plnením svojho vlastného 

okruhu povinností. Jemné súkolie musí zasahovať navzájom do seba – k tomu Otec vo vás 

znovu prebudil vaše živé cítenie silou svojho Slova! 

Tak bude vybudovaný podstavec, na ktorom bude Slovo mocne nad vami tróniť, keď 

najskôr úplne nájdete ten pravý súzvuk vo svojom konaní, v spolupôsobení so 

samozrejmosťou, dokonca i v tých najmenších každodenných povinnostiach. Aj tie 

prispievajú k tomu, aby ste bez zvyšku dokončili svoje veľké splnenie, prispievajú k tomu 

rovnako, ako ktorékoľvek veľké, nápadné dielo. Vo všednom plnení povinností môže často 

tkvieť mnoho veľkého. Na tomto základe záleží a to pochopili doposiaľ len máloktorí. 

Dvíhate ruky vysoko hore a bojujete o svoju cestu a pri tom nechávate bez povšimnutia míňať 

okolo seba možnosti vývoja, pretože sa vám nedostáva skromnosti. 

Stojí nad vami mocný duch a akonáhle sa správne otvárate, prichádza pomoc, ľuďom 

neznáma, vo veľkom urýchľovaní všetkého vášho konania. O tom ste doposiaľ nemali 

tušenia. Veliké divy spočívajú stále ešte v rukách Božích a zachvievajú celým stvorením. Zo 

všetkých tvorov jedine človek môže ich objavovať a chápať, akonáhle ku ním zaujme správny 

vzťah. Mocný prejav zákona i vás zasiahne a len potom pochopíte zmysel týchto slov. 

Dokedy však toto jazero, ktoré má prijímať silu Svetla, je rozvlnené až do hlbín, 

nemôže zrkadlo ducha tak jasno všetko zobrazovať, čo spočíva na dne a nie je osvetlené. 

Záchvevy nemôžu celkom preniknúť. Udržuj svoju dušu zdravú, potom bude zdravé aj tvoje 

telo! Zostaň neznečistený žalostnými negatívnymi myšlienkami, ktoré v tebe trvalo hlodajú 

a teba zaťažujú, ktoré ťa zo všetkých strán obklopujú a tebe prekážajú! Vprav sa celkom do 

svojej služby a uzatvor na nejakú dobu svoje mäkké bohaté srdce – má patriť len tvojej úlohe. 

To vravím ti ja, Pán, a som ti navždy blízko, kedykoľvek zaklepeš. Buď otvorený 

svojmu duchu a uzatváraj sa pred tým mnohým, čo hovorí bezvýznamne. To hovorím 

všetkým svojim služobníkom. 
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(163. K 6. decembru 1932) 
 

 

Mocné dianie Svetla uskutočnilo sa v roku, ktorý teraz končí! I keby dôsledky toho 

pre vás neboli ešte pozemsky znateľné, tak sa predsa duchovne a jemnohmotne už spĺňajú.- 

Počiatky tohto duchovného diania boli ale vo svojich prvých vybaveniach už tiež 

hrubohmotne celosvetovo pozorovateľné.  

Mnoho duchovných bojov bolo už víťazne vybojovaných, iné sú v plnom prúde. 

Bojovníci Svetla hľadia ostražito na vás, nositelia kríža; lebo vy máte pomáhať všade na zemi 

dobiť víťazstvo Svätého Svetla. Preto tiež držte verne stráž, aby ste spolu so silnými 

bojovníkmi Grálu, ktorí pôsobia v jemných hmotnostiach nad astrálnou úrovňou, jasným, 

čistým, na vysokú vec smerovaným myslením, bojovali vo správnom zmysle a mohli byť 

úspešní v obrane pred prikrádajúcimi sa temnotami! – Légie duchovných pomocníkov 

a bojovníkov Svetla vám stoja v prenádhernom splnení v službe Grálu po boku, stále 

pripravení zasiahnuť tam, kde im k tomu budú dané možnosti. Možnosti k tomu – počúvajte 

to presne – dávate vy svojimi myšlienkami! – Nečinne musia stáť všetci silní bojovníci, ak vy, 

ktorí žijete v hrubohmotnom tele, im vašimi myšlienkami nedávate možnosť bojovať 

a zakročiť! Lebo duchovní pomocníci a bojovníci vás potrebujú ako prostredníkov, pretože 

pre nich samotných existuje ku hrubohmotnosti neprekonateľná priepasť. 

Vaše myšlienky sa vytvárajú činnosťou hrubohmotného mozgu. Myšlienky sú preto 

z jemnejšej a najjemnejšej hrubohmotnosti formované kanály, ktoré do tejto hutnej 

hrubohmotnosti vedú a túto zasahujú. Duchovní pomocníci a bojovníci môžu zasiahnuť 

v tejto hrubohmotnosti len skrz žiarenie týchto kanálov a tak priviesť k uskutočneniu, čo vy 

myslíte. To je vedome zosilený akt, ktorý z týchto pomocníkov vychádza. Všetci pomocníci, 

ktorí slúžia Grálu, ale môžu obdržať prirodzené spojenie s takým žiarením, ktoré vychádza zo 

zmyslu povinnosti pre Grál. Oni môžu teda pôsobiť hrubohmotne len skrz vaše myšlienky, 

pokiaľ sú tieto čisté, plné sily a jasné a sú namierené k vašej vysokej úlohe. Len tam môžu 

potom nasadiť svoju plnú pomoc. Uvážte to dobre! Dajte si tú námahu, aby ste celý zmysel 

tohto objasnenia pochopili, a potom poznáte, ako vaša zodpovednosť narastá do nesmierna. 

Tak mnohí z vás silu, ktorá vám mohla byť daná, nenechávajú žiariť ďalej tak, ako je to 

nutné. Museli by ste dnes už pre všetkých ku Svetlu usilujúcich pôsobiť pozemsky ako 

žiariace magnety na tejto zemi! 

Ujasnite si to! Lebo teraz to zasiahne všetkých v tom váhajúcich! Avšak nechápte tieto 

slová v malom, úzkom zmysle; lebo to nie je chcené tak, aby ste s námahou nepretržite to 

a ono premýšľali v slovách a vetách. Nie, len pri týchto veciach musíte zostať pevní. 

Nepotrebujete sa v myslení vyjadrovať slovami, ako u modlitby! Máte byť bdelí, to znamená, 

byť si vždy vedomí nebezpečia! Nikdy nezabudnite, že nepriatelia vás všade sledujú. Nech je 

napätý každý nerv vo vyciťovaní nebezpečia, prichádzajúceho od vašich blížnych, chcúcich 

zlo, a od duchov z oného sveta. Buďte vyzbrojení, buďte ako pevný múr. Veď živé Svetlo je 

ako oceľová stena, ktorá približovaním zosilňuje tlak, až luciferovské temnoty budú nakoniec 

doslova rozdrobené a rozdrvené ako medzi dvomi oceľovými stenami.- 

Vy, nositelia Svätého kríža, musíte vedeť že tí, ktorí vám chcú pomôcť, sú často skrz 

vás preto napádaní nenávistnými temnotami, tak ako som bol ja nimi slepo napádaný a tiež už 

Syn Boží Ježiš.– Teda pozemsky bude Božské Svetlo na zemi pôsobiť skrz vernú službu 

nositeľov kríža. Tým opakovane nespoľahlivým miliónom ľudí, ktorí sa snažia vo zmysle 

Božej vôle žiť a túžia po pravom ľudstve a slobode ducha – pomôže nájsť ich cestu ku Svetlu 

vážne hľadanie a opravdivé poznanie. – Keď Svetlo nájde vo vás dostačujúcu a pevnú oporu 

na zemi, vznesie sa do tej jemnohmotnej výšky, kde získa bezpečné zakotvenie. Preto 

vytvorte verný ochranný val okolo môjho pozemského tela, ktoré je ešte tak citlivé ako surové 
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vajce, teda veľmi ľahko zraniteľné. Bol som vám tým z najvyššieho Svetla doslova daný do 

rúk. – 

Len vašou vernosťou a láskou v službe môže byť ešte zachránené pred duchovnou 

smrťou tiež mnoho Svetlo hľadajúcich, ktorí by inak museli byť stratení, pretože sú príliš 

slabí v duchu, aby sa bez vašej pomoci sami zo seba ešte v pravý čas prebudili. Je preto vašou 

najvyššou úlohou, ako vzory predchádzať celému pozemskému ľudstvu v službe PÁNOVI! 

Tak nesiete obrovskú zodpovednosť, ale tiež tú najnádhernejšiu zo všetkých povinností! – 

Buďte žiarivým príkladom v celom svojom bytí; lebo tým môžete vystavať mosty pre 

mnohých pravdu hľadajúcich ľudí, ktorí vás ticho očakávajú. Osud celého pozemského 

ľudstva je tým vo vašich rukách! – Neberte to preto tak ľahko!  

Avšak kto sa už viac nechce zobudiť zo spánku svojho ducha, ten je teraz nenávratne 

stratený. Nikto a nič ho potom nezachráni pred pádom do hrôzy plnej priepasti rozkladu. 

Vy, nositelia Svätého kríža, ale kujte zbrane svetlých činov a vyzbrojte sa k veľkému 

duchovnému boju! Keď len na okamžik nebudete tak bdelí, ako to sila Svetla požaduje, môže 

byť celá duchovná bitka ohrozená, ako tiež jednotlivý nositelia kríža ako bojovníci! –  Pokiaľ 

takto v pevnom chcení k dobrému plní sily pôsobíte vo SLOVE a verne slúžite PÁNOVI 

všetkých svetov, je úspech a víťazstvo všade s vami! Ďakujte v pokore BOHU za Jeho milosť, 

že smiete byť účastní na výstavbe jeho novej ríše tu na Zemi, vďaka nevyčerpateľnej sile Jeho 

pomáhajúcej Svätej Lásky!  

Amen!  

 

 

 

 

164. Hľaď, človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby osudové 

vlákna tvoj vzostup nebrzdili, ale podporovali! 
 

 

NAPRIEK tomu, že Posolstvo obsahuje v sebe všetko, aby ukázalo ľuďom cestu, 

ktorou sa musia uberať stvorením, ak sa chcú dostať nahor do svetlých výšin, stále znovu sa u 

jednotlivca vynára úzkostlivá otázka: Čo mám ja činiť, aby som šiel skutočne správne! 

Toto cítenie sužuje veľmi mnohých, lebo človek si rád robí všetko obťažnejším, ako to 

skutočne je. On potrebuje ten zvláštny spôsob všetko si sťažovať, lebo nemá v sebe dosť sily 

aby sa vážne a horlivo zaoberal tým, čo je jednoduché. Na to už nestačia ani všetky jeho 

schopnosti. 

Ak nevidí pred sebou ťažkosti, nikdy nedokáže napnúť sily, aby ich využil; lebo 

nedostatkom ťažkostí rýchlo spohodlnie, a to nakoniec ochromí celú jeho činnosť. Z toho 

dôvodu nedbá tiež na jednoduché, ba dokonca všetko jednoduché robí, ak to môže pokriviť 

ešte nezrozumiteľnejším, len aby to mal ťažké spoznať v tom pokrivenom nakoniec opäť to 

pravé, ktoré zostáva vždy zakotvené v jednoduchom. Tak premárňuje človek trvalo silu i čas! 

Človek potrebuje prekážky, aby sa dostal k cieľu, len tak ešte zozbiera svoje sily; to 

však už nedokáže, ak cieľ uvidí jednoducho pred sebou. 

To vyznieva spočiatku síce ako niečo veľké, no predsa je to znamením najhlbšej 

slabosti! Ako oslabené telo potrebuje povzbudivé prostriedky, aby ešte vykonávalo svoju 

činnosť, tak ľudský duch potrebuje k napnutiu svojich síl ako dráždidlo vopred uvedomenie, 

že k dosiahnutiu cieľa musí niečo prekonať! Z toho vznikla kedysi tiež tzv. veda, ktorá 

všetkým jednoduchým opovrhuje a zachádza v tom až do smiešnosti, len aby mala nejakú 

výhodu pred ostatnými a mohla sa blýskať. 
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Lenže to nie je samotná veda, ktorá takto koná už od dávnych čias. S námahou 

vybudovala klamnú stavbu, ktorá je podradná, vyumelkovaná, skostnatená a pokrivená, 

dokonca často tiež prekážajúca, a má predstavovať niečo veľké.  

Štátne výstavby a súdne právomoci sú rovnakého druhu, dokonca jednotlivec postavil 

budovu svojho pozemského života už od základu nesprávne! Je príliš zamotaný, než aby bol 

zdravý, lenivého ducha ešte len podnecuje v namyslenosti, aby vynikol nad druhých; takže už 

táto samotná snaha je pravým dôvodom toho, prečo títo ľudskí duchovia zdeformovali 

a zmiatli všetku prirodzenosť a jednoduchosť. Je to ctižiadostivosť vyniknúť, namyslenosť 

vyskúmať a na tom postaviť zákony o vedení, ktoré sa nikdy nemôžu stať skutočne vedením, 

pokiaľ sa človek ešte zdráha prosto prijímať v pokornej odovzdanosti pred veľkosťou Božou. 

Ale to všetko ho zdržuje dolu.  

Nieto ničoho, čo by človek mohol skutočne vytvoriť, ak by to nevzal z toho, čo už 

vzniklo z vôle Božej! Nemohol by vytvoriť ani len jedno zrniečko piesku bez toho, že by 

k tomu nenašiel všetku látku už vo stvorení! 

Teraz to nemôže ešte spoznať, ako smiešne pôsobí, ale príde čas, keď sa bude ešte 

nevýslovne hanbiť a keď by rád vymazal to obdobie, keď si namýšľal, že je tak veľkým 

a vediacim! 

Zhovievavo, niekedy však tiež s posmešným úsmevom prechádza teraz človek popri 

každej veľkej jednoduchosti Božích zákonov, ktorej následky sú tým najhorším čo ho teraz 

musí postihnúť lúčmi súdu; ktoré má v sebe tiež moje Posolstvo a druh slov! Nevie, že tým 

ukazuje svoju najväčšiu slabinu, ktorú ako človek je schopný ukázať, lebo sa tak stavia na 

najnižšie miesto všetkých tvorov, keďže on samotný sa odnaučil dary zo stvorenia správne 

prijímať a využívať. Človek si namýšľa, že je príliš veľký a príliš vznešený, než aby od 

svojho Stvoriteľa s vďakou prijímal všetko to, čo potrebuje; preto nie je ani hoden používať 

naďalej tie milosti. 

A predsa mali byť zákony vo stvorení každému tvorovi celkom samozrejmé, 

jednoduché a nezamotané, lebo každý tvor sám z nich vznikol. 

Čo však z nich človek urobil vo svojom blude! 

Aké nezrozumiteľnosti a obťažnosti môže vykonať, poznáte sami na ľudských 

zákonoch spoločenského poriadku každého štátu! Jeden ľudský život sotva stačí na to, aby 

dôkladne preštudoval všetky zákony iba jedného štátu. K ich správnemu výkladu musia byť 

určení ešte zvláštni učenci. A ešte aj títo sa dohadujú často o tom, ako a kde môžu byť 

použité. To dokazuje, že ani medzi týmito učencami práva nie je jasný ich skutočný zmysel. 

Kde ale sa možno vôbec dohadovať, tam nie je tiež jasno. Kde nie je jasnosť, tam 

chýba správnosť a tým aj oprávnenosť k dotyčnému zákonu! 

Teraz by každý jednotlivec musel byť najprv znalcom týchto ľuďmi ustanovených 

sporom napadnuteľných, nejasných a pokrivených zákonov, aby mohol žiť nerušene! Aký 

nezmysel je v tejto skutočnosti! A predsa je to tak. Zo strany odborníkov predsa počuť dosť 

často mienku, že podľa pozemských zákonov možno každého na zemi žijúceho človeka 

napadnúť a nejako uznať vinným, ak by k tomu vznikla vôľa. A žiaľ je to pravda! A predsa 

každý jednotlivec podlieha týmto zákonom bez toho, že by bol o nich náležite poučený. 

Bude sa to musieť samo od seba zrútiť na hromadu trosiek, ako je to zasľúbené, lebo 

to patrí k nemožnostiam a k najnezdravšej zmätenosti. 

Ľudský duch teda v tom dôkladne dokázal svoju neschopnosť. Vytvoril si tým 

nedôstojné zotročenie, pretože pozemské zákony nenapojil na prazákony vo stvorení, ktoré sa 

nikdy nesnažil naučiť. Avšak iba na pôde týchto môže niekedy vzniknúť niečo prospešného, 

nech je to čokoľvek! Tak aj spravodlivosť! A tá, rovnako ako všetky základné zákony, 

spočíva opäť len v jasnej, veľkej jednoduchosti. 

Nikdy nepotrvá dlho to, čo neskrýva v sebe jednoduchosť! Jednoduchosť Božích 

zákonov to nepripustí iným spôsobom! Či sa to človek nikdy nenaučí chápať? 
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V dianí všetkých dôb môže človek celkom presne poznať, že len tam sa mohlo 

podariť niečo veľké, kde všetka sila bola zameraná na jediný bod! To predsa zreteľne 

poukazuje na nutnosť zjednodušovania! Nič iného je nie treba! Predsa musíte v tom konečne 

niečo nájsť! Veď každý človek pozná nebezpečenstvo, ktoré vždy hrozí z roztrieštenia.  

Vidíte v tom zákon moci každého zjednodušenia! Víťaznú veľkosť, ktorá sa len 

v jednoduchosti dostáva k prejavu.  

A vy ste napriek tomu stratili pojem hodnoty pre každú jednoduchosť. Iba 

v jednoduchosti sa prejavuje naozajstná sila, pravá vznešenosť, vedenie a pôvab. Tiež 

v jednoduchosti vyjadrovania a pohybov. 

To je vám všetkým celkom dobre známe! A predsa sa neučíte vážiť si vlastnú hodnotu 

toho, preto nemôžete jednoduchosť ani chápať, nemôžete ani rozmýšľať tak jednoducho, aby 

sa to mohlo prejaviť vo vašom rozprávaní a konaní. 

Človek nedokáže byť takým jednoduchým, ako by sa to mohol naučiť zo stvorenia. 

Aby dosiahol úroveň jednoduchosti vo svojom myslení a konaní, to mu pripadá nielen ťažké, 

ale on to už vôbec nedokáže! To všetko sa mu stalo už nedosiahnuteľným.  

Z toho dôvodu nerozumie už ani jednoduchosti reči a vysvetľovaniu spočívajúcemu 

v Posolstve. Vo svojom pokrivenom myslení sa domnieva, že tento jediný správny a veľký 

spôsob je pre neho príliš detský, a preto nemôže ani obsahovať nič hodnotné. Tak mu 

zostávajú skryté skutočné hodnoty Posolstva, pretože on nie je schopný ich prijať. Nevidí a 

nepoznáva tú pravú veľkosť a moc, ak je odetá do jednoduchých slov. 

To spočíva v jeho neschopnosti! Pri jednoduchosti a jasnosti musí duch rozviť silu 

sám v sebe, zatiaľ čo pri prekážkach z nejasnosti prichádza naň podnet zvonka! Ale ľudský 

duch dneška potrebuje, žiaľ, tento podnet zvonku, aby sa rozhýbal aspoň do určitej miery. 

Preto neznáša jednoduchosť a jasnosť. Jednoduchosť ho uspáva, ochromuje, lebo je príliš 

lenivý, aby sám od seba vyvinul v sebe silu, ktorá jediná mu môže priniesť úžitok a pomáha 

mu nahor. 

Človek nedokáže byť čulý, ak má okolo seba jednoduchosť a jasnosť. Jeho sila mu na 

to už nestačí, lebo ju nikdy nerozvíjal. Touto lenivosťou však vystupujú mu prirodzene trvalé 

prekážky, ktoré si tým vytvára. Tieto prekážky sú teda dnes niektorým ľuďom ako dráždivým 

a povzbudzujúcim prostriedkom vo vysvetlenom už zmysle. Lenže na prekonanie takto si 

vytvorených prekážok spotrebujú i tú žalostne malú časť sily, ktorá sa u nich vzbudí pri 

pohľade na tieto prekážky a nezostane z nej nič pre skutočný pokrok a vzostup, ktorý by 

mohol nastať až po prekonaní prekážok. Ak sa pred nimi rozprestiera jasná a jednoduchá 

cesta, unavia sa z tejto jednoduchosti, nie je im dosť „zaujímavá“, keďže si potom nemôžu už 

nič namýšľať o vlastnej veľkosti. Vytvoria si opäť novú nejasnosť, aby to, čo konajú, nejako 

„vyzeralo“, alebo nejako „vyznelo“. 

To všetko sa deje stále znovu a znovu, lebo ľudským duchom v tomto čase chýba 

vlastná skutočná veľkosť.  

Po telesnej stránke to vidíte tiež u tých, ktorí pestujú telocvik. Pri vykonávaní cvikov 

vyvinú silu a obratnosť s pôvabom pohybov, v čom sa prejavuje ovládanie tela. Ale je len 

málo cvičencov na zemi, u ktorých sa prejavuje ovládanie tela trvale aj v živote všedného dňa. 

Žalostné je často držanie tela pri sedení, pri rozhovore, pri státí a tiež pri chôdzi. To je 

dôkaz, že silu vyvinú len vtedy, keď cvičia, alebo robia cviky, teda chcú niečo ukázať. Avšak 

plne ovládať telo po celý deň, k čomu sa vyžaduje skutočná sila, a z ktorej by telo malo 

desaťkrát viac osohu ako z niekoľkých hodín cvičenia, túto silu nedokáže človek vyvinúť bez 

vonkajšieho popudu; lebo to vyžaduje viac, omnoho viac!  

Všetko cvičenie a zvláštne cviky môžu pokojne odpadnúť, ak človek skutočne ovláda 

seba a svoje telo; vtedy totiž každý sval musí zostať trvalo v pohybe, a to vyžaduje silu a 

vôľu. Akékoľvek zvláštne cvičenia poskytujú vždy iba žalostnú náhradu za vedomú silu 

veľkej jednoduchosti, spočívajúcej v samozrejmosti trvalého sebaovládania. 
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Ako je to s telocvikom, tak je to vo všetkých veciach. Človek nepotrebuje vykonávať 

niečo zvláštneho, ak správne putuje stvorením. Všetko je mu dané v úplnej jednoduchosti a 

všetko je v ňom bez toho, aby tomu musel umelo napomáhať. Ako ľudia používajú pre svoju 

výživu všetky možné a nemožné dráždidlá, aby povzbudili telo, tiež prostriedky ako fajčenie 

a omamné jedy, aby vybičovali k telu patriace nervy a mozog, zatiaľ čo to v sebaklame 

považujú za povzbudzovanie myslenia, tak pre svojho ducha používajú nejasnosti, aby sa tak 

stali otrokmi namyslenosti.  

Tým som prinútený stále znovu a znovu vytvárať mnoho slov o veciach, len aby vám 

boli viac zrozumiteľnejšie, ktoré by v skutočnosti mali ihneď vystihnúť celkom jednoduchý 

pojem! Trvalo zápasím o nové líčenie všetkého toho, čo už bolo povedané, pretože vy nie ste 

schopní prijímať tú jednoduchosť a skromnosť Pravdy a života ako aj stvorenia, v ktorých je 

zakotvená tiež vaša cesta a celé vaše bytie. 

Nemuseli by ste sa vôbec pýtať, čo máte robiť a čo zanechať! Rozbite len to bludisko 

vo vás, ktoré tak starostlivo opatrujete a pritom svojimi myšlienkami vždy vytvárate len nové 

húštiny! Myslievate príliš mnoho a z tohto dôvodu nemôžete skutočne vôbec nič premyslieť, 

nič, čo by bolo pre vás užitočné. 

Zákon všemohúceho Boha je pre vás takýto:  

Dovolené je vám preputovať stvorenie! Choďte tak, aby ste iným nespôsobili utrpenie 

kvôli splneniu vlastných žiadostí! Inak sa dostanú do koberca vašich ciest také vlákna, ktoré 

vás budú zdržovať vo vašom vzostupe do svetlých výšin od vedomého a radostného tvorenia 

v záhradách všetkých ríš vášho Boha! 

To je základný zákon, zahrňujúci v sebe všetko, čo potrebujete vedieť. Ak ho budete 

dodržiavať, nemôže sa vám nič stať. Budete vedení iba nahor všetkými nitkami, ktoré vám 

vytvára vaše myslenie, vaše chcenie a vaše konanie. 

Preto Syn Boží kedysi povedal celkom jednoducho: „Milujte svojho blížneho ako seba 

samého!“ V podstate je to presne ten istý zmysel. 

Smiete stvorením preputovať! V tom spočíva príkaz k trvalému pohybu! Vy nesmiete 

zostať stáť! To by ste ani nemohli, lebo vami vytvorené vlákna, formujúce vaše cesty, vás 

neustále poháňajú dopredu podľa svojho druhu, a to buď nahor, alebo po nejaký čas rovno, 

alebo tiež nadol. Nikdy nesmiete zostať stáť, aj keby ste to sami chceli! 

A pri tomto putovaní nemáte iným, ktorí podobne ako vy tiež putujú stvorením, 

spôsobovať utrpenie, aby sa tým splnila nejaká vaša žiadosť! 

Nie je ťažké toto správne pochopiť; lebo pri pokojnom uvažovaní vycítite celkom 

presne, kedy, kde, a ako druhým spôsobujete nejaké utrpenie. Čo vám pritom zostáva ešte 

urobiť, je to, aby ste si ujasnili, čo všetko spadá pod pojem žiadostivosti! To vám však bolo 

už kedysi jasne povedané Mojžišom v prikázaniach! Nie je potrebné opakovať to ešte raz.  

Všetko môžete tu vo stvorení užívať, všetko ochutnávať, len nesmie to byť na škodu 

vášho blížneho! To opäť sa stáva tiež iba vtedy, ak sa stanete otrokmi svojej žiadosti. 

Lenže pojem žiadostivosti nesmiete chápať príliš jednostranne. Pod to spadá nielen 

pozemský majetok a telo, ale aj žiadostivosť podkopávať povesť vášho blížneho, povoliť 

vlastným slabostiam a mnoho iného! 

Ale práve dnes sa venuje ešte príliš málo pozornosti oddávaniu sa vlastným 

slabostiam, aj napriek tomu, že spĺňanie vlastnej žiadostivosti sa deje na úkor alebo k utrpeniu 

vašich blížnych! Husté sú vlákna, ktoré sa pritom nadväzujú a potom každú dušu, takto sa 

správajúcu, zdržujú dolu. 

Do toho spadá nedôvera a závisť, srditosť, hrubosť a surovosť, jedným slovom 

nedostatok sebaovládania a dobrého chovania, neznamená to nič iné, než nutný ohľad na 

blížnych, ktorý musí byť, ak má panovať harmónia. A jedine harmónia podporuje stvorenie i 

vás! 
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Je to husté tkanivo, ktoré z toho vzniká, čím sa tak mnohí musia zrútiť práve preto, že 

sa na to ešte primálo dbá, hoci to už blížnym spôsobuje nepokoj, tieseň, hnev a často aj ťažké 

utrpenie. V každom prípade však škodu. 

Pri takomto konaní ľudí vzniká pri vyžarovaní ľahko alebo silno vzrušenej krvi ihneď 

veľmi skalená vrstva, ktorá vnikne medzi ducha a jeho svetlé vedenie, oddelí ich od seba! 

Človek stojí pritom ihneď osamotený, úplne nechránený, a to môže spôsobiť také škody, ktoré 

sa už nikdy nedajú napraviť! 

To nech si každý dobre vštepí do pamäti, kto chce nahor!  

Je to rada, záchranný pás, ktorý ho môže ochrániť pred utopením, pred zánikom. Je 

tým najdôležitejším pre všetkých v pozemskom bytí! 

Vy všetci, ktorí chcete patriť Grálu, aby ste žili podľa môjho Posolstva, počujte preto 

ešte raz ten Božský príkaz, spočívajúci v tkaní tohto stvorenia: 

Na svoje skoršie prianie smiete vedome preputovať stvorenie! Avšak nesmiete pritom 

spôsobiť iným nijaké utrpenie kvôli splneniu vlastnej žiadostivosti! To samé môže udržiavať 

vlákna, ktoré vás musia držať dolu. Žite podľa toho, potom budete aj vy šťastní a poputujete 

nahor do svetlých záhrad vášho Boha, aby ste tam radostne spolupôsobili na ďalšom a 

večnom vývoji tohto stvorenia. 

 

 

 

 

165. Hviezda betlehemská. /Vianoce 1932. 
 

 

VIANOCE! Posvätná noc spomienok! Svätý deň v hodine nadchádzajúcej slávnosti. 

A oboje spojené bodom obratu veľkej doby. 

Svetlo má teraz byť tu na zemi, ako to malo byť už kedysi, keď hviezda zasľúbenia 

žiarila počas troch nocí nad jednou maštaľou v Betleheme. 

Vtedy však zvesť zo Svetla prijalo len málo jednotlivcov, jej poslucháči ju podľa 

spôsobu pozemských ľudí veľmi skoro pokrivili a zmenili; čo zabudli, snažili sa nahradiť 

vlastnými výmyslami, a takto vytvorili zmätok, ktorý má dnes platiť za nedotknuteľnú 

pravdu. Zo strachu, že sa všetko zrúti, ak sa čo len najmenší pilier ukáže ako nepravý, je 

každý svetlý lúč, ktorý môže priniesť poznanie, potlačený, pošpinený a ak to nejde inak, tak 

aspoň zosmiešnený s takou zlobou a zákernosťou, ktorá jasne mysliacemu človeku zreteľne 

ukáže, že to vyviera zo strachu! Avšak jasné myslenie sa dnes len zriedkavo nájde na zemi. 

Napriek tomu musí prísť konečne pravé svetlo poznania celému ľudstvu!  

Nadišiel čas, keď sa zo stvorenia zmetie všetko nezdravé, čo vynašiel ľudský mozog, 

aby to už naďalej neprekážalo osvieteniu, že Pravda je iná, ako neudržateľné predstavy, 

vytvorené chvastavou domýšľavosťou a vypočítavosťou, chorou obrazotvornosťou 

a pokrytectvom z dusivého bahna nízkych obmedzenosti v honbe za pozemskou mocou 

a svetským obdivom. 

Beda teraz všetkým tým, ktorí klamným vedením zotročili milióny ľudí tak, že sa dnes 

v dobe súdu už viac neodvážia pozdvihnúť svoje zraky ku Svetlu a namiesto toho zaslepene 

potupia všetko, len čo prenikne k ich sluchu a znie inak, ako doteraz počuli. Nie, že by sa do 

toho započúvali a preskúmali v sebe, či to nové nie je ich porozumeniu bližšie ako to, čo sa 

doteraz naučili; či ich cit nedôjde k presvedčeniu, že to staré nemôže obstáť pred volaním 

Svetla k prebudeniu, k nemu prenikajúcemu a musí sa zrútiť, lebo stojí na nesprávnom 

základe!  

Uši sú zapchaté a úzkostlivo sa dbá na to, aby do nich neprenikol nijaký závan 

čerstvého vzduchu, skutočne len z lenivosti a zo strachu, že tento svieži vzduch a s tým 
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spojené ozdravenie prinesie duchovnú čulosť, ktorá si vyžaduje a vynucuje vlastné úsilie. Je 

to pravý opak doterajšieho zdanlivo pohodlného duchovného súmraku, ktorý má za následok 

tupý, trvalý spánok, a tak dáva voľnú ruku prefíkanosti pokriveného skazeného rozumu! 

Nie je vám však nič platné, že si zapchávate uši pred novým Slovom, že si zatvárate 

oči, aby vás Svetlo neoslepilo a nevyľakalo! Teraz budete násilím vyplašení z tohoto 

smutného omámenia! Mrznúc budete musieť stáť pred chladným Svetlom, ktoré vás 

nemilosrdne všetkých zbaví falošného záhalu. Mrznúc, pretože duchovná iskra vo vás sa už 

nedá vzkriesiť, aby svojim teplom zvnútra mohla sa zjednotiť so Svetlom. K tomu je príliš 

neskoro! A to neskoro prinesie v ustrnutí duchovnú smrť! 

Vrhám Svetlo do vášho falošného myslenia a konania, aby roztrhalo mnohé pláštiky 

zakrývajúce ako pozlátko v trblietavej nádhere to nepravé a ospalé vo vás. Pre vás je predsa 

tak ľahké veriť v neuveriteľné; keďže sa pritom nemusíte vôbec namáhať, ani samostatne 

myslieť a skúmať. Práve, že to neznesie nijakú skúšku podľa Božích prírodných zákonov, 

musíte len jednoducho veriť bez pýtania sa ako a prečo, musíte veriť slepo, a to sa vám zdá 

veľké! Vy, ktorí sa takýmto pohodlným spôsobom považujete za obzvlášť veriacich, 

prenášate sa tým jednoducho ponad všetky pochybnosti a ... cítite sa spokojní, chránení, 

šľachetní, nábožní a istí, že sa vám musí dostať večnej blaženosti!  

Tým ste sa však nepovzniesli nad všetky pochybnosti, len ste ich zbabelo obišli! Boli 

ste duchovne príliš leniví, aby ste sami niečo pri tom urobili, dali ste prednosť slepej viere 

pred vedením o prirodzenom a zákonitom dianí podľa vôle Božej. A k tomu vám pomohli 

výmysly ľudského mozgu. Pretože čím nemožnejšie a nepochopiteľnejšie je to, čomu máte 

veriť, tým je to pre vás tiež pohodlnejšie veriť tomu doslova slepo, lebo to v takých veciach 

vôbec inak nejde. Tu sa musí vylúčiť vedenie i presvedčenie. Len nemožnosti vyžadujú slepú, 

ničím nepodopretú vieru; pretože každá možnosť povzbudzuje ihneď k premýšľaniu. Kde je 

Pravda, vyznačujúca sa vždy prirodzenosťou a dôslednosťou, tam samočinne nastáva aj 

myslenie a vyciťovanie. Prestáva len tam, kde sa už viac nenachádza nič prirodzeného, kde 

teda Pravdy niet. A iba precítením môže sa stať niečo presvedčením, ktoré jediné prináša 

ľudskému duchu hodnoty! 

Tak sa teraz uzatvára so všetkým v súde aj ten kruh, ktorého začiatok je vo svätej noci 

v Betleheme! A toto uzavretie kruhu musí vyvrátiť všetko nesprávne z podaní, aby zvíťazila 

Pravda. Temno, vytvorené ľuďmi, prenikajúcim Svetlom sa rozptýli! 

Všetky legendy, ktorými bol časom obotkaný Ježišov život, musia padnúť, aby 

konečne vystúpil čistý, podľa Božích zákonov tak, ako to vo stvorení inak ani nemohlo byť. 

Vo svojich kultoch, ktoré ste si sami vytvorili, popierali ste doteraz s ľahkomyseľnou 

rúhavosťou dokonalosť Stvoriteľa, vášho Boha. 

Chcene a vedome si ho tam predstavujete, akoby jeho vôľa nebola dokonalá! Hovoril 

som už o tom v mojom Posolstve a môžete to krútiť a obracať, ako len chcete, ani jedna 

výhovorka vás neochráni pred tým, že ste boli príliš leniví samostatne pri tom myslieť. 

Nectíte Boha tým, keď slepo veríte veciam, ktoré sa nedajú zjednotiť s prazákonmi stvorenia! 

Naopak, ak veríte v dokonalosť Stvoriteľa, tak musíte vedieť, že vo stvorení sa nemôže nič 

stať, čo by tiež presne nezodpovedalo dôsledkom pevne stanovených zákonov Božích. Len 

tak ho môžete skutočne uctievať. 

Kto inak myslí, ten pochybuje o dokonalosti Stvoriteľa, svojho Boha! Lebo kde sú 

možné zmeny alebo dokonca zlepšovania, tam nie je a ani nebola dokonalosť! Vývoj je niečo 

iné. Ten je v tomto stvorení predvídaný a chcený. Musí sa však bezpodmienečne prejavovať 

ako dôsledok činnosti už existujúcich zákonov. Ale to všetko nemôže priniesť také udalosti, 

ktoré sú mnohými veriacimi prijímané ako celkom samozrejmé, zvlášť pokiaľ ide o život 

Kristov! 

Prebuďte sa konečne zo svojich snov, staňte sa vnútorne opravdivými! Ešte raz vám 

hovorím, že podľa zákonov vo stvorení nie je možné, aby pozemské telo človeka mohlo byť 
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zrodené bez predchádzajúceho hrubohmotného plodenia práve tak, ako je nemožné, aby 

hrubohmotné telo bolo vyzdvihnuté po svojej pozemskej smrti do jemnohmotnej ríše, tým 

menej do bytostnej alebo dokonca do duchovnej! A pretože Ježiš sa musel narodiť tu na zemi, 

podliehalo toto dianie tiež hrubohmotnému Božiemu zákonu predchádzajúceho plodenia. 

Boh by musel konať proti vlastným zákonom, keby sa to tak s Kristom stalo, ako sa 

vysvetľuje v podaniach. Ale to nemôže, lebo Boh je od počiatku dokonalý a tým i jeho vôľa 

spočívajúca v zákonoch stvorenia. Kto sa ešte odvažuje myslieť inak, ten pochybuje o tejto 

dokonalosti a tým nakoniec tiež aj o Bohu! Lebo Boh bez dokonalosti by nebol Bohom. Tu 

niet nijakej výhovorky! O tejto jednoduchej istote nemôže ľudský duch mudrovať, aj keby sa 

tým museli otriasť základy mnohých doterajších názorov. Tu je len buď – alebo. Všetko alebo 

nič. Tu sa nedá postaviť nejaký most, pretože v Božstve nemôže byť niečo polovičaté, 

nehotové! Ani v tom, čo sa týka Boha!  

Ježiš bol splodený hrubohmotne, inak by pozemské zrodenie nebolo možné....Jeho 

otcom bol Riman, ktorý miloval Máriu a chcel ju urobiť svojou ženou. Mária ho nevýslovne 

milovala. Pomery zdržali však Rimana, ktorý bol vojakom a stotníkom Augustovým, po určitú 

dobu v cudzine, takže Mária sa zverila so svojimi starosťami tesárskemu majstrovi Jozefovi, 

ktorého si ctila a ktorému dôverovala. Jozef si zobral na to Máriu za ženu. Duševná tieseň 

uvoľnila Máriu ešte pred rozhovorom s Jozefom duševne tak, že v okamžiku najvyššieho 

vnútorného boja prežila v sebe duchovne to, čo je v biblii zaznamenané ako zvestovanie 

anjelovo. 

Mária trpela, pretože nemohla nikdy úplne potlačiť svoju lásku ku Kreolovi, rímskemu 

stotníkovi a otcovi Ježiša, ktorý ju skutočne miloval. 

A keď zažiarila nad Betlehemom hviezda, hľadal v tú istú dobu už zúfalý Kreolus 

v mestečku Nazarete Máriu, aby ju vzal ako svoju ženu so sebou do Ríma. Videl hviezdu, 

ktorá ho rozochvela, ale nevedel nič o tom, že svieti jeho dieťaťu. 

Len málo ľudí vtedy spoznalo hviezdu ako splnenie zasľúbenia. Medzi nimi bola aj 

samotná Mária a Jozef, ktorý v rozochvení skryl svoju tvár. 

Traja králi našli cestu k maštali a odovzdali pozemské dary; potom však zanechali 

dieťa bez ochrany, hoci mu svojim bohatstvom a svojou mocou mali urovnať jeho pozemskú 

cestu, aby mu pri plnení jeho úlohy nebolo spôsobené nijaké utrpenie. Nerozumeli dokonale 

vznešenému volaniu, hoci boli osvietení, aby mohli dieťa nájsť. 

Nepokoj hnal Máriu preč z Nazaretu a Jozef, vidiac jej tiché utrpenie a túžbu, splnil jej 

prianie, len aby jej urobil radosť. Vedenie svojej tesárskej dielne odovzdal najstaršiemu 

pomocníkovi a odcestoval s Máriou a dieťaťom do ďalekej krajiny. V zhone práce a všedných 

starostí vybledla pomaly u oboch spomienka na žiariacu hviezdu, najmä keď Ježiš vo svojich 

detských rokoch neprejavoval nič nápadného, ale bol práve tak celkom prirodzený ako všetky 

deti. Až keď Jozef, ktorý bol Ježišovi vždy najlepším otcovským priateľom, po svojom 

návrate do rodného mesta zomieral, v posledných pozemských hodinách, okamihoch pri 

odpútavaní, uvidel nad Ježišom, ktorý stál jediný pri jeho úmrtnom lôžku, korunu a holubicu. 

V rozochvení zvolal posledné slová: „Tak si to predsa Ty!“ 

Ježiš sám nevedel o tom nič, dokiaľ ho to netiahlo k Jánovi, o ktorom počul, že pri 

Jordáne hlása múdre učenie a krstí. 

V tomto hrubohmotnom úkone krstu bol pevne zakotvený začiatok jeho poslania 

v hrubohmotnosti. Páska padla. Od tej chvíle Ježiš si bol vedomý, že má priniesť Slovo 

Otcovo pozemskému ľudstvu. – O svojom pozemskom otcovi nepočul od Márie nikdy 

a nevedel, že v jeho žilách koluje rímska krv. 

Celý jeho život sa pred vami rozvinie taký, aký v skutočnosti bol, zbavený všetkých 

fantázií ľudských mozgov! S uzavretím kruhu diania bude v súde všetkým zjavné víťazstvo 

Pravdy, ktorá už nesmie byť viac zatemňovaná na dlhý čas! Mária zápasila vo svojom vnútri 

s pochybnosťami, zosilnenými ešte materinskými starosťami o syna, až k ťažkej ceste na 
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Golgatu. Čisto ľudsky a nie nadpozemsky. Až tam spoznala konečne Ježišovo poslanie, a tak 

uverila.  

Ale teraz pri opätovnom návrate hviezdy majú byť Božou milosťou napravené všetky 

omyly a napravené aj všetky chyby tých, ktorí vtedy nie z tvrdošijnosti ani zo zlovôle 

sťažovali Kristovi cestu a teraz pri uzatváraní kruhu prišli k poznaniu a chcú napraviť, čo 

pochybili, alebo čo zanedbali. 

V tomto chcení po náprave kynie im zo žiariacej hviezdy spása, potom oslobodení 

môžu jasavo ďakovať tomu, ktorý v múdrosti a dobrote vytvoril zákony, na ktorých sa 

tvorovia musia súdiť a tiež oslobodzovať. 

Až chcete pri tom obstáť, uvážte v budúcnosti jedno: Pozrite, moje cesty nie sú vašimi 

cestami! Preto buďte bdelí a dbajte vždy na svoje cesty, ktoré som vám Posolstvom ukázal. 

Staraj sa každý sám o seba! Prichádzajte ku mne sem k východu, zatiaľ čo ja som obrátený 

k západu a musím vám hľadieť v ústrety. Prichádzam od Otca z najvyššieho východu a preto 

moje cesty nie sú nikdy vašimi cestami! Myslite na to vždy, keď nechcete alebo nemôžete tak 

mnohému porozumieť. Dbajte jedine svojej cesty, ktorú som vám mohol ukázať 

a nedomnievajte sa, že tiež moja cesta musí byť rovnakého druhu. V tom by ste blúdili! 

 

 

 

 

166. Nový zákon. /30. december 1932. 
 

 

DÁVAM vám nový zákon! Nový zákon, zahrňujúci v sebe to všetko staré, z ktorého 

musí teraz povstať výstavba nového človeka, aby aj jeho diela sa stali nové, ako je to 

zasľúbené.  

Vychádza to z prikázania, ktoré som Vám už dal, ktoré si všetci stúpenci Grálu musia 

učiniť základom pre putovanie stvorením, aby aj tu na zemi zostali bez karmy a 

nenadväzovali si vlákna udržujúce ich dolu a ducha zakotvujúce do hrubej hmotnosti. 

Povedal som vám: „Na vaše prianie smiete preputovať stvorením, stanúc sa seba 

uvedomenými, pritom však nemáte iným spôsobiť nijaké utrpenie, aby ste tým splnili vlastnú 

žiadostivosť.“  

Niet ničoho vo stvorení, čo by ste nemohli užívať v tom zmysle, ako vám ho dáva 

stvorenie; to znamená, za tým istým účelom, ku ktorému je to vyvinuté. Lenže vy nepoznáte 

účel tak mnohých vecí a robíte chybu v tom, že to preháňate, čo vám musí priniesť škodu 

miesto osohu. Vaše chcenie ochutnávať, poznávať a užívať často vzrastá a stáva sa až 

náklonnosťou, ktorá vás nakoniec drží v osídlach a vašu slobodnú vôľu rýchlo zotročí, takže 

sa sami od seba stanete sluhami miesto pánmi! 

Nedajte sa nikdy ujarmiť pôžitkárstvom, ale berte si len to, čo je potrebné 

v pozemskom živote na udržanie a k rozvoju zverených vám majetkov. Nadmierou brzdíte 

každý vývoj, bez ohľadu, či ide pritom o telo alebo o dušu. Nadmierou brzdíte rovnako ako 

zanedbávaním alebo nedostatkom. Narušujete to veľké Bohom chcené vznikanie! Všetko to, 

čo chcete teraz v najlepšej vôli postaviť proti týmto chybám, aby ste ich vyrovnali a opäť 

napravili, je len príštipkárstvom, zanechávajúcim po sebe švíky, ktoré pôsobia nepekne. 

Nikdy nemôžu vypadať ako celistvé dielo bez záplat. 

Preto práca povolaných v službách Svätého Grálu sa tiež nemá zamerať na to, 

naprávať staré doterajšie chyby tohto ľudstva, avšak celé ich konanie a myslenie musí sa vo 

vyciťovaní riadiť tým, aby od základu budovali úplne nové!  

Ponechajte to staré pokojne zrútiť, totiž, lebo podľa vôle Božej nemá to staré byť 

opravované a menené, ale všetko musí povstať nové!  
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V splnení zasľúbenia: „Všetko sa má stať novým“, nespočíva zmysel v pretvorení, ale 

v novoutvorení po zrútení všetkého toho, čo ľudský duch pokrivil a otrávil. A pretože niet 

ničoho, čo by človek vo svojej namyslenosti ešte nebol porušil a otrávil, tak sa musí zrútiť 

všetko a potom stať zase novým, avšak nie podľa ľudskej vôle ako doposiaľ, ale podľa vôle 

Božej, ktorú svojvôľou zahnívajúca ľudská duša ešte nikdy nepochopila.  

Ľudstvo narušilo všetko, čo stvorila Božia vôľa, avšak nespoznalo, ako to bolo 

úlohou každého ľudského ducha. Vystatujúc sa, všetko narušilo, pokladajúc sa za majstra, 

a tým znehodnotilo a pošpinilo všetku čistotu. 

Čo vôbec vie človek o pojme čistoty! Čo vo svojej rúhavosti a malichernosti už urobil 

z nekonečnej vznešenosti pravej čistoty! On tento pojem skalil, znehodnotil a strhol k sebe do 

nížin svojej špinavej žiadostivosti, kde už viac nepociťuje svojho ducha a sleduje iba úzko 

ohraničený pocit, ktorý mu vytvára jeho rozum vo zvratnom pôsobení vlastného myslenia. 

Lenže aj pocit má byť v budúcnosti zase čistý!  

Pocit voči citu je tým, čím má byť rozum voči duchu: nástrojom k činnosti 

v hrubohmotnom bytí! V súčasnosti je však pocit ponížený a strhnutý nadol za nástroj 

rozumu, a tým zneuctený. Tak ako bol duch stlačený nadol a spútaný dedičným hriechom 

nadvlády rozumu, duch, ktorého prejavom pôsobenia je cit, tak musel súčasne tiež hrubší 

pocit, vyvolaný rozumom, samočinne triumfovať nad čistotou duchovného cítenia. Túto 

potlačil a odrezal od možnosti liečivého pôsobenia vo stvorení. 

K jednej chybe sa samozrejme prirodzeným následkom pripojila ďalšia. Tak sa stáva, 

že ľudia aj dnes v tom považujú olovo za zlato, bez toho, aby to vedeli a hodnotia toto olovo 

ako zlato, lebo už vôbec nepoznajú čistý cit. 

Ale ako duch má byť spojený s rozumom v správnom postavení. Duch má vládnuť, 

viesť a rozum ako nástroj slúžiť, pripravovať cestu a vytvárať možnosti k uskutočneniu 

chcenia ducha v hmotnosti; tak súčasne má teraz tiež cit viesť a živo pôsobiť, zatiaľ čo pocit, 

riadiaci sa podľa vedenia, má jeho činnosť sprostredkovať do hrubohmotného. Potom 

konečne veľmi skoro a rýchlo tiež pocit nadobudne ušľachtilejšie formy a svojím vzletom do 

výšky rýchlo zahladí žalostný úpadok mravných pojmov, čo mohlo vzniknúť len nadvládou 

pocitu v súčasnosti! 

Ak je činnosť pocitu vedená citom, tak vo všetkom myslení i v konaní sa to prejaví len 

krásou, vyrovnanosťou a zušľachtením. Nikdy nie žiadaním, ale len posvätnou ochotou 

dávania: To sa má vziať ku srdcu vo všetkom, tiež v láske i v manželstve. 

Vy krátkozrakí a obmedzení, považujete často za čistých tých ľudí, ktorí v skutočnosti 

podľa zákonov stvorenia patria medzi najzavrhnutejších. Sú mnohé činnosti, ktoré vo svojej 

úzkoprsosti bez všetkého považujete za nečisté a oni predsa žiaria čistotou, zatiaľ čo iné, 

o ktorých si vy myslíte, že sú čisté, sú nečisté. 

Čistota citu povznáša nejedno konanie do vami netušenej výšky, ktoré vy chcete tu 

ešte pošpiniť posmechom a pohanou. Preto si vopred osloboďte konečne svoj cit, aby správne 

posudzoval a zvažoval, čo je dobré a čo zlé; lebo inak musíte blúdiť! 

Nenamýšľajte si tiež, že ste v sebe „prekonali“ to alebo ono, pokiaľ ste neboli 

v nebezpečenstve a nestáli ste pred možnosťou povoliť svojim slabostiam s istotou, že sa to 

nikto nedozvie! Tiež útek do samoty nie je nikomu osožný. Je iba dôkazom, že taký človek sa 

cíti príliš slabý na boj, alebo je príliš ustatý; snáď má strach i sám pred sebou, že klesne pri 

vyskytujúcej sa príležitosti. 

Byť silný je iné, prejavuje sa inak. Silný ide svojou cestou uprostred akýchkoľvek 

nebezpečí bez obchádzok a neohrozene. Nedá sa odradiť a sám sa nikdy neodchýli, iba pozná 

a vidí svoj vysoký cieľ a jeho dosiahnutie je mu cennejšie ako všetko ostatné, čo sa mu chce 

ponúkať. 

Novým sa staň teraz, človeče, vo všetkom, novým a silným vo svojom vnútri!  
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K tomuto novému pôsobeniu vám dávam moju požiadavku; lebo ja chcem vybudovať 

na vás novú ríšu na zemi!  

„Nespôsobujte už viac nijaké utrpenie svojim blížnym, aby sa tým splnila vaša 

žiadostivosť!“ 

Ešte ste nepochopili, čo všetko v tom spočíva. Je to najlepšia opora pre putovanie 

človeka oddielmi stvorenia až po raj! 

K tomu vám dám ešte radu:  

„Ošetrujte správne na zemi vám zverené majetky, ku ktorým sa počíta tiež pozemské 

telo. Nedovoľte, aby pôžitok prerástol do náchylnosti. Tak sa oslobodíte od reťazí, 

zadržiavajúcich vás dolu!“ 

Každému vážne usilujúcemu nahor by malo byť podmienkou na zemi, že oslovovanie 

„ty“, musí byť vzájomne prísne posvätné! Smie byť používané alebo ponúkané iba v 

mimoriadnych prípadoch. Inak je tomu v jemnohmotnom svete, v tzv. „záhrobí“. Tam sú 

hranice zrelosti ľudského ducha prísne vytýčené a nemôžu sa len tak bez všetkého 

prekračovať. Tam žijú podľa zákona stvorenia skutočne rovnorodé druhy spolu a jedine 

rovnorodosť oprávňuje k tomu „ty“. 

V hrubohmotnosti sa tieto hranice musia ešte len vytýčiť. Hrubohmotné pozemské telo 

tu umožňuje úzke spolunažívanie duchov všetkých stupňov zrelosti, ako sa to v iných 

úrovniach nikde nevyskytuje. 

Preto udržujte pre budúcnosť hranice, ktorých nutnosť a hodnotu snáď ani nemôžete 

pochopiť. 

Už som raz na to poukázal v mojom Posolstve, v prednáške „Bozk priateľstva“. Nikto 

však toho nedbal, nikto sa dobrovoľne nenamáhal jednať podľa toho. K tomu sa pridružuje 

jed rozsievajúci zvyk vzájomného tykania, čím sa porušuje a prekračuje jedna 

z najnutnejších hraníc v hrubohmotnosti. Hranica, poskytujúca vám oporu, ktorú nie ste 

schopní oceniť. 

Každému usilujúcemu sa ku Svetlu musí sa stať prikázaním, aby pri styku s blížnymi 

zachádzal šetrne s tým dôverným „ty“. Najlepšie sa tomu celkom vyhýbať!  

Odmietnite to, keď vám to budú ponúkať, vyjmúc v prípadoch, kde pôjde o vážny 

zväzok na celý pozemský život, teda o manželstvo! Po rokoch poznáte, aká hodnota spočíva 

v tomto prikázaní. Zmocňuje sa ma hrôza, keď o tom počujem, lebo viem, aká skaza spočíva 

v tomto zvyku. Avšak nijaký človek nemá o tom tušenie. S týmto jednoduchým „ty“, 

stelesňujúcim zvláštny pojem, nadväzuje každá duša zväzok, schopný pretrvať až za hrob! 

S týmto „ty“ nadväzujú sa ihneď určité vlákna od jedného na druhého, ktoré naskrze 

nie sú neškodné. Tieto vlákna môžu zdržiavať dolu aj takých duchov, ktorí by boli schopní 

vzostupu. Len zriedka sa stáva, zo stotisíca prípadov možno len jeden je taký, že sa tak spoja 

dvaja duchovia, ktorí sú po všetkých stránkach rovnako zrelí, t. j. stoja skutočne duchovne na 

rovnakom stupni. 

A kde sa dvaja nerovní spoja, bude zákonite ten vyšší strhovaný nadol; ten nižší však 

nikdy nevystúpi nahor! Lebo vo stvorení iba ten vyšší môže zostúpiť do nižších úrovní, nikdy 

však nemôže sa taký duch dostať čo len o krok vyššie z miesta, kde sa nachádza!  

Pri dobrovoľnom užšom spojení takýchto dvoch nerovnako zrelých duchov musí ten 

vyšší z nich zostúpiť nadol, alebo bude zdržovaný tým druhým, ktorý v zrelosti zaostal a visí 

na ňom spojený týmto zväzkom ako závažie. Nie každý má silu menej zrelého viesť tak, aby 

sa dostal nahor až k nemu. To sú výnimky, s ktorými sa nesmie počítať. A úplné uvoľnenie po 

dobrovoľnom spojení nie je také ľahké. 

V tom spočíva skutočnosť, z ktorej hrôzou pozemský človek ešte nikdy nerátal! 

V pozemskom živote ľahkomyseľne prechádza týmito hlbočinami a bude v každom prípade 

brzdený bez výnimky, len čo poruší tento zákon! Býva často ako plavec pevne držaný 

neviditeľným hustým porastom vodných rastlín, keď sa ponára do neznámych miest. 
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Príde raz doba, keď budete oslobodení od nebezpečia, vyžadujúceho denne, ba každú 

hodinu, mnoho obetí. Oslobodíte sa prostredníctvom vedenia! Ale potom budú iné aj 

manželstvá, priateľstvá a iné spojenia, ktoré sa všetky zreteľne vyznačujú názvom „zväzok“. 

Tým sa ukončia všetky spory medzi priateľmi, zmiznú všetky nevraživosti a nedorozumenia, 

všade zavládne úplná harmónia zachovávaním dodnes nepoznaného zákona. 

Ale dovtedy môže vám pomôcť iba táto pozemská rada: Buďte opatrní, s tým 

dôverným „ty“! Jej uposlúchnutie vás ochráni pred veľmi mnohým utrpením! Môže vám 

skrátiť vzostup ducha o celé tisícročia! Nezabúdajte na to, aj keď z toho dnes nič nerozumiete. 

Dávam vám tým tú najlepšiu zbraň, ako sa vyhnúť popínavému porastu jemnohmotného 

druhu!  

V hrubohmotnosti potrebujete viac príkazov, ako je to nutné v jemnohmotných 

svetoch, kde ľudskí duchovia môžu sa stýkať len s rovnorodým druhom, i keď táto 

rovnorodosť má mnohé odstupňovania, a tým sa prejavuje aj vo veľmi mnohostranných 

formách. 

Pridržaním sa tejto rady budete teda oslobodení od ťažkého, nepotrebného bremena, 

ktoré si ľudstvo vždy znovu na seba uvaľuje. 

Neberte si pritom príklad zo záhrobia, ktoré je podrobené jednoduchším zákonom. Aj 

záhrobní obyvatelia sa ešte len budú musieť učiť v tej novej dobe, ktorá je prisľúbená ako 

tisícročná. Nie sú múdrejší ako vy sami a tiež vedia iba to, čo je potrebné vedieť v ich úrovni. 

Preto bude musieť byť pre špiritistov prerušené spojivo tam, kde prináša len nešťastie 

následkom nedorozumení a hlúpej domýšľavosti. Táto už neraz priniesla mnoho falošných 

výkladov do cenných správ, a tak bludne viedla alebo zdržovala masy, aby teraz radostne 

prijímali spoznávanie Pravdy. 

Nedajte sa však mýliť, ale dbajte na moju radu. Je to k vašej pomoci na zemi a už 

teraz môžete ľahko poznať jej hodnotu, ak sa pozornejšie obzriete okolo seba! Neznamená to, 

že by ste teraz snáď mali bez príčiny rušiť jestvujúce. Tým by sa nič nevyriešilo. Bol by to 

pokus falošného a nezdravého preformovania! Ale máte v tom teraz inak postupovať, nie už 

bezmyšlienkovito ani ľahkomyseľne. Máte stavať úplne nanovo. To staré sa zrúti samo od 

seba. Chráňte sa pred zväzkami, ktoré nie sú nutné! 

A keď vám ešte poviem: 

„Človek nemá nikdy žiť spolu s niekým, koho si nemôže vážiť!“  

Potom máte pre svoj pozemský život to potrebné, aby ste mohli zostať oprostení od 

karmy. Vezmite si to ako zásadu na cestu vy všetci, ktorí chcete teraz v pravde slúžiť Grálu! – 

Aby ste však mohli stúpať nahor, k tomu všetkému musí byť vo vás ešte túžba po 

čistej svetlej Božej ríši! Túžba za tým nesie ducha nahor! Preto myslite neustále na Boha a 

jeho vôľu! Netvorte si však sami obraz o ňom! Musel by byť nesprávny, lebo ľudský duch 

nemôže chápať pojem Boha. Preto mu je dané chápať Božiu vôľu, ktorú musí hľadať poctivo 

a v pokore. Ak nájde túto vôľu, potom v nej pozná Boha! To je jediná cesta k nemu! 

Ale človek sa doteraz ešte nenamáhal správnym spôsobom Božiu vôľu pochopiť 

a nájsť ju, ale posúval do popredia vždy iba ľudské chcenie! To povstalo z neho samého ako 

stelesnenie ľudských prianí a pudu sebazáchovy, čo nie je v súlade so samočinným nahor 

smerujúcim zachvievaním všetkých prazákonov stvorenia! 

Preto nájdite cestu k pravej Božej vôli vo stvorení, a potom poznáte v nej Boha! 

Amen. 
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167. Kastovníctvo, spoločenské zriadenie. 
 

 

 To ustavičné osočované triedne spoločenské zriadenie a kastovníctvo majúci svoj 

pôvod v jednoduchom vyciťovaní pôsobenia jedného zo zákonov stvorenia: príťažlivosti 

rovnorodého! 

 Bola to jedna z najväčších chýb ľudstva, že príliš málo dbalo a často vôbec 

zanedbávalo toto pôsobenie a preto vzniklo mnoho omylov, ktoré musia viesť k velikému 

zmätku a nakoniec k úplnému zrúteniu! 

Tento zákon bol vyciťovaný všetkými ľuďmi, čo však stojí vyššie ako čisto 

hrubohmotné znalosti, čo bezprostredne úzko nesúvisí s pozemskou zárobkovou možnosťou, 

to berú príliš povrchne a ako vedľajšiu vec. Tak sa ani nikdy nespoznalo to najdôležitejšie pre 

základ harmonický vzostupného pozemského života a o to menej sa to správnym spracovaním 

votkalo do hrubohmotnosti, teda do všedného pozemského života! A to musí byť votkané do 

života tejto zeme, keďže ináč nemôže nikdy vzniknúť harmónia, pokiaľ čo len jediný 

z prazákonov stvorenia zostane ľuďmi nepochopený, a tým v hrubohmotnom živote silne 

pokrivený alebo vyradený.  

Všetky staré národy už uskutočnili rozdelenie rôznych spoločenských stavov alebo 

tried vzdelania, pretože túto nutnosť nevedome spoznali ešte omnoho lepšie ako dnes. 

Rozhliadnite sa predsa! Kde sa zíde len niekoľko ľudí za nejakým účelom, prejaví sa 

veľmi rýchle aj  tento zákon a isto v nejakej forme, ktorej stvárnenie ukazuje vždy na 

slobodné chcenie týchto ľudských duchov, keďže duchovné chcenie je schopné vtlačiť 

všetkým formám svoju pečať, bez ohľadu na to, či sa toto chcenie prejaví plne vedomým 

alebo nevedomým spôsobom. Preto forma nesie vždy na sebe viditeľne zrelosť alebo 

nezrelosť ducha. 

Ak sa len raz dajako spojí päť ľudí alebo iba traja, či už je to ku práci, alebo pre 

zábavu, veľmi skoro z nich zákon príťažlivosti rovnakého druhu utvorí v tom dve skupiny, 

prinajmenšom v táraní alebo k výmene svojich názorov. Také niečo, čo sa trvale opakuje už 

po milióny rokov, musí mať predsa dôvod, ktorý spočíva hlbšie, aby to mohla byť len činnosť 

zo zvyku.  

Ale aj z tohto očividného diania sa vyvodili iba celkom povrchné a v pomere k jeho 

závažnosti príliš obmedzené ľahkovážne uzávery, keďže ich sformoval rozum, ktorý môže 

pochopiť vždy len posledné, hrubé výbežky skutočného pôsobenia, nikdy však nie je schopný 

ich sledovať až do mimohmotného, keďže má svoj pôvod iba v hrubohmotnosti. A  práve 

v mimohmotnom spočíva pôvod všetkej sily a všetkých záchvevov, ktoré neochvejne 

prenikajú druhmi stvorenia. 

Čo teda aj na základe tohto pozorovania dostalo prostredníctvom rozumu tu na zemi 

formu, v tom chýba vlastný život, pohyblivosť! Bolo to nesprávne a nezdravé následkom 

strnulosti hrubohmotného systému, ktorý vznikol v každom zriadení a vtlačil všetko živé do 

mŕtvych foriem.  

Človeku sa vedie potom ako rastline, ktorá bola vytrhnutá zo svojej pôvodnej pôdy 

a v novo poskytnutej sa jej preto nemôže viac dariť, keďže táto už nevyhovuje jej druhu. Musí 

zakrpatieť, zatiaľ čo by v pravej pôde bola plne rozkvitla a mohla prinášať bohaté ovocie 

k úžitku svojho okolia vo stvorení a sebe k najčistejšej radosti a trvalému obnovovaniu sily. 

V tejto veľkej chybe spočíva vždy zárodok úpadku a zrútenia, ktoré sa už v mnohých 

malých počiatkoch ukazujú. 

Pri výraze kastovníctvo nie je treba ukazovať do Indie, lebo kastovníctvo bolo 

u všetkých národov! Musí sa vyvinúť tam, kde sú ľudia, bude však zakaždým vznikať 

nesprávne, pokiaľ zákony vo stvorení zostanú nespoznané ako doteraz. 
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A toto nesprávne muselo zrodiť závisť a nenávisť, nutkanie rozbíjať jestvujúce. Toto 

nevedomé nutkanie prerástlo zákonite do skazonosnej vlny, ktorá prinášala pri uzatváraní 

kruhu diania teraz ako svoj kvet zrútenie, pretože to vôbec inak nebolo možné. 

V tom sa prejavuje teraz ako ovocie všetko nepravé v doterajšej výstavbe ľudského 

spolunažívania na zemi, ukazujú sa všetky miesta, kde nebolo dbané prazákonov stvorenia 

alebo kde boli vedome pokrivené. Tieto účinky prísť museli, pretože teraz prenikajúce Svetlo 

ženie aj všetko nesprávne až k najvyššiemu vrcholu, aby potom v prezretosti samo sa zrútilo 

a poskytlo pôdu k novej výstavbe podľa vôle Božej, ktorá bola od prapočiatku zakotvená 

v zákonoch tohto stvorenia a nedá sa skrútiť, alebo zaburiniť bez zlých následkov. 

Je to žatva všetkej sejby, ktorá od počiatku ľudského pôsobenia bola nasiata ľudským 

chcením. Žatva všetkého správneho ako aj nesprávneho, bez ohľadu na to, či toto nesprávne 

kedysi vzniklo zo zlomyseľnosti alebo iba z neznalosti božích zákonov vo stvorení. Zvýšenou 

silou Svetla dostáva sa do rozkvetu a musí zjavne ukázať svoje plody, ktoré pri tomto 

konečnom súde, musia prijať pôvodcovia, a stúpenci ako aj ich potomkovia ako odmenu 

alebo trest vo zvratnom prúdení spätného pôsobenia! 

Bolševizmus, komunizmus a neblahé nepriateľstvo a roztrieštenosť mnohých strán nie 

sú dôsledkom nesprávnej výstavby štátu, ale len pokračovaním nesprávneho triedneho 

rozdelenia ktoré vo svojej meravosti a pokrivenosti nemohlo nikdy viesť k harmónii medzi 

ľudstvom tejto zeme! 

Vezmite navyše do úvahy ešte prazákon nutného pohybu stvorenia, potom poznáte, že 

pohodlná, nehybná stredná vrstva musela tým utrpieť najväčšiu škodu.– Bol to len prejav 

nevyhnutného prazákona pohybu! 

Pohodlnosť ide ruka v ruke s domýšľavosťou a lenivosťou ducha: oboje brzdí 

duchovný pohyb práve tak, ako vážnosť a moc, čo veľmi ľahko zvádza k pýche, ako sa to 

často vyskytovalo u horných tried. To všetko brzdí a spomaľuje duchovný pohyb, naproti 

tomu však jednostranne podporuje prácu rozumu. 

Rozumová práca nie je však súčasne aj duchovným pohybom! V tom je veľký rozdiel. 

Lenže nenávisť a závisť spodných vrstiev zasahuje omnoho hlbšie. Svojim žiarom 

zasahuje cit, a tým ducha. Tak stupňuje duchovný pohyb, a to i tam, kde títo ľudia patria 

telesne k povaľačom!  

Keďže však tento až do horúčky sa stupňujúci pohyb je namierený proti prazákonu 

stvorenia, práve tak, ako aj príliš pomalý, musela nakoniec prepuknúť disharmónia ako 

vybičované morské vlny, zodpovedajúc celkom presne poháňajúcemu a samočinnému účinku 

prazákona! Nemohlo prísť nič iného! 

Hovorím tu úmyselne o horných, stredných a spodných spoločenských triedach, lebo 

pôvodné rozdelenie také bolo. A v tom spočíva to nesprávne. Nie jedna pod druhou alebo nad 

druhou majú pôsobiť tieto sami osebe nutné triedy, ale vedľa seba, každá trieda osebe 

plnohodnotná ako určitý druh, ktorý je nenahraditeľný a má dozrievať vo stvorení k plnému 

rozkvetu a do plodu, aby zavŕšila veľké, ba najväčšie veci na pôde svojho celkom určitého 

druhu, ktorá jedine jej to umožňuje a poskytuje silu! 

Podívajte sa predsa na jednotlivé rasy na zemi, ľudia! Z toho sa môžete naučiť 

mnohému. Sama osebe môže sa každá rasa zušľachtiť, dozrievať, stať sa veľkou a silnou. 

Lenže zmiešaním dvoch rás rozmnožia sa len nedostatky, slabosti a chyby oboch rás, ktoré sa 

zmiešali a vydajú v plodoch až na malé výnimky nezmerné vystupňovanie všetkých chýb, 

zriedkavo niečo dobré! 

Berte to ako pokyn stvorenia a zariaďte sa podľa toho vo svojom hrubohmotnom 

každodennom živote tu na zemi. Tu na zemi máte hrubohmotný šat, pozemské telo, na ktoré 

musíte brať ohľad; lebo v ňom spočíva tu na zemi rozmnožovanie rasy! Na to nikdy 

nezabúdajte! Tieto zákony nikdy nemôžete obchádzať beztrestne. 
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Vy všetci ste však na túto zem spoločne odkázaní. Každý má právo, tu pôsobiť 

a rozvíjať sa. Nie len právo, ale aj svätú povinnosť! Ibaže nie jeden pod druhým, ale jeden 

vedľa druhého. Všimnite si raz tóny. Každý tón je celkom sám pre seba a nedá sa zmiešať. 

A len keď stojí na správnom mieste vedľa tónov iných druhov, vznikne harmónia a tá je 

ľubozvučná. Až sa pokúsite tóny presunúť a zoradiť ich inak, potom musí vzniknúť nesúzvuk, 

ktorého prejav sa môže stupňovať až v pocit telesnej bolesti a konečne až k neznesiteľnosti. 

Poučte sa z toho a pochopte to! Nezoberte to ako všetko už na začiatku opäť za 

nesprávny koniec! 

O čo ste sa doposiaľ pokúšali bolo proti harmónii Božích zákonov vo stvorení 

a nemôžete preto čakať nič iného než tie plody, ktoré pre vás teraz vznikajú a dozrievajú vám 

v ústrety! Hoďte ich do ohňa a začnite rozsievať znova. Obnova môže vzniknúť len od 

základov. 

Jednajte podľa toho; lebo nemôžete ani jediný z prazákonov stvorenia pokriviť bez 

toho, žeby ste z toho nemuseli zožať veľké škody. Učte sa zákony a potom na nich stavajte, 

tak budete mať mier, radosť a šťastie! 

Ak sa pritom berie do úvahy, že napokon všetko, ale skutočne všetko sa vybudovalo 

iba na peniazoch, na pozemskej moci a pozemských hodnotách, potom nie je terajšia núdza 

ničím pozoruhodným a zrútenie podmieňujú zákonitosti stvorenia!  

A ako sa to deje s týmto jedným, tak to ide aj so všetkým ostatným, čo nespočíva na 

Božích zákonoch, ktoré sú tak ľahko spoznateľné v prazákonoch stvorenia. 

Teraz musí byť všetko dohnané ku konečnému rozuzleniu. Svetlo, prenikajúce do 

temnoty tejto zeme, ktoré vybičovalo ku príkladu i trvalé zbrojenie s myšlienkami na vojnu 

tak, že vznikla vojna más. Podnet k tomu dalo iba ľudské myslenie, ľudské chcenie, ľudská 

opatrnosť a ľudský strach. Tým človek postavil do stvorenia formy, ktoré hnané zosileným 

Svetlom mocne vzrástli do kvetu a do plodu, teda k činu. Museli narásť, ako všetko, čo sa 

teraz vo stvorení ešte nachádza vo formách, bez ohľadu na to, akého sú druhu.  

Musia rásť, súc pritom Svetlom pozdvihované a posilňované pre ďalšie jestvovanie, 

ak zákonom tejto sily Svetla zodpovedajú, alebo sú len posilnené, aby sa v prudkom vyrastaní 

na tejto sile Svetla zlomili a tým sami seba odsúdili, ak zákonom tejto sily Svetla 

nezodpovedajú, a nemôžu s ňou preto docieliť spojenie. Pritom sa všetko nesprávne samo 

v sebe vyžije až na smrť tým, že to všetko teraz dospeje k viditeľnému prejavu, a to aj to, čo 

by sa rado ešte skrylo. Nič sa naďalej nemôže udržať skryté pod tlakom Svetla, musí to von, 

musí na denné svetlo, musí ukázať v čine svoje plody! Aby sa v tom celkom presne spoznalo, 

aké skutočne je. A to všetko samo od seba.  

 Tu nepomôže už nijaké vzpieranie sa, nijaké rozumové mudrovanie, ktoré sa mohlo 

doteraz často osvedčiť v temne a prítmí tohto veľkého zmätku. Všade musí byť Svetlo! 

Podľa samočinných a teraz mocne zosilených základných zákonov tohto stvorenia. Človek so 

svojím chcením nie je už ničím v  mohutnom súkolesí, ktoré Božskou silou znova preniknuté 

zrýchľuje svoje pôsobenie, aby rútiac sa vpred, vykonalo očistu a v nej sa obnovilo!  

 Nehovorte pri tom o davových sugesciách niektorých vodcov; lebo tie v takom zmysle 

nejestvujú. Dej je celkom iný. Vodca môže svojimi snahami vyvolať iba jednotnosť myslenia. 

Hnaciu silu na  vzkypenie do činu prinášajú jedine trvalé, a samočinné pôsobenia prazákonov 

stvorenia! Ľudia vidia však, žiaľ, všetko v ustálených názoroch z nesprávnej strany, akoby 

sila vychádzala z jednotlivca alebo z človeka vôbec. A predsa je to naopak! Každá sila 

prichádza len z hora! 

Tak to ani nemohlo byť teraz inak, než že vznikli stranícke boje najodpornejšieho 

druhu, stupňujúce sa až do vlastného zrútenia, pretože strany v neznalosti prazákonov 

stvorenia stoja na pochybnom základe a nemôžu preto nikdy dosiahnuť harmónie. Ako výkvet 

všetkej buriny v straníctve darí sa novinám, ktoré svojím nesvedomitým štvaním otravujú ešte 

aj tú časť tohto ľudstva, ktorá chce dobromyseľne ísť svojou cestou. Denníky sa snažia 
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predstihovať sa v bezuzdnom správaní, pretože pod tlakom sily Svetla musia teraz ukázať 

všetku prázdnotu, všetko pochybné snaženie, ktoré skrývajú! A ony to ukazujú! Vtláčajú si 

takú pečať, ktorá je ich hodna a ktorú nemôžu viac zmeniť ani zmazať, keď pre ľudí nadíde 

hodina osvietenia vo vlastnom prežití, vo vlastnom poznaní! 

Potom sa už nedá cúvnuť tam, kde sa tak ďaleko zašlo a obrat si tým sami znemožnili. 

Tak nastane aj tu vlastnou vinou pád a samozničenie. Keď sa však potom všetky strany podľa 

posvätných zákonov tohto stvorenia vyžijú v stupňujúcej sa činnosti až k smrti, tak ako prvý 

následok toho bude, že väčšina novín zanikne, lebo svojím čitateľom už nebudú mať čo 

ponúknuť, keďže spolu so závisťou a nenávisťou a s nepriateľstvom popraskali ich základy, 

nakoľko iba na takomto močiari mohli tak rozkvitať. Na dobrej pôde nemajú žiadnej 

možnosti života. 

Všetko musí byť nové! Ani samotné cirkvi nezostanú ušetrené v tom, čo v nich 

doposiaľ bolo nesprávne. Zákonitosti stvorenia idú teraz aj v tomto svojou cestou a nedá sa to 

už ničím zadržať: Čo je nie v úplnom súzvuku s Božími zákonmi, ktoré sa nenachádzajú 

v knihách, ale sú pevne zakotvené vo stvorení, musí sa stať zjavné! Presne podľa druhu sejby 

dozrievajú teraz plody pre žatvu pri uzatváraní kruhu diania všetkého toho, čo ľudské chcenie 

a konanie votkalo do stvorenia, a to je rovnoznačné s tým často predpovedaným súdom, pred 

nástupom novej a bohumilej doby! 

Trpko chutia tieto plody, ktoré ľudské pôsobenie vo stvorení vypestovalo a ktoré 

ľudstvo teraz musí požívať, aj keď sa nimi otrávi a zahynie! Príliš dlho sa vzpieralo proti 

každému poznaniu, pretože ono nie je podľa jeho doterajšej mienky.  

Lenže najprv sa musí stať všetko novým, skôr než môže nasledovať vzostup, ako to 

zasľúbenia už dávno zvestujú a ako to Syn Boží už vtedy sám vyhlásil. To znamená, že 

vskutku všetko bolo nesprávne.  

Popri tejto skutočnosti prechádza však bezmyšlienkovite každý človek, ba aj tí, ktorí 

sami mávajú toto zasľúbenie často v ústach. Vedia o ňom, ale nedbajú naň s tou vážnosťou, 

aká by bola potrebná pre ich vlastnú spásu!  

Všetko sa, žiaľ, vždy chápe a vysvetľuje tak, ako to zodpovedá sebeckým, alebo aj 

pohodlným prianiam každého jednotlivca. A čo sa mu nepáči, alebo čomu ľahko 

neporozumie, to väčšinou odmieta, alebo na to vôbec nedbá, pretože mu je to tak v tej chvíli 

pohodlnejšie. 

Akoby nebolo dosť, že zlyhanie všetkých cirkvi vo svetovej vojne, muselo tak 

zreteľne ukázať, ako málo ich náuky boli skutočne živé vo veriacich. Ostali úplne prázdnymi 

slovami a iba vonkajšou formou, namiesto toho, aby sa pri tom osvedčili. Zlyhanie však 

nespočívalo vo veriacich, ale na doterajších výkladoch Slova, ktorým chýba živá vrúcnosť 

presvedčenia! Preto nedokážu tiež vzbudiť nijaké presvedčenie.  

Len kde presvedčenie žije, tam sa slovo stáva skutkom a poskytuje ľuďom skutočne 

pevnú oporu! Čas vojny a jej následky bol pre všetky dogmy ešte iba dozrievaním až do 

kvetu. Plody sa musia teraz ukázať, aby sa presne mohol ukázať skutočný druh sejby! So 

stúpajúcou núdzou plnia sa kostoly a svätyne, všetky božie stánky, bez ohľadu akého druhu, 

ich veriacimi i stúpencami, dúfajúcimi tam nájsť pomoc takým spôsobom, ako ich učili. 

Pritom sa všetci ľudia potom vo vlastnom prežití dozvedia, čo na doposiaľ naučenom bolo 

pravé a čo ešte falošné. Čoskoro sa bude musieť prejaviť všetko pravé ako aj nesprávne, aby 

to bolo každému jasné, a všetko nesprávne sa po prebudení prežitím rýchlo zrúti, aby 

nemohlo nikdy znova povstať. Len prežívaním učí sa človek rozlišovať! Pokiaľ mu chýba 

presvedčenie z prežitia, zotrváva v slepej, nečinnej viere, ktorá neprináša jeho duchu žiadneho 

úžitku, ale ho iba uspáva a ochromuje. 

Choďte ľudia a prežívajte, lebo dobrovoľne pohybom svojho ducha už nedokážete 

dôjsť k poznaniu Božej Pravdy, pretože vy sami si k tomu ustavične uzatvárate prístup. 
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Tiež vami často uvádzaný výrok veľmi rýchlo stratí svoj význam, ak sa budete aj 

naďalej podľa svojho výkladu chcieť utešovať slovami: „Pred Bohom sú si všetci ľudia 

rovní!“ 

Výrok sám o sebe je síce správny, ale chybným je jeho doterajší výklad! Ani tu 

nepripustia Božské zákony vo stvorení taký pohodlný výklad. 

Je zaiste správne, že pred Bohom sú si ľudia rovní, bez ohľadu na to, čo už majú za 

sebou. Ale stáť pred Bohom, teda dôjsť až k stupňom jeho trónu, je možné len nemnohým 

ľuďom. Na túto závažnú okolnosť však pozemský človek vo svojej obvyklej povrchnosti 

nemyslí, ale pokúša sa nahovoriť si, že duchu vládne bezpodmienečná rovnosť pred Bohom. 

Pritom na výslovný poukaz: „pred Bohom“ sa snaží už nedbať. Človek cez to pokojne 

prechádza a pridržiava sa v tejto vete iba výrazu „rovnosť“.  

Celkom odhliadnuc od toho, že v tomto byť rovný pred Bohom spočíva aj poukázanie 

na ničotnosť všetkých pozemských hodností voči Božím zákonom, ktoré pri prechode 

ľudského ducha z hrubohmotnej pozemskej schránky do jemnohmotného sveta, nedbajú na to, 

či bol na zemi tento človek žobrákom alebo kráľom, či kňazom alebo pápežom, zostáva aj tak 

pred Bohom len ľudským duchom a nič viac, ktorý sa musí zodpovedať za každú svoju 

myšlienku, slová a činy, tak v týchto slovách spočíva ešte väčší zmysel. 

Pred Bohom znamená byť pred stupňami Božieho trónu, teda v duchovnej ríši, v raji, 

ktorý leží pod stupňami trónu. To je to najvýznamnejšie v tejto vete, čo však človek necháva 

nepovšimnuté. Je to zároveň to najťažšie, pretože ľudský duch vo stvorení dôjde pred Boha 

až vtedy, keď odpykal všetko, čo ho v tomto stvorení zaťažovalo ako vina a neprávosť. 

Všetko, aj ten posledný prášok! Skôr nemôže „stáť pred Bohom!“  

Napriek tomu nebude Boha nikdy vidieť; lebo to on nemôže! Okrem toho medzi 

Bohom a miestom, ktoré sa nazýva „pri nohách jeho trónu“ je ešte obrovská priepasť. Ľudský 

duch ju nemôže nikdy prekročiť. Človek sa preto musí uspokojiť s tým, čo má. Už to je 

nesmierne mnoho, a bude ním sotva z najmenšej časti využité!  

Lenže ľudskí duchovia tu na zemi a aj všetci vo stvorení, nie sú pred Bohom 

rovnocenní! Taká mienka je neblahý omyl! Najskôr musí človek vo svojej zrelosti a čistote 

byť tak ďaleko, že môže pred Bohom obstáť alebo stáť, a potom smie povedať, že ho možno 

pokladať za rovného ostatným súčasne pred Bohom stojacich. Čo leží za ním, je potom 

vedľajšie, pretože pred Bohom nemôže stáť skôr, kým všetko neodpykal, všetko nezahladil, 

čo bolo na ňom predtým ešte nesprávne, či už pritom išlo len o názory alebo skutky. Je to 

odpykané a splatené, len čo stojí pred stupňami trónu; lebo skôr tam nepríde. Ani lesťou, ani 

násilím; lebo zákony vo stvorení to nepripustia. 

Ak tam ale už raz stojí tak je aj pri predošlých najväčších chybách bezpodmienečne 

úplne rovnaký, akoby na ňom nebolo nikdy nič nesprávne! Tak to má platiť súčasne podľa 

vôle Božej aj tu na zemi, ale ľudia v týchto zákonoch, ktoré si vytvorili sami, na to nedbajú, 

neopierajú sa pri tom o Božiu vôľu, ale od Boha dokonca očakávajú vždy viac, ako sú oni 

sami ochotní dať svojim blížnym! To povedal už kedysi Kristus dosť zreteľne vo svojom 

podobenstve o nevernom sluhovi. – 

Tie odvtedy prázdne slová stanú sa v sile Svetla tentoraz zjavné! A tým nastane samo 

od seba vylúčenie všetkého, dosiaľ chorého a príde ozdravenie. Aj všetko nesprávne sa 

prebudí k životu a musí ukázať svoje plody celému ľudstvu! Aby ho poznalo podľa nich! 

Hnev všemohúceho Boha dopustí, aby zlo roztrhalo samo seba! Len nedodržiavaním Božích 

zákonov mohli dozrieť také nešváry a zlé plody, ktoré musíte dnes všade prijímať aby ste ich 

teraz vychutnali, a pritom sa od toho oslobodili alebo v tom zahynuli!  

Až keď sa tieto zlá sami od seba odstránia, potom budú ľudia postupne spoznávať, 

ako v skutočnosti trpeli týmto jedom. Až potom si voľne vydýchnu na sviežom vzduchu, 

ktorý vytvorili očistné búrky najťažšieho druhu. 
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Dnes je to však už nie tak ďaleko. Vo všetkých častiach panuje ešte strach! Ľudstvo si 

to zaiste ešte nechce pripustiť, ale navzdory tomu koná pod vplyvom tohto strachu; lebo všade 

sa objavuje už nenávisť! Vlastným východiskom nenávisti je však strach! Čo je napádané 

z nenávisti, to je vo všetkých prípadoch tiež obávané. Taký je zvyk pozemských ľudí.  

Skutočná nenávisť vzniká len zo strachu. Nikdy nie z hnevu, ani z rozhorčenia, z 

ktorého sa opäť rodí svätý hnev. Nenávisť nemôže vznikať ani z pohŕdania, ani zo zhnusenia.  

A keďže strach začína prechádzať do nenávisti, nie je príliš ďaleký koniec; tento 

strach totiž teraz vzniká v pozemských ľuďoch tlakom Svetla, ktorému nemôžu uniknúť 

osvedčeným a zvyčajným mudrovaním rozumu, ktorý po prvýkrát po tisícročiach zlyháva, 

pretože je bezmocný proti živej a všemocnej vôli Boha!– 

Všetko dianie, ktoré vám vysvetľujem, zasahuje celé ľudstvo. Nemyslite preto 

ľudským spôsobom, že všetko sa teraz vybaví už v priebehu dni, týždňov alebo mesiacov. Je 

to zápas, trvajúci už roky, lenže jeho koniec je votkaný do prazákonov stvorenia ako 

bezpodmienečné víťazstvo Svetla!  

Ľudia, prebuďte sa v prežívaní, aby ste v tom nemuseli zahynúť! Lebo čoskoro má 

povstať ľudstvo, ktoré sa bude vedome zachvievať v  prazákonoch stvorenia, a tým odvráti 

nešťastie ako následok pochybného života a na tejto pozemskej pláni bude môcť vládnuť len 

mier a radosť. Vám ku spáse, Bohu ku cti! 

 

 

 

 

168. Povinnosť a vernosť. 
 

 

PLNENIE povinností už vždy platilo za najvyššiu cnosť človeka. Vo všetkých 

národoch zaujímalo ten najvyšší stupeň, ešte vyšší než všetko ostatné, než sám život. Bolo 

hodnotené do tej miery, že si podržalo prvé miesto aj u rozumových ľudí, ktorým nakoniec už 

nič nebolo sväté, iba vlastný rozum, ktorému sa otrocky korili. Vedomie nevyhnutného 

plnenia povinností zostalo, tým nemohla otriasť ani vláda rozumu. Ale temno predsa len našlo 

miesto na zaútočenie a zahryzlo sa do koreňov. Ako všade, tak aj tu znížilo pojem. 

Myšlienka na plnenie povinností zostala, ale samotné povinnosti boli nastoľované rozumom, 

a tým pripútané k zemi, kusé, neúplné dielo. 

Z toho je potom len samozrejmé, že citový človek často nemôže uznať uložené mu 

povinnosti za správne. Prichádza do rozporu sám so sebou. Plnenie povinností platí aj pre 

neho ako jeden z najvyšších zákonov, ktoré má človek plniť, a predsa si musí súčasne 

povedať, že pri plnení uloženej mu povinnosti koná niekedy proti svojmu presvedčeniu. 

Dôsledkom toho je, že nielen vo vnútri človeka takto sa trápiaceho, ale aj v jemnohmotnom 

svete vytvárajú sa týmto stavom formy, ktoré spôsobujú nespokojnosť a rozkol aj u iných. 

Prenáša sa tým do najširších kruhov sklon k šomraniu a nespokojnosti, ktorých príčinu nie je 

nikto schopný nájsť a spoznať. Nedá sa to nájsť, lebo pôsobenie prichádza z jemnohmotnosti. 

Vytvára to citový človek žijúcimi formami vo svojom rozpoltení medzi úsilím splniť 

povinnosti a citom, ktorý chce inak.  

Tu musí nastať teraz v novej ríši zmena, aby sa odpomohlo tomuto zlu. Povinnosť a 

vnútorné presvedčenie musia vždy stáť spolu v súlade. Je nesprávne, keď človek nasadzuje 

svoj život na splnenie takej povinnosti, ktorú sám v sebe nemôže uznať za správnu! 

Každá obeť dostáva len vtedy hodnotu, keď presvedčenie je v zhode s povinnosťou. 

Ale ak človek nasadí svoj život len k splneniu povinnosti bez presvedčenia, potom sa tým 

znižuje na predajného žoldniera, bojujúceho v cudzích službách za peniaze, podobne ako 

sluha na vidieku. Tým sa stáva taký boj vraždením! 
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Ale ak niekto nasadzuje svoj život z presvedčenia, potom má v sebe lásku k veci za 

ktorú sa dobrovoľne rozhodol bojovať. 

A jedine to má pre neho vysokú hodnotu! Musí to robiť z lásky. Z lásky k veci! Tým 

sa tiež povinnosť, takto splnená, stáva živou a vysoko povznesenou; až do tej miery, že sa jej 

splnenie kladie nad všetko. 

Tým sa celkom samo od seba rozlišuje to živé plnenie povinností od plnenia mŕtveho, 

meravého. A len to žijúce má duchovnú hodnotu a účinok. Všetko ostatné môže slúžiť iba 

pozemským a rozumovým účelom a prinášať im výhody, ale to tiež nie trvalo, iba prechodne, 

lebo iba samotné živé pretrváva.  

Tak sa stáva plnenie povinností, prameniacich z presvedčenia, vedome chcenou 

vernosťou a pre vykonávajúceho samozrejmosťou. On nechce a ani nemôže inak konať, 

nemôže sa pri tom potknúť ani padnúť; lebo vernosť v ňom je pravá, je s ním úzko spojená, 

ba dokonca je časťou z neho, ktorú nie je schopný odložiť. 

 Slepá poslušnosť, slepé plnenie povinností majú preto tak málo ceny ako slepá viera! 

Obom chýba život, pretože v nich niet lásky! 

Jedine podľa toho rozozná človek ihneď rozdiel medzi pravým vedomím povinností a 

pocitom povinnosti, vštepeným výchovou. To prvé vyviera z citu, to druhé je chápané len 

rozumom. Láska a povinnosť preto nikdy nemôžu stáť proti sebe, ale sú zajedno tam, kde sú 

vyciťované ako pravé, a vtedy vykvitá z nich aj vernosť v zmysle svätého Grálu! 

Kde niet lásky, niet ani života, tam je všetko mŕtve. Na to už Kristus často 

poukazoval. To spočíva v prazákonoch stvorenia a zahŕňa celý svet bez výnimky. 

Plnenie povinností, prameniace dobrovoľne a žiarivo z ľudskej duše, a také, ktoré sa 

dodržiava len kvôli pozemskej odmene, nikdy sa nemôže zamieňať a dá sa veľmi ľahko 

rozoznať. Dajte sa preto preniknúť pravou vernosťou, alebo vzdiaľte sa od toho, čomu 

nemôžete dodržať vernosť. 

Vernosť! Tak často ospevovaná a predsa nikdy nepochopená! Ako všetko, tak aj 

pojem vernosti človek strhol nadol, zúžil a stlačil do stuhnutých foriem. To veľké, slobodné 

a krásne v nej stalo sa bezvýznamným a studeným. Samozrejme chcením!  

Vernosť podľa terajších pojmov prestala byť šľachetnosťou duše, urobila sa z nej 

povahová vlastnosť. Rozdiel ako deň a noc. Vernosť sa tak stala bezduchou. Stala sa 

povinnosťou tam, kde je to nutné. Tým ju označili ako samostatnú; stojí teda na vlastných 

nohách, celkom pre seba, a preto ... nesprávne! Aj ona bola ľudským zmýšľaním pokrivená 

a znetvorená. 

Vernosť nie je niečo samostatné, je len vlastnosťou lásky! Pravej lásky, ktorá 

zahrňuje všetko. Všetko zahrňovať však neznamená všetko súčasne objímať podľa ľudského 

poňatia, ako to vyjadrujú známe slová: „Objímať celý svet!“ Všetko zahrňovať znamená: 

môcť byť zameraný na všetko! Ako na osobné tak aj na vecné! Ona nie je viazaná len na 

niečo celkom určitého, nie je zameraná jednostranne. Nič nevylučuje, čo je čisté, alebo držané 

v čistote, nezáleží, či ide o osoby alebo vlasť, o prácu či prírodu. V tom spočíva 

všeobsiahlosť. A vlastnosťou takejto pravej lásky je vernosť, o ktorej si nesmieme myslieť, 

že je malá a pozemky obmedzená, práve tak si nemôžeme predstavovať pojem cudnosti. 

Skutočná vernosť nejestvuje bez lásky, ako tiež pravá láska nejestvuje bez vernosti. 

Pozemský človek dneška označuje však plnenie povinností ako vernosť! Je to stuhnutá forma, 

pri ktorej sa duša nemusí zachvievať, je nesprávne. Vernosť je vlastnosťou len pravej lásky, 

splynutej so spravodlivosťou. To nemá nič spoločného so zamilovanosťou. 

Vernosť spočíva v citových záchvevoch ducha a je preto vlastnosťou duše.  

Človek dnes spoľahlivo slúži pri spĺňaní povinností často inému človeku, ktorým musí vo 

vnútri opovrhovať. To sa samozrejme nedá označiť ako vernosť, ale zostáva iba ako spĺňanie 

prevzatých pozemských povinností. Je to čisto vonkajšia záležitosť, ktorá človeku môže 
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priniesť tiež iba vonkajší úžitok vo zvratnom pôsobení; nech už je to na pozemských 

prostriedkoch alebo na pozemskej vážnosti. 

Pravá vernosť sa nemôže uplatniť v takých prípadoch, lebo tá chce byť preukazovaná 

dobrovoľne s láskou, od ktorej sa nedá oddeliť. Preto vernosť tiež nedokáže pôsobiť 

samostatne! 

Keby však ľudia žili v pravej láske, ako to chce Boh, už len táto okolnosť by bola 

pákou k tomu, aby sa zmenilo medzi ľuďmi mnohé, ba všetko! Nijaký človek, hoden 

vnútorného opovrhnutia, by potom nemohol ešte jestvovať, a tým menej mať tu na zemi 

úspechy. Ihneď by nastala veľká očista.  

 Vnútorne opovrhnutiahodní ľudia by nepožívali pozemské pocty, ani by nezastávali 

úrady; lebo rozumové vedenie samo osebe nesmie oprávňovať k zastávaniu úradu! 

Tak by potom bolo spĺňanie povinností vždy bezvýhradnou radosťou, každá práca 

pôžitkom; lebo všetko myslenie, všetko konanie by bolo úplne preniknuté pravou láskou, ako 

to chce Boh, a okrem toho tiež neomylným citom pre spravodlivosť, sprevádzaným 

vernosťou. Tou vernosťou, ktorá sama zo seba zostáva nepremenná ako samozrejmosť 

a nepovažuje to za zásluhu, ktorá musí byť odmenená. 

Taký bude základ všetkého pôsobenia v budúcej Bohom chcenej ríši mieru a pokoja 

na zemi, avšak až keď bude temno vyhubené. – 

 

 

 

 

169. Usilujte sa o presvedčenie! 
 

 

Usilujte sa o presvedčenie vo všetkom, čo robíte! Inak ste mŕtve bábky, alebo predajní 

žoldnieri! V budúcej ríši Božej tu na zemi má byť všetko mŕtve a lenivé vylúčené a už nebude 

mať nijaké právo na jestvovanie; lebo bezcenný je pred Božími zákonmi človek, ktorý 

zostáva nejakým spôsobom len stúpencom.– 

Rozhliadnite sa okolo seba aby ste sa mohli zo všetkého poučiť. Denne a každú hodinu 

na to dostávate príležitosť. Pozorujte udalosti vo všetkých krajinách. Masy, ktoré sa dlhoročne 

v rôznych stranách najsamprv špinili a škriepili, dokonca násilnícky bojovali, ba dokonca sa 

aj vraždili, cez noc sa niekedy spoja a idú pospolu ulicami, spievajúc a radostne mávajúc 

pochodňami, práve tak, akoby boli už po roky vernými priateľmi. Cez noc. A to len preto, že 

ich vodcovia si pre nejaký účel raz podajú ruky. Kde nájdete v týchto veciach osobné 

a skutočne pevné presvedčenie, ba vôbec nejaké presvedčenie! To chýba. Je to spoločné 

pochodovanie mnohotisícových davov bez toho, žeby niečo cítili, a sú preto úplne bezcenní 

pre niečo veľkého. Na takej pôde nemôže nikdy vzniknúť ríša, ktorá sa zachvieva v Božích 

zákonoch. Nikdy preto nemôže niečo ozdravieť týmto spôsobom. 

Ak strany proti sebe bojujú a tento boj vyviera z presvedčenia, tak je celkom nemožné, 

aby sa ich zomknutie, uskutočnilo bez zmeny presvedčenia a ciest. To sa ale nestane počas 

niekoľkých hodín. Kde sa toto predsa mohlo stať, tam určite nebolo presvedčenie, ale 

rozhodujúco zapôsobil len jeden spoločný cieľ: cieľ získať moc! Ten celkom sám sa 

bezohľadne prenáša ponad všetko a ide aj cez mŕtvoly, ak to nejde ináč. Lenže také násilné 

spojenia nesú v sebe už vopred nedôveru, ktorá toho druhého stále podozrievavo sleduje, a  

potom má len málo času na hlavnú vec: Blaho národa, ktorý vzhliada na ne plný nádeje.  

Takí ľudia bez ozajstného presvedčenia dajú sa tiež veľmi ľahko odviesť od toho 

smeru, ktorý im priniesol zjednotenie. Nie je na nich spoľahnutie, ktoré spočíva vo vlastnom 

presvedčení! Stačí im príval bezobsažných rečí, aby sa nimi opojili. Lenže v opojení niet 

zdravého činu. 
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S takýmito ľuďmi nemôže nastať výstavba, ktorá by dokázala odolať búrkam! Nie je 

tomu iné, ako za čias Ježiša, keď davy volali „Hosana!“ a o niekoľko hodín na to už „Ukrižuj 

ho!“ 

Kde však presvedčenie tvorí základ nejakého konania, nejakého činu, tam sa to 

nemôže stať; lebo presvedčenie vyviera z vedenia a vedenie dáva vytrvalosť a stálosť, dáva 

tiež neochvejnosť a víťaznú odvahu, pretože pravé vedenie pochádza z prežitia.  

Nositelia kríža Grálu však majú vedenie. 

Z toho sa má zdvihnúť vlna sily a vyliať sa po celom ľudstve na zemi. Nezadržateľnou 

mocou musí táto vlna sily strhnúť so sebou všetku nečistotu, ktorá ešte bráni ľuďom, aby 

precitli k poznaniu. Buďte preto silní, aby ste spolu s veľkou očistou, ktorá tlakom Svetla 

teraz nastáva, boli schopní darovať ľuďom silu na nové vzkriesenie! Lebo ťažké búrky musia 

biť do duší, aby sa zmenili v bolesti a v núdzi, aby očistené povstali alebo zahynuli! 

Učte sa a dozrievajte však pri tom sami, aby sa vám to stalo presvedčením! A podľa 

druhu presvedčenia sa rozhodne, kto môže byť zachránený a kto musí zostať navždy vylúčený 

z budúcej Božej ríše; lebo presvedčenie je súčasne aj ovocím chcenia!  

Len sila presvedčenia robí človeka vo stvorení živým, teda plnohodnotným! Robí ho, 

schopným, vytvárať diela, ktoré sa musia brať vážne a nie sú len tak ľahko pominuteľné. 

Preto som volal v úvodnom slove môjho Posolstva k ľuďom, že viera sa musí stať 

presvedčením! 

Pre všetkých je na to teraz už najvyšší čas. A keďže presvedčenie z vedenia prichádza 

opäť iba v prežití, tak bude človek teraz násilím prinútený k vonkajšiemu prežívaniu všetkého 

toho, čo dosiaľ on sám sformoval, aby tým v bolesti a radosti jasne poznal, čo sformoval 

správne a čo bolo v myslení a cítení jeho bytia nesprávne.– 

Nositelia kríža vo všetkých krajinách budú v najväčšej núdzi pozemským ľuďom 

ukazovateľmi smeru, ktorý majú sledovať. Na tom nemôžete nič meniť, lebo tak je to určené. 

No beda vám, ak potom na vás nájdu chyby! Beda vám k vôli vám i k vôli ľuďom! Preto 

nepremeškajte čas na nutné dozrievanie. Sami ľudia by potom trpko na vás pomstili svoje 

sklamanie. Buďte bdelí a silní!– – – 

Nová ríša má teraz nastať tu na zemi! Božia ríša, ako to bolo ľuďom zasľúbené zo 

Svetla! Nepríde však v jemnom šumení vánku, ako odmena terajšiemu ľudskému pokoleniu! 

Ako sa veľmi mýlia tí domýšľaví veriaci, ktorí slastiplne rozochvení myslia už po dlhý 

čas na Božiu ríšu na zemi, v pyšnom sebavedomí, že sa z nej budú smieť tešiť ako vyvolené 

Božie dietky, pretože podľa ich mienky veria v svojho Spasiteľa, ktorý za nich zomrel 

a pritom ich hriechy vzal na seba. Tak ako si poslušné dieťa veľmi často zvykne za odmenu 

dostávať sladkosti, tak si oni predstavujú príchod tejto Božej ríše sem na zem. Pri tejto 

myšlienke sa pred nimi nejasne vznáša sladký sen, pokojný úkryt vo vernej ochrane Boha, 

ktorý ich zahrnie svojou láskou z radosti, že v neho veria! Tým ich odmení pretože vieru 

v neho verejne vyznávali a nikdy sa za neho pred ľuďmi nehanbili. Aká nevýslovná 

povýšenosť spočíva v tomto názore! 

Skúmajte len dôkladne a prenikavo, ľudia, a zistíte, že väčšina všetkých kresťanov je 

skutočne taká a nie iná! Nie je to pritom v ničom prehnané, aj keď to znie tiež tak 

zarmucujúco. 

Lenže Boží hnev zasiahne s veľkou tvrdosťou týchto samoľúbych! Sú slizkým 

bahnom, ktorému sa človek s odporom vyhne! Sú to práve všetci tí, ktorí sa teraz povýšene 

vystatujú ako vyvolené a verné dietky Božie. 

Božia ríša však kladie na ľudstvo veľké požiadavky a prináša nevídanú hojnosť práce! 

Je to opak toho, čo si vysnili veriaci cirkví! Najťažšia práca pri tom ale čaká človeka na sebe 

samom! Má v tom mnoho čo naprávať, ak chce vôbec obstáť. Chcem vám sňať pásku z očí, 

aby ste týchto pozemských ľudí teraz spoznali v celej ich zákernosti, pretože koniec môjho 

boja sa blíži a vy máte spolupomáhať v tejto hrubej hmotnosti, máte spolupomáhať na 
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víťazstve Svetla, ktoré vyhubí túto samoľúbu a pritom tak zlomyseľnú háveď. Lebo je možné 

nazvať ich len háveďou, nie viac ľuďmi! 

Meč musí však byť ostrý a žiarivý, ktorý použijete v mene Božom, ktorému ste dali 

slávnostný sľub!  

Ale kto z vás stojí pevne a kto je bdelo pripravený na boj proti celému ľudstvu a proti 

temnu, ktoré ho obklopuje!  

Dobromyseľne a ochotne, ale ešte príliš húževnato a priveľmi neústupne zahrýzate sa  

do maličkostí všedných dní, čim kladiete sami sebe do cesty prekážky, takže potom ste 

schopní vykonať sotva tú najmenšiu časť z toho, čo v skutočnosti vykonať máte a vykonať 

musíte! Každý z vás je ešte príliš pozadu, pretože pre všetky tie maličkosti sa nemôžete 

harmonický zachvievať vo veľkom!  

Buďte pružnejší a uvoľnenejší v činnosti všedných dní a upierajte stále a neochvejne 

zrak i cit iba na to veľké! Neprejavujte sa ako príliš kŕčovití v prekážajúcej neústupnosti. 

Nesmiete zo seba urobiť ľudské strojové súčiastky, ale musíte byť živí, plní nadšenia 

a slobodní! Kde vám chcú vaše chyby vytvárať prekážky, tam hľadajte ihneď nové cesty, po 

ktorých sa vám pôjde ľahšie; takým spôsobom napokon predsa len dôjdete na to miesto, ktoré 

dosiahnuť musíte! Správajte sa takisto k vašim spolupovolaným.  

Uvidíte, že harmóniu potom nemožno tak ľahko rozbiť! zanechajte všetku neústupnosť 

vo vzťahu k svojim blížnym, ale zato buďte živými a pohyblivými! Ustúpte prechodne, keď 

sa vám zdá, že niečo nejde, ale nepúšťajte pritom nikdy uzdu z ruky! S trochou obratnosti 

privediete to, čo sa stavia na odpor nakoniec predsa tam, kde to stáť má. Dobrý jazdec nemusí 

nikdy strhať do krvi svojho koňa, aby presadil svoju vôľu, ak vie so zvieraťom zaobchádzať. 

On sa však musí najskôr učiť rozumieť zvieraťu, ak ho chce ovládať! Jeho neústupnosť by 

zapríčinila iba vzdorovitosť alebo takú poslušnosť, ktorá môže v každom okamihu zase 

zlyhať. Sedí tak na sude s pušným prachom, namiesto toho, aby ho kôň niesol opatrne a 

s láskou!  

Nezlomná je v skutočnosti tá vôľa, ktorá vedie k cieľu, aj keď musí meniť svoje 

cesty, nie však tá, ktorá si svoj cieľ nechá rozbiť na vlastnej neústupnosti. Len samotná 

vytrvalosť vedie k cieľom, nie neústupnosť. Neústupnosť je vždy nesprávna, pretože je 

neprirodzená a zároveň nie je v súzvuku s prazákonmi stvorenia, ktoré vyžadujú pohyblivosť. 

Každé neústupné lipnutie je ťažkopádnosť, ktorá nepozná iné schodné cesty a preto 

zamurováva snahu napredovať aj svojim blížnym! – 

Tieň leží nad touto horou, ktorá má predsa stále žiariť! Tieň strnulej nehybnosti, ktorá 

sa hrozí ochromujúc položiť sa aj na vznešenú úlohu, ktorú ja mám splniť osobne. Táto 

strnulosť musí skrz povolaných, ktorí sú ňou spútaní, preniknúť až ku mne a tým ani ja 

nemôžem splniť vôľu Božiu tak, ako mám!  

Chráňte sa, vy nositelia kríža! Prebuďte sa k novému spôsobu, nechajte konečne 

padnúť staré a naučené zvyky a staňte sa vy novými najskôr pred svetom a to vo všednom 

myslení a jednaní! Nie je ničoho, čo by nemohlo byť novým, ako som vám už stokrát hovoril! 

Vy však jednáte často krát podľa starého! A predsa začiatok musí byť u vás! Bez začiatku nie 

je ani nijaké pokračovanie! Lebo až vy zlyháte, zrúti sa svet! To predsa stojí za trochu 

donútenia k prekonaniu seba!– 

Kde je tá strhujúca moc, ktorú vytvára veľké chcenie jednotného pôsobenia! Kde je 

plameň jednotného myslenia, ktorý je schopný vyšľahnúť až hore k Božiemu trónu? Je 

roztrieštený, roztrhaný a rozmetaný, zaplápolá tu a tam na okamžik len jednotlivý plamienok, 

keď ste práve silnejšie zasiahnutí svojimi vodcami, ktorí vás nechcú nechať úplne zaspať vo 

všednosti dní. Oháňate sa navzájom proti sebe zbraňami, ktoré vám boli duchovne dané 

a zatemňujete tým svätý meč, ktorý každý z vás duchovne nosí a ktorý má jasne žiariť ku cti 

a chvále vášho Boha a Pána! 
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Naposledy k vám varovne volám: Znášajte sa spolu! Nenechajte už prejsť ani hodinu, 

pokiaľ neusmrtíte v sebe všetku nevraživosť a závisť, samoľúbosť a mudrlantstvo! Podajte 

druhým spolupovolaným zmierlivo a pomocne svoju ruku! Pre každú vec, je nejaká cesta 

k harmónii. Nech sa nikto už nedomnieva, že to závisí na druhom, keď sa harmónia hrozí 

skaliť! 

Nie je tomu tak. Každý buď o sebe presvedčený, že to záleží len na ňom, nie na tom 

druhom! Že on má urobiť krok, aby všetko vyrovnal, a nie ten druhý! Potom uvidíte, aké je to 

ľahké, odstrániť z cesty mnohé prekážky, ktoré sa vám doposiaľ zdali neprekonateľnými.– 

Kde sa potom objaví ešte nejaký rozmar, tam nie je správny základ a taký človek 

nepoznal ešte Boha v jeho neomylnej veľkosti a nepoznal milosť, ktorá je vo vyznamenaní, že 

smie slúžiť Jemu, Večnému a Všemohúcemu takým spôsobom, že vám to bude raz závidieť celé 

ľudstvo! 

Žite preto teraz v plnej harmónii! Je vašou úlohou, utvoriť tak svätú pôdu! 

Keď sa vo vás chce rozhorieť iná myšlienka, tak ju vytrhnite skôr, než môže skutočne 

vzniknúť. Lebo každý nepokoj a nešvár ochromuje v nutnom boji a brzdí Bohom chcenú 

výstavbu! Vy však máte dobiť svätého víťazstva nad všetkým temnom! 

 

 

 

 

170. Krása národov. 
 

 

ZEM je teraz obklopená Svetlom. Silný obal pevne obopína zemeguľu, aby temno 

nemohlo uniknúť; tlak stále zosilnieva a prudko stláča všetko zlo, takže všetko dianie sa musí 

uzavrieť kruh za kruhom, aby sa koniec spojil so začiatkom. Svetlé kópie a svetlé šípy svištia, 

svetlé meče sa blýskajú a prisluhovači Lucifera sú tuho stiesnení až k zničeniu. 

Nech je sväté víťazstvo Svetla tu na zemi! Taká je všemohúca vôľa Boha. Všade má 

byť Svetlo, aj vo všetkých omyloch ľudstva, aby v tom teraz poznalo pravdivosť. – 

Raduj sa, ty malý zástup, vyvolený k tomu, aby si spolupôsobil na tom nezmerateľne 

veľkom diele v sile Najvyššieho! Váš čas začne omnoho rýchlejšie, ako si dnes myslíte; lebo 

príde naraz neočakávane cez noc! Buďte silní vo vytrvaní, potom sa vám ako samozrejmé 

dostane plodov, ktoré máte požívať v radostnom tvorení ako vyvolené dietky Vášho Pána! 

Sila, ktorú vám On daruje, bude vás chrániť v tiesni a povznesie vás k najčistejšej radosti, akú 

sú schopní precítiť ľudskí duchovia.  

Svetový súd vám má priniesť korunu, ale nie zánik, nový život plný plodnej práce 

a pokoja v ochrane Svätého Grálu, ktorému chcete slúžiť v radostnom chcení na výstavbe 

Božej ríše tu na zemi, pomáhajúc všetkým ľuďom, podriaďujúcim sa v pravej pokore 

prazákonom stvorenia! Zachvievať sa silne nad všetkou hmotnosťou budú schopní vaši 

duchovia v novej ríši, všetko skrášľujúc, a zaplavení Svetlom. – 

Posilnenie a rozkvet verných bude dôsledkom po očiste; lebo podľa Božského zákona 

má byť odvrhnuté všetko prekážajúce, aj keď oplakávajúc, označí odvrhnutie za 

nespravodlivé! Svetlo a tým spravodlivosť má bezohľadne rozbiť mudrovania rozumu, ktoré 

pokrytecky zamotávajú dokonca pôvodcu, balamutiac ho, takže sa vo svojom myslení 

skutočne domnieva, že má pravdu ešte aj tam, kde sám činí bezprávie. 

Nositeľom mojej sily sa podarí preraziť také putá mečom čistého chcenia, tak, aby ho 

vždy udržiavali čisté k službe pre ľudstvo, pre celé stvorenie!– 

Nová veľká doba má nastať tiež k požehnaniu všetkých cudzích národov, aby sa tieto 

cítili šťastné na pôde, ktorej patria a ktorá celkom presne vyhovuje ich rase, aby potom 
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dospeli k plnému rozkvetu a mohli prinášať najbohatšie plody; aby všetko ich pôsobenie len 

harmonicky podporovalo celé pozemské ľudstvo. 

Tak povstane krása! Celá zem sa stane obrazom krásy, akoby vyšla z ruky samého 

veľkého Stvoriteľa. To preto, že ľudskí duchovia sa potom budú rovnako zachvievať a ich 

radostné tvorenie bude ako jasavá modlitba vďaky stúpať do svetlých výšin, a tam hore bude 

sa odzrkadľovať všetka harmónia šťastia, ako sa javí na tejto zemi! 

Lenže táto Bohom chcená krása nemôže nastať, dokiaľ vodcovia sa budú snažiť 

svojmu ľudu, svojej krajine vnucovať cudzie zvyky a obyčaje, cudzie obliekanie a cudzí 

stavebný sloh v domnení, že tým nastane pokrok pre ich ľud. Napodobňovanie je nie 

povznesenie, to nie je vlastné dielo! Zjednocovanie sa za účelom opory je nesprávne!  

Najlepším meradlom pre to je vám daný zmysel pre krásu, aby ste rozoznávali, čo je 

v takých veciach pravé a čo falošné! Odovzdajte sa svojmu pôvodnému pravému citu pre 

krásu, potom nemôžete nikdy zablúdiť; lebo ten je spojený s prazákonmi stvorenia a je 

prejavom ešte skrytého vedenia o dokonalosti, neklamným ukazovateľom cesty pre každého 

ducha, keďže jedine všetko duchovné v tomto neskoršom stvorení má schopnosť pri presne 

určenom stupni zrelosti rozoznať celkom vedome skutočnú krásu! 

Avšak aj v tom ste už žiaľ dávno vyhasili to svoje prirodzené vyciťovanie v dôsledku 

vám teraz známeho pádu do hriechu a jeho neblahých následkov, v dôsledku vlády rozumu, 

ktorý vo všetkom vytváral karikatúry. Pojem, ktorý rozum postavil miesto pravej krásy, je 

módne bláznovstvo, ktorému sa vaša márnomyseľnosť až príliš rada podriadila. Módna 

pochabosť úplne zasypala váš zmysel pre krásu, pre ušľachtilé, pôvabné formy, zmysel, ktorý 

bol daný vášmu duchu ako návod a opora v tomto hrubom pozemskom bytí. Tým ste museli 

vlastnou vinou stratiť veľkú podporu! 

Inak by ste vždy ihneď vycítili, vedeli vo všetkých životných situáciách a na každom 

mieste, kde niečo nesúhlasí, pretože všade, kde sa váš zmysel pre krásu nemôže radostne 

zachvievať, tam nie je taká harmónia, aká má byť podľa prísnych zákonov stvorenia. A kde 

chýba harmónia, tam nie je ani krása. 

Pozrite sa na Číňana, Japonca alebo Turka, ako vyzerajú z cylindrom na hlave. Sú to 

karikatúry európskej kultúry. Pozrite si Japonku, obliekajúcu sa teraz po európsky a potom sa 

na ňu pozrite v kroji jej vlastnej zeme! Aký to rozdiel! Koľko stráca v šatách, ktoré sú cudzie 

jej krajine! Je to veľká strata pre ňu. – 

Pre každý národ je iba pozdvihovanie vlastnej kultúry pokrokom! Vzostup má 

byť vo všetkom a nie stav pokoja. Ale tento vzostup pokroku musí byť vždy na vlastnej pôde 

a z nej aj vychádzať, nie preberaním cudzích vecí; inak to nikdy nie je pokrokom. Už samo 

slovo vo svojom pravom zmysle odmieta opory. Pokrokom pre národ môže byť totiž len 

povznesenie toho, čo národ už má, ale nie prevzatie niečoho vypožičaného. Prevzatie nie je 

pokrokom, ktorého účinky sa prejavia na jestvujúcom; to by muselo dosvedčiť už 

premýšľanie o tom. Malo by to vodcov viesť ku premýšľaniu! Vypožičané alebo prevzaté nie 

je vlastníctvom, aj keby sa to chcelo privlastniť. Nie je nadobudnuté vlastnou prácou, nie je to 

produkt vlastného ducha národa, na ktorý jedine by mohol byť hrdý a hrdý musí byť! 

V tom spočíva tiež jedna veľká úloha pre všetkých v zámorí: Nechať každý národ, aby 

sa tam stal veľkým sám v sebe, celkom sám od seba, vlastnými schopnosťami, ktoré sú tak 

rozličné medzi mnohými národmi tejto zeme. Všetky majú rozkvitnúť podľa druhu pôdy, 

na ktorej vznikli. Musia zostať tejto pôde prispôsobené, aby na nej rozvili tú krásu, ktorá sa 

harmonicky zachvieva s ostatnými na zemi. Pravá harmónia nastane však práve ich 

rozličnosťou, nie však uniformovaným zjednotením všetkých národov. Keby to bolo bývalo 

chcené, potom by bola bývala len jedna krajina a jeden národ. Avšak pri tom by bol čoskoro 

nastal stav pokoja a nakoniec chradnutie a odumretie, pretože by chýbalo osvieženie 

vzájomným doplňovaním! 
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Pozrite si len kvetiny na lúkách, ktoré práve svojou rozmanitosťou oživujú a 

osviežujú, ba obšťastňujú! 

Ale nedbanie takých zákonov vývoja sa trpko vypomstí na národoch; lebo aj to 

nakoniec privolá úpadok a zrútenie, nie rozmach, pretože v tom chýba všetko zdravé. Človek 

sa nemôže vzpierať tým veciam, ktorým je ako každý tvor tak ďaleko podriadený, že nikdy 

nič nedosiahne, pokiaľ sa neprispôsobí živým zákonom, zatkaným do tohto stvorenia. Kto 

koná proti nim a na ne nedbá, musí stroskotať prv alebo neskoršie. Čím neskoršie, tým 

silnejšie. Pritom každý vodca musí niesť hlavnú zodpovednosť za to, čo pochybil svojím 

nesprávnym stanoviskom. Musí potom trpieť za celý národ, ktorý sa vo svojej núdzi na neho 

duchovne zavesí! – 

Opakujem ešte raz: Jedine povznesenie vlastnej kultúry je naozajstným pokrokom pre 

každý národ! Prispôsobený pôde, podnebiu a rase! Človek musí byť domorodý v tom 

najčistejšom zmysle, ak chce rásť a očakáva pomoc zo Svetla! Len žiadne, preberanie 

bytostne cudzích národných obyčají, mravov a cudzích názorov. Zakorenenie v domácej pôde 

je základnou podmienkou a samo zabezpečuje ozdravenie, silu a zrelosť! 

Či sa človek už dosť nepoučil zo smutných skúseností, ktoré často vyvolal darovaním 

svojej vlastnej kultúry cudzím národom, a potom musel zažiť ich úpadok a zánik? To 

priviedlo len veľmi málo ľudí k zamysleniu sa nad tým. Ale aj toto zamýšľanie sa doteraz 

strácalo v piesku a nenašlo nijakú pôdu k zakotveniu. 

Ďalekosiahlou úlohou je odstrániť toto zlo a utvoriť nový, radostný a bohatý život 

v krajinách okolo všetkých morí. Je to prevratné dielo, pretože vo svojich dôsledkoch podporí 

a ozdraví, ba obšťastní všetky pozemské národy! Lenže to je nutné, ako prvý krok navonok, 

ak harmónia a krása majú medzi týmito pozemskými národmi sláviť vzkriesenie!– 

 

 

 

 

171. Aký si, človeče! 
 

 

To je otázka, ktorá ti v súde zahrmí v ústrety! Aký si, nie aký si bol!  

Preto buď bdelý, ak chceš obstáť v súde! Tak volám už oddávna na ľudského ducha. 

No moje varovania dozneli nevypočuté. Len nemnohí počuli volanie, chceli ho počuť! Tí 

ostatní sa domnievali, že majú niečo omnoho lepšie v tom, s čím sa dovtedy uspokojovali, či 

už to bolo v cirkevných náukách alebo v úkonoch mnohých siekt, alebo v úplnom odmietaní 

všetkého toho, čo nie je pozemský viditeľné pozemsky hmatateľné. 

Tí však, ktorí chcú počuť, sú veľmi málo prísni voči sebe samým. Nie sú dosť úprimní 

voči svojmu duchu. „Aký si, človeče“! náhle sa pred neho postaví v účinkoch živých zákonov 

tohto stvorenia a to práve vtedy, keď na to nebude pripravený. Lebo keby sa aj po celé roky 

namáhal byť takým, aby mohol obstáť v búrkach, ktoré nad ním zúria obrovskou silou, nič 

mu to neosoží, ak v tom napokon len na hodinu poľavil. Až príde jeho čas, tak sa predsa zrúti, 

pretože v okamžiku diania nebol taký bdelý, aký mal byť v sile Svetla, ktorú na to dostal. A 

to príde cez noc!  

Povolaní a vyvolení sú na tom omnoho horšie a sú v omnoho väčšom nebezpečí než 

druhí, lebo v nich sa naplní, čo už Ježiš kedysi zasľúbil: Komu bolo mnoho dané, od toho 

bude mnoho požadované! Najvyššia čulosť ducha i tela je neúprosným zákonom pri každom 

vývoji pre vzostup a pre službu vo Svetle! Táto sila, ktorú som vám mohol dať, sa vám stane 

osudnou, bude pre vás záhubou, ak ju nebudete neprestajne využívať v tom zmysle, ako vám 

bola daná! Vyzdvihne vás vysoko alebo vás stlačí nadol, posilní vás alebo rozdrví, presne 

podľa toho, aké je vaše vlastné vnútro!  
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Stredná cesta je u sily Svetla vylúčená! Nečinnosť ako aj pohodlné vyčkávanie v 

dobrom chcení prináša rovnaký účinok ako nesprávne použitie, teda pád!  

Chcenie sa musí stať činom, keď vás teraz dostihnú vlny, predurčené každému 

jednotlivcovi, už pri jeho zrodení! 

Každý človek na zemi má teraz svoj čas na očistu, alebo skazu. Príde to na neho 

zákonite a on sám má pri tom v rukách tiež svoj osud. 

Nestane sa tak všade v rovnakú hodinu, ale každého to zasiahne tak, ako je to pre neho 

predurčené! To dáva posledné triedenie k súdu! 

Pre vás potom, vyvolení a povolaní, posledné triedenie pred počiatkom! Len ten, kto je 

schopný víťazne prežiť samočinné triedenie, ten je tým potom vyvolený k činu! K výstavbe 

v tisícročnej ríši! A to všetko má sám vo svojich rukách! 

Ak si nevzal varovania, ktoré som tak často dával, nie tak vážne pre seba, ako by to 

bol musel vziať každý jednotlivec, tak si privodí teraz škodlivé následky sám pre seba 

v neúprosnej spravodlivosti, lebo akým je, tak ho to zasiahne! Presne zodpovedajúc 

skutočnosti. Nie snáď podľa toho, akým sa domnieva byť! 

Pri tom sa ukáže, kto plne využil silu vo svojom úsilí k splneniu povolania, alebo kto sa 

s ňou len zahrával v náznakoch samoľúbosti, nech by bola tiež sebamenšia. Ukáže sa, ako to 

kto bral vážne v chcení slúžiť, alebo kto chcel byť iba pri tom, aby nič nezameškal. 

Beda, kde sa mohla zahniezdiť domýšľavosť alebo falošná ctižiadosť, takže pravá 

pokora už nenašla žiadne miesto! To sa ukáže k zdeseniu toho, kto sa tým dal otráviť 

a odvrhne ho to stranou. 

Hovorím vám, až do toho najmenšieho bude zvážené a zmerané všetko, čo sa vo vás 

pohybuje, dokonca aj to, čo vy sami považujete za pochované, ak to skutočne od vás 

neodpadlo!– 

Obávam sa o vás; lebo pri tom vám nemôžem nijako pomôcť! Sami sa musíte 

prebojovať cez to posledné, pričom buď obstojíte, alebo padnete! 

Nič nepravého nesmie zostať pri výstavbe v mojej blízkosti! Božské zákony to teraz 

vyradia. Akým spôsobom sa to stane, riadi sa opäť podľa každého jednotlivca. 

Chcem vám dnes ešte objasniť, že to s istotou zasiahne všetky vaše slabosti, veľké 

i malé, aby tým boli vypálené a naďalej už viac neprekážali radostnej službe v čistom 

tvorivom pôsobení! Nič z toho nezostane. Prechádzate teraz ohňom očistného procesu 

v ktorom musíte obstáť, ak v ňom nechcete zahynúť.– 

Kto však stojí ozajstne a správne s vážnym chcením pokorne slúžiť, toho tieto vlny len 

posilnia a vo veľkom napätí sily ho vysoko vyzdvihnú, čo mu prinesie posledný prelom 

nahor, až ktorý ho pripraví k splneniu jeho úlohy v službe Grálu! – 

Každý človek na tejto zemi to musí podstúpiť. Všetci ľudia na zemi to musia po vás 

prekonať. Nikto toho nezostane ušetrený. Vy však tu na Hore, pretože idete vpredu, musíte byť 

prvými medzi všetkými ľuďmi! Je to podmienené zákonitosťou vo stvorení, že vás v prvej 

hodine zasiahne sila Svetla, aby som pri počiatku nevláčil so sebou príťaž, ale bol obklopený 

ľuďmi, ktorí dorástli na svoju úlohu v každom smere, v najčistejšom chcení i v radostnom 

čine! 

Preto ešte raz ku vám o tom hovorím! Chcem vám tiež vysvetliť aký je dej, ktorému 

budete podrobení, aby ste týmto obdobím kráčali ako vediaci. Uvážte však, že toto vedenie 

zvyšuje aj vašu zodpovednosť! 

Pre každého človeka, žijúceho dnes na tejto zemi, je jeho dráha už od narodenia 

stanovená tak, že bude v období, ktoré je teraz tesne pred ním, podrobený určitým žiareniam, 

ktoré pripravujú účinky pre konečný súd, ako posledné triedenie, ktoré rozhodne o jeho 

osude. Toto obdobie potrvá u každého radu mesiacov. Nemožno ho prežiť len v priebehu 

niekoľkých hodín alebo dní. Nikto mu ani nedokáže uniknúť. Nemôže sa to zastaviť ani 

odchýliť, ba ani o jednu jedinú sekundu oddialiť!  
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Navyše, sem zhora prichádza nový tlak Svetla, ktorý tieto účinky vyvoláva a zosilňuje. 

A to tak mocne, že tomu tlaku Svetla neodolá nijaký odpor, aj keby bol ten najtuhší 

a najhúževnatejší. 

Tak stojí človek po určitý čas ako pod sprchou, ktorá prichádza zo všetkých strán a je 

bezpodmienečne nútený jej odolávať. Nemôže utiecť, nemôže pri tom dopredu ani dozadu, 

ani nie na bok, nemôže sa ochrániť ani ukryť.  

To všetko je nevyhnutné prežívanie! Tento dej by sa mohol približne porovnať s 

tlakovou skúškou, i napriek tomu, že takýto obraz neodzrkadľuje toto dianie správne. Nejde 

pri tom len o celkom určitý tlak, ktorý každý človek musí byť schopný vydržať, ak sa pod ním 

nechce zrútiť, ale ten tlak prechováva v sebe život. Oživuje aj všetko ostatné, prebúdza to 

k pohybu alebo núti, aby sa všetko pod ním nachádzajúce pohybovalo, aj to, čo drieme. 

Ako toto dianie prebieha v celom stvorení počas jeho očisty, tak je to teraz súčasne aj 

u jednotlivca, ktorý z toho nemôže byť vylúčený, ale zasiahne ho to dokonca najostrejším 

spôsobom. To, čo sa takto prebudí alebo povzbudí bude ešte posilnené, bez ohľadu na to, či je 

to dobré, alebo zlé. Týmto posilnením vzrastie!  

Lenže zlo, stojace voči tomuto tlaku Svetla ako niečo inorodé, zosilní v narastaní svoj 

odpor, ktorý však musí spôsobiť bolesť iba jemu samému, lebo mocný tlak Svetla neuhne ani 

o vlas. Zlo tým bude donútené doslova si samo preraziť hlavu, aby sa zničené zrútilo samo 

v sebe. 

Dávam vám tým síce iba obraz. Je to však skutočný dej; lebo zlo je donútené zničiť 

samo seba vo všetkých častiach vlastným pohybom, ktorý je tlakom Svetla tak silne 

podnecovaný. Aj všetky omyly a nesprávne názory sú ponechané napospas samozničeniu, 

pretože nemôžu mať nijaké podporujúce spojenie so Svetlom.  

Predstavte si teraz človeka, ktorý v sebe prechováva mnoho slabostí a chýb a nie je 

ochotný s vynaložením všetkej svojej sily sa ich zbaviť. U takého dostaví sa následok 

neodvratne, takže aj jeho pozemské telo nebude vôbec schopné vydržať mocný náraz 

a zahynie, teda tiež sa musí zrútiť, zatiaľ čo pri menšom počte tvrdošijných chýb bude 

pozemské telo spolutrpieť len ľahšie. 

Prirodzene, že i telo bude vždy zasiahnuté tam, kde slabé miesta umožňujú zaútočiť, 

alebo kde drieme nejaká choroba. Nie je vylúčené, že u mnohých ľudí budú napadnuté 

mozgové bunky, čím potom nastane pomätenosť mysle, ktorá sa nesprávne nazýva 

pomätenosťou ducha. V skutočnosti je to len rozum, ktorý podlieha pomätenosti, nikdy nie 

duch! Len činnosť pozemského mozgu utrpí poruchu, pretože pomätenosť ducha vôbec 

nejestvuje.  

Chorobná pomätenosť takéhoto nemocného končí jeho pozemskou smrťou, teda 

s odložením hrubohmotného tela. 

Práve v poruchách mozgovej činnosti sa prejavia hriechy mnohých škôl, ktoré 

preťažovali predný mozog mládeže vecami, ktoré sú pre praktické využitie v pozemskom bytí 

vôbec nie potrebné. Táto bezúčelnosť sa stala nešťastím a zločinom; lebo v dôsledku toho 

nezostala sila ani čas na to, čo by bolo potrebnejšie a  pre každého človeka nevyhnutné: 

poznať Božiu vôľu vo stvorení! 

Útok na telo spočíva v spätnom náraze vzpierajúceho sa nesprávneho a v námahách, 

ktoré musia vyplynúť z mocného a bezprostredného posilnenia tlakom Svetla. Svetlo samo 

neútočí, ale iba je a stojí! No ako neotrasiteľný múr sa približuje svetelná stena stále bližšie, 

trvale zužujúc priestor, v ktorom sa to nesprávne musí vyžiť, až kým sa v tom úplne 

nerozpadne. 

Tak je to u tých ľudí, ktorí voči Svetlu nezaujímajú správne stanovisko, a preto sa tiež 

nezachvievajú v zákonoch. Vo stvorení správne stojaceho človeka, musia tieto lúče 

pozdvihnúť vysoko nahor, až k tej hranici, kde mu už nehrozí nebezpečenstvo, že bude 

vtiahnutý do prichádzajúceho rozkladu. Vypália v ňom všetko, čo je nie v úplnom súlade so 



 482 

zákonmi tohto stvorenia. Lenže tiež iba vtedy, ak na to človek poskytne možnosť nezlomným 

a voči sebe samému bezohľadným sebapremáhaním v poznaní svojich chýb a zlých vlastností. 

Môcť to urobiť je mu veľmi uľahčené tým, že vplyvom tohto žiarenia zosilnie všetko, čo je 

v ňom nesprávne a stane sa tak viditeľným. Zviditeľnenie takých chýb sa však v žiadnom 

prípade neprejaví v  pohodlných obrazoch, ako to človek vo svojej duchovnej lenivosti azda 

opäť mylne očakáva, ale musí sa už o to sám snažiť, inak mu to nebude na úžitok ani na 

pomoc. Môže ich sám spozorovať, ak pre ne v úprimnom chcení otvorí oči! Potom rýchlo 

uvidí, čím u svojich blížnych naráža a udiera sa. S trochou námahy to môže spoznať už so 

správania svojich blížnych voči nemu; lebo ak chce ísť skutočne nahor, potom aj vo všetkých 

veciach, pri väčších ako aj menších zrážkach a nezhodách, pri každom narušení harmónie, 

nebude už hľadať chyby u tých druhých a nazdávať sa, že ich tam nájde, ale iba u seba 

samého! Takým spôsobom spozná ešte v pravý čas všetko, čo mu chýba. Teda iba 

v prežívaní! Iné spoznanie pre neho nejestvuje.  

Ak sa takto rozhliada okolo seba, potom už urobil najťažší krok vo svojom boji, ktorý 

ho vedie k víťazstvu! V tomto prvom kroku pre neho spočíva to podstatné! Ak naň nedbá, 

potom nikdy neprejde, ale musí sa zrútiť, hoci má čo aké dobré chcenie. Zanedbaním tohto 

kroku však dáva najavo, že ani nemá pravé chcenie, ale sám sa v tom klamal a sám seba, v 

samoľúbosti alebo pohodlnosti podvádzal, preto plody takých klamných predstáv padnú na 

neho. 

Celkom ináč je to však s ľuďmi, ktorí v sebe nesú skutočne úprimné chcenie, ktoré 

vždy premieňajú na čin a  nezostávajú iba pri chcení.  

Takí prijímajú prostredníctvom tlaku Svetla netušené, mocné posilnenie svojho 

dobrého, čistého úsilia, ktoré ich pozdvihne vysoko nad hranicu určenú pre súd, ktorá im 

zaručuje bezpečnosť, len čo prepukne víchrica, ktorá všetkých ostatných strhne do oblasti 

rozkladu, čo je totožné s večným zatratením.  

Zobuďte sa, ľudskí duchovia! Nesmiete premárniť už ani jeden deň! 

Syn Boží k vám už kedysi varovne volal: Odpúšťajte svojim blížnym! Viete, čo 

v tom spočíva? Zmýšľate vo všetkom príliš povrchne, nechcete sami bádať v Slove, ktoré 

skrýva také nevýslovné poklady. 

Odpúšťanie vášmu blížnemu má svoj začiatok a koniec v tom, že nedbáte na jeho 

chyby! Že chyby nehľadáte v ňom! Inými slovami, že sa v tomto máte starať len o seba! Že 

máte hľadať a odložiť najskôr svoje chyby, prv než sa budete snažiť vytýkať chyby svojmu 

blížnemu! 

Ježiš vedel celkom presne, že čas pozemského bytia musíte dokonale vyplniť, ak 

chcete dostatočne dbať na seba samých, aby ste napredovali a dozrievali tak, ako máte. 

Skúmajte len najprv sami seba, až potom porozumiete svojim blížnym! V porozumení 

však spočíva odpustenie. 

Lenže koľko ľudí je na zemi, ktorí takto konajú! Ani jediný neprijal Slovo Syna 

Božieho takýmto spôsobom. Ani jediné slovo, nie to ešte celé učenie. Práve v neuposlúchnutí 

tejto požiadavky väzí vaša najväčšia chyba! V tom sa prehrešujete najviac. . .a premeškáte 

tým najviac, áno, tým prehrávate celé svoje bytie! A navzdory tomu dúfate, že obstojíte! 

„Aký si človeče!“ To nie je otázka, ale požiadavka! Musíte na nej stroskotať, ak sa 

rýchlo nespamätáte! Varujem vás! Nejeden stojí už tesne na pokraji priepasti a zrúti sa, ak sa 

z toho nevytrhne so všetkou silou v poslednom okamihu späť! Nehľadajte už chyby 

u druhých, ale iba u seba! 

Nezahadzujte poslednú oporu, ktorú vám môžem podať vo chvíli najväčšieho 

nebezpečenstva! 

Už tak často ste na ňu vôbec nedbali, hoci vám ju Syn Boží ponúkal v každej vete. Aj 

vtedy, keď vám hovoril: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého!“  
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Aj v tom je ten istý zmysel. Vždy znovu vám dával rovnakú radu, s ktorou ste mohli 

smelo kráčať vpred, keby ste skutočne chceli! Pri tom by ste však museli aj sami myslieť, 

sami konať a to bola privysoká požiadavka! Trpko, veľmi trpko sa vám to vypomstí! 

Preto buďte konečne bdelí a nesnívajte viac o minulosti ani o budúcnosti, ale 

prežívajte okamih, prítomnosť! Jedine to vám môže ešte priniesť úžitok! 

„Aký si človeče!“ Tak požaduje zákon stvorenia v súde!– 

Ešte jedno varovanie vám preto chcem dať, skôr než vás táto závažná požiadavka musí 

zobudiť z bludných predstáv!  

Nestarajte sa o to, čím ste kedysi tu na zemi už boli! Toto poznanie vám v súde 

nemôže pomôcť; lebo vám nie je nič platné! Až neskôr, keď na to budete zrelší, môže vám to 

veľa povedať! Potom sa budete môcť z toho poučiť, čo vám prinesie pre prítomnosť veľa 

úžitku, ak k tomu vo svojom myslení použijete správne stanovisko. 

Len zvedavosť alebo aj samoľúbosť núti nejedného z vás, pýtať sa na to tak 

nástojčivo. Lenže vy z toho poznania nečerpáte to, čo by ste už dnes mohli, ba čerpať mali: 

spokojnosť a vďaku za svoju prítomnosť; veď všetko ste smeli dosiaľ na tejto zemi okúsiť! 

Niet ani jediného, ktorý by už nebol býval pozemský bohatý, alebo nejakým spôsobom 

vládnuci. Ani jedného, ktorý by už neužíval všetky radosti tejto zeme. Preto nemáte nijaké 

právo ani dôvod závidieť dnes vládnúcim, a ani majetným, ktorí možno za vašich dobrých 

čias museli už pod vami živoriť a trpieť núdzou! 

Máte sa z toho poučiť, že práve teraz ste v takom postavení, ktorého ešte potrebujete, 

aby ste ho vychutnali a v ňom dozreli alebo v ňom napravili to, v čom ste predtým schybili. 

Oboje vo vás môže vzbudiť vďaku za milosť, ktorá vám to poskytuje v pôsobení 

nezmeniteľných zákonov, ktoré nikdy nemôžu byť nespravodlivé, nikdy sa nemýlia 

v nedotknuteľnej dokonalosti, ktorú až do najmenších odtieňov prinášajú vždy človeku ako 

ovocie to, čo on sám vložil do tohto stvorenia ako sejbu rozhodnutiami svojho slobodného 

chcenia! 

Utrpenie, ktoré ho postihne, je jeho vlastný čin, ako aj radosť, ktorú mu zákon nadelí! 

A keď smie trpieť, alebo trieť biedu, tak vie celkom presne, že to vedie k jeho oslobodeniu od 

následkov činu, ktorý on sám vykonal, a tým je pomocou pre vzostup, ktorý jedine ho môže 

doviesť do svetlých ríš čistej radosti. Ak žije v bohatstve alebo dokonca vládne, má mu byť 

ono dosiaľ prežité výstrahou, aby všetko spravoval správne v zmysle Božích zákonov a tým 

aby to jeho blížnym prinieslo požehnanie a jeho znovu nestrhlo dolu a nezviazalo jeho budúce 

bytie na tejto zemi s utrpením, ale pozdvihlo ho vďakou tých, ktorí vplyvom jeho pôsobenia 

mohli nájsť šťastie a mier. 

Jedine na to vám má v budúcnosti slúžiť toto vedenie. Dnes si však len pohrávate 

v planej samoľúbosti s myšlienkou, čím ste kedysi už boli, a dokonca sa tým chválite ako by 

vám to mohlo byť pre dnešok nejako užitočné. 

Hovorím vám, ak vy sami nie ste schopní mať z toho prospech pre svoju prítomnosť 

v tom zmysle, ako som sa zmienil, potom to nemá nijaký účel a môže vám to len škodiť. Čo 

pre zákon v tomto stvorení znamená, či ste boli kedysi tu na zemi cisármi alebo kráľmi, 

apoštolmi alebo pápežmi: „Aký si človeče!“ bude musieť vyznať každý jednotlivec 

v prežívaní! A vaša odpoveď spočíva v terajšom bytí, jedine vo vašej bytosti!  

A tento ťažký okamih stojí pred vami! Bdejte !–  

Môže prísť každou hodinou! 

Pretože ste tu nablízku živého zákona, prejaví sa najskôr na vás, než sa rozšíri medzi 

ostatným ľudstvom! Nie u všetkých súčastne a spoločne, ale len postupne! Tak sa to odohrá. 

U každého jednotlivca iným spôsobom. Tento spôsob je podmienený jeho slabosťami. 

Ak si pri tom úpenlivo vyprosí silu v správnom zmysle, bude mu daná. Viac urobiť 

nemôžem. Sila mu aj pomôže dostať sa nahor v tom prípade, že si prizná a vážne sa vynasnaží 

prekonať tie chyby, ktoré on sám v sebe nosí!  
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Nech sa preto nikto nepozerá na druhého; lebo ani jeden nie je tak čistý, aby sám 

nemusel bojovať! 

 

 

 

(172. K 19. februáru 1933) 
 

 

Kruh Svetla zviera teraz zem, pevne sa uzaviera obal okolo zemegule, aby temnoty 

nemohli uniknúť, a stále silnejším stáva sa tlak, ktorý všetko zlo silno stláča, v dianí kruh za 

kruhom uzavrieť, aby sa tak spojil koniec so začiatkom. Svetelné kopie a svetelné šípy svištia, 

blýskajú sa svetelné meče a Luciferovi drábi sú ťažko tiesnení až ku zničeniu. 

Sväté víťazstvo Svetla tu na zemi! Taká je všemohúca vôľa Božia. Všade zavládne 

Svetlo, i vo všetkých omyloch ľudstva, ktoré má teraz poznať Pravdu. 

Tak sa tiež v Brazílii spojí koniec so začiatkom. Doba veľkých Inkov ožije 

jemnohmotne. V úžase poznajú duchovný úpadok skrz tých, ktorí chceli priniesť vzostup 

s mečom v ruke, čo ale skrývalo lesť a pretvárku, namiesto ochrany v očakávaní čistého 

prenikania Svetla. Vyúčtovanie musí teraz zložiť na  tejto zemi všetko, čo sa smelo kedy tu 

pohybovať a vyvíjať. 

Raduj sa ty malý zástup, ktorý si vyvolený k tomu, aby si smel spolupôsobiť na tomto 

veľkom diele v sile Najvyššieho! Vaša doba príde omnoho rýchlejšie než sa nazdáte; príde 

naraz neočakávane a cez noc! Ak budete silní vo vytrvalosti, tak vzniknú ako samy od seba 

plody, ktoré máte požívať v radostnom tvorení ako vyvolené dietky svojho Pána! Sila, ktorú 

vám on daruje, vás ochráni v strastiach a povznesie k najčistejšej radosti, akú ste schopní vy 

ľudskí duchovia pociťovať.  

Svetový súd vám má priniesť korunu a nie zánik! Nový život plný plodnej práce 

a mieru v ochrane Svätého Grálu, ktorému chcete slúžiť s radostným chcením pri výstavbe 

kráľovstva Božieho na zemi, pomáhajúc všetkým ľuďom, ktorí sa v opravdivej pokore 

podrobia prazákonom Stvorenia. V novej ríši budú vaši duchovia schopní pevne sa povzniesť 

nad všetku hmotnosť, všetko skrášlia a budú zaplavení Svetlom. 

Keď môj zmocnenec teraz stúpi na brazílsku nivu, je s ním moja sila; lebo skrz neho 

chcem tak pôsobiť k započatiu konca všetkého diania! Má byť naplnené všetko, čo sa tejto 

zeme týka! Jeho bytie tam, položí k tomu základ!  

Posilnenie a rozkvet tamojších verných bude následkom očisty, pretože všetko 

prekážajúce má byť podľa „Božských zákonov“ vyvrhnuté, aj keď s krikom bude chcieť toto 

roztriedenie označiť ako nespravodlivé! Svetlo a tým aj spravodlivosť bezohľadne roztriešti 

vypočítavosť rozumu, ktoré omamne obklopujú i pôvodcu, takže sa vo svojom myslení 

skutočne domnieva, že je v práve aj tam, kde sám koná bezprávie.  

Nositeľom mojej sily sa podarí rozbiť také putá mečom čistého chcenia, ktoré udržujú stále 

čisté ku službám pre ľudstvo a celé Stvorenie! 

Veľký duch, otec, zakladateľ obyvateľstva Brazílie v dávnej dobe, teraz prichádza, 

aby s mojim splnomocnencom teraz viedol svoju zem, ktorá mu kedysi bola zverená. On bude 

vždy pri ňom a jeho noha ho povedie do miest, kam vstúpiť musí, aby tým započalo plnenie, 

ktoré potom v neobmedzenom vzostupe nastane, v rýchlejšom postupe a nevídanom tempe, 

aby sa všetky kruhy dokončili, a tým v prazákonoch Stvorenia oslobodili alebo zničili!  

Buďte v myšlienkach s ním po celú dobu.! 

Je to úloha môjho vyslanca pre zámorie, k poznaniu národom, nie len ku štúdiu, 

v oných zemiach, ktorým patrí, s ktorými je podľa zákonov Stvorenia stále zviazaný. Tým 

dostane súčasne schopnosť, moje určenia stále premieňať pre terajšie povahy týchto národov, 

aby táto premena tejto povahe celkom zodpovedala a ľahšie bola prijímaná. 
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Má pôsobiť k požehnaniu všetkým cudzím národom, aby sa cítili šťastnými na pôde, 

ku ktorej patria a podľa toho potom aj ich rasa dospela plného rozkvetu a priniesla najbohatšie 

ovocie a svojim harmonickým pôsobením podporovala celé pozemské ľudstvo. 

Tak povstane krása! Celá zem bude obrazom krásy, akoby vyšla priamo z ruky 

veľkého Stvoriteľa, pretože ľudskí duchovia budú sa zachvievať rovnakým spôsobom a ich 

radostné tvorenie bude stúpať ako jasavá, ďakovná modlitba ku svetlým výšinám, aby tam 

hore opäť zrkadlila všetku harmóniu šťastia, ako ju bude ukazovať táto zem! 

Avšak táto Bohom chcená krása nemôže nastať, pokiaľ vodcovia chcú svojim 

národom a svojim krajinám vnútiť cudzie mravy a obyčaje, cudzí odev, cudzí stavebný sloh 

v domnienke, že tým ich národy budú privedené k pokroku. Napodobenie nie je povznesením, 

pretože to nie je vlastné dielo! Zjednotenie podľa cudzieho vzoru je falošné! 

Najlepším merítkom je tu zmysel pre krásu, ktorý je vám daný preto, aby ste poznali, 

čo je v týchto veciach správne a čo falošné! Oddajte sa pôvodnému, opravdivému zmyslu 

pre krásu a potom nebudete nikdy blúdiť, pretože zmysel pre krásu je spojený s prazákonmi 

Stvorenia a je výrazom doposiaľ skrytého vedenia o dokonalosti. Je neklamným 

ukazovateľom cesty pre každého ducha, lebo v tomto neskoršom stvorení jedine všetko 

duchovné má schopnosť poznať pri dosiahnutí určitého stupňa zrelosti úplne, vedome 

skutočne krásu! 

Avšak aj tu ste potlačili nezaujatý cit vám už známym pádom do hriechu a jeho 

neblahými následkami, nadvládou rozumu, ktorý zo všetkého vytvoril karikatúry. Forma, 

ktorú postavil na miesto opravdivej krásy, je módne bláznovstvo, ktorému sa vaša ješitnosť 

veľmi rada podrobuje. Módne bláznovstvo úplne zasypalo váš zmysel pre krásu, pre 

ušľachtilé pôvabné formy, ako to bolo dané vášmu duchu ako vodidlo a opora v tomto 

hrubom pozemskom bytí. Tým ste stratili veľkú oporu a to vlastnou vinou! 

Inak by ste vždy vo všetkých životných situáciách a na všetkých miestach ihneď 

vycítili a vedeli, kde niečo nesúhlasí, pretože všade, kde váš zmysel pre krásu sa nemôže 

radostne zachvievať, tam nie je stvorením prísne podmienená harmónia takou, akou má byť. 

A kde chýba harmónia tam niet ani krásy. 

Pozrite na Číňana, Japonca alebo Turka v cylindri. Sú to karikatúry európskej kultúry. 

Podívajte sa na Japonku, ktorá sa teraz oblieka po európsky a podívajte sa na ňu v kroji jej 

zeme! Aký je to rozdiel! Koľko stratila v kroji, ktorí je cudzí jej zemi! Je to veľká strata pre 

ňu. 

Jedine povznesenie vlastnej kultúry je opravdivým pokrokom pre každý národ! 

Vo všetkom má byť vzostup a nie stav pokoja. Avšak tento vzostup v pokroku musí byť 

budovaný na vlastnom základe a z neho vychádzať. Nesmie to byť prijímanie cudzích vecí, 

lebo potom to nie je nikdy pokrok. Slovo samo vo svojom pravom zmysle zavrhuje každé 

opieranie sa o cudzie. Pokrokom pre národ môže byť len rozmach toho, čo národ už má, 

nemôže to však byť povznesenie niečoho cudzieho. Že prevzatie nie je žiadnym pokrokom, 

javí sa už v dôsledku toho, čo sa dnes stáva. Malo by to vodcov viesť ku premýšľaniu! 

Vypožičané alebo prevzaté nie je tiež vlastníctvom, aj keď je tu snaha privlastniť si to. Nie je 

to získané, nie je to produkt ducha národa, na ktorý jedine môže byť hrdým a tiež hrdým byť 

musí! 

A v tom je tiež hlavná úloha vyslanca pre všetkých za morom: Pomôcť mi, aby sa stal 

každý národ veľký sám v sebe, úplne sám zo seba, z vlastných schopností, ktoré sú tak 

rozličné medzi všetkými národmi tejto zeme. Všetky majú rozkvitnúť podľa druhu pôdy, na 

ktorej vznikli. Musia zostať prispôsobené tejto pôde, aby na nej rozvili tú krásu, ktorá sa bude 

harmonicky zachvievať s ostatnými na zemi. Pravá harmónia vznikne však práve 

rozličnosťou, nie však zjednotením národov. Keby bolo niečo takého zamýšľané, potom by 

bola daná tiež iba jedna krajina a jeden národ. Pri tom by však rýchlo nastal stav strnulosti 

a konečne choroba a odumieranie, pretože by chýbalo občerstvenie doplnením!  
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Vzhliadnite len na kvety na lúkách, ktoré práve svojou rozmanitosťou oživujú 

a občerstvujú, ba obšťastňujú!  

Avšak nedbanie týchto vývojových zákonov sa horko vymstí na všetkých národoch, 

lebo to vedie nakoniec len k úpadku a zrúteniu, nie k rozmachu, lebo tu chýba nutné zdravie. 

Človek sa nemôže vzpierať veciam, ktorým je ako každý tvor tak ďaleko podrobený, že nikdy 

nedosiahne ničoho, ak nedbá na tieto živé zákony, votkané do Stvorenia. Kde ich nedbá 

a jedná proti nim, musí skôr alebo neskôr stroskotať. Čím neskôr, tým horšie. Neprihliadame 

ani k tomu, že vodca nesie hlavnú zodpovednosť za to, v čom pochybil, následkom svojho 

nesprávneho stanoviska. Musí potom trpieť za celý národ, ktorý vo svojej tiesni na ňom 

duchovne visí! 

To nanovo usporiadať je úloha môjho vyslanca pre zámorie! Veľké a v zodpovednosti 

temer prebohaté pôsobenie, ale nádherné, pretože mu k tomu budú dané všetky pomoci, 

pokiaľ len on sám nutnú vážnosť nikdy nedovolí odsunúť bokom a zachová bezpodmienečnú 

vernosť vysokej službe spolu so silným chcením! Opakujem znovu: Jedine povznesenie 

vlastnej kultúry je pravým pokrokom pre každý národ! Musí sa hodiť k pôde, podnebiu, rase! 

Človek musí v najčistejšom zmysle koreniť v pôde, ak chce očakávať pomoc zo Svetla. Len 

žiadne prijímanie národných zvykov a mravov, či názorov, ktoré sú jeho podstate cudzie. 

Zakorenenie v pôde je základnou podmienkou a tá samojediná skrýva v sebe ozdravenie, silu 

a zrelosť! 

Čo sa človek ešte dosť nepoučil zo smutných skúseností, ktoré vyvolal v mnohých 

prípadoch tým, že daroval svoju vlastnú kultúru iným národom a musel potom vidieť ich 

úpadok a zánik? Len málo ľudí sa nad tým pozastavilo a premýšľalo o tom. Avšak aj toto 

premýšľanie strácalo sa doposiaľ v piesku a nenachádzalo žiadneho podkladu, na ktorom by 

zakotvilo.  

Odstrániť toto zlo a vykonať nový, radostný a bohatý život v zemiach okolo všetkých 

morí, je hlavnou úlohou pôsobenia vyslanca v jeho dlhom pozemskom živote, plnom práce.  

V tomto zmysle musí pôsobiť, aby všetky pre Zem nutné základné ustanovenia, ktoré 

ja musím dosiahnuť, boli prispôsobené charakteru jednotlivých národov a tam ponechané ich 

uskutočňovaniu! V každej krajine podľa druhu, ktorý samotný je tam vlastný, môže byť 

privedený k plnému rozkvetu! Toto dielo znamená prevrat, pretože v jeho dôsledkoch dostane 

sa všetkým pozemským národom pomoci, ozdravenia a šťastia!  

Teraz predstúp Fritzi Halsebande, pokľakni ešte raz pred stolom pána, aby sa sila stala 

činom!  

„Choď tam, môj synu, a putuj krajinami a moriami ako môj prvý vyslanec Tisícročnej 

ríše, aby si zastupoval a prinášal vysoký cieľ v Slove dušiam, ktoré tam naslúchajú. Tým je 

položený základný kameň. Na tejto skale môžem postaviť stavbu, ktorá má byť vystavaná 

k pocte Najvyššieho!“ 

(Idúc k nemu) „Svätú silu som ti dal už na počiatku, teraz ju prijmi k činu! Choď tam 

k zápasom a víťazstvám! Amen.“  

Vstaň, vydaj sa pod ochranou Svetla cez more, a pozdravuj tam hľadajúce duše!  
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173. Dokonané je! /Veľký piatok 1933.  
 

JE DOKONANÉ! Tieto hlboko obsažné slová Syna Božieho zachytilo ľudstvo 

a označilo ich ako zavŕšenie vykupiteľského diela, ako koruna obeti zmierenia, ktorú Boh 

ponúkol za všetky viny ľudstva. 

Preto so záchvevom vďaky nechávajú veriaci kresťania pôsobiť na seba zvuk týchto 

slov a pritom za hlbokého povzdychu to v nich vyvoláva blažený pocit bezpečia. 

Avšak tento pocit nespočíva na pravom podklade, pochádza iba z prázdnej, klamnej 

predstavy. V každej ľudskej duši spočíva pritom viac menej úzkostlivá otázka: Ako len bola 

možná taká veľká obeť od Boha! Bolo mu ľudstvo tak veľmi toho hodné! 

A táto úzkostlivá otázka je oprávnená; prichádza totiž z citu a má byť varovaním! 

Duch sa vzpiera proti tomu a chce prehovoriť citom. Preto sa toto napomenutie nedá 

nikdy uchlácholiť prázdnymi slovami, spočívajúcimi v odkaze, že Boh je predsa láska 

a Božia láska zostáva pre človeka nepochopiteľná. 

Takýmito slovami sa chcú vyplniť medzery tam, kde chýba vedenie, a tam, kde 

vedenie, ba dokonca myslenie je nutné potlačiť, aby sa tým rýchlo nepriviedla do pochybností 

a k pádu tá namáhavá a predsa chybná stavba doterajšieho výkladu Slova Božieho.  

Lenže čas pre tieto prázdne slovné zvraty už pominul. Duch sa už musí prebudiť! 

Musí; lebo už nemá inej voľby, ak inak nechce byť zničený! Svetlo to poskytuje, Boh to 

chce! 

Kto sa uspokojuje s prázdnymi výhovorkami vo veciach, zahrňujúcich spásu ľudí, ten 

sa javí ako lenivý duchom v najdôležitejších otázkach tohto stvorenia, a tým aj ako ľahostajný 

a lenivý voči Božím zákonom, spočívajúcich v tomto stvorení. Preto má byť ako zhnité 

ovocie v súde zavrhnutý! 

Je dokonané! To bol Ježišov posledný vzdych, keď skončil jeho pozemský život, 

a tým aj jeho utrpenie od ľudí!  

Nie utrpenie pre ľudí, ako sa to oni snažia predstierať vo svojej nezodpovednej 

namyslenosti, ale od ľudí! Bolo to zvolanie uľahčenia, že sa skončilo utrpenie a taktiež 

zvláštne utvrdenie ťarchy toho, čo všetko už pretrpel.  

Nechcel tým obviňovať, pretože ako stelesnenie lásky by nikdy neobvinil. Lenže 

Božie zákony napriek tomu pôsobia pevne a neodvratne všade, teda aj tu. A práve tu 

dvojnásobne ťažko; lebo toto veľké utrpenie bez nenávisti dopadá podľa zákonov 

desaťnásobne na pôvodcov utrpenia!  

Človek nesmie zabúdať, že Boh je tiež Spravodlivosť sama, a to v nedotknuteľnej 

dokonalosti! Kto pochybuje o tom, ten sa rúha proti Bohu, posmieva sa jeho dokonalosti! 

Boh je živým a neochvejným zákonom od večnosti do večnosti!  

Ako sa môže človek odvážiť pochybovať o tom svojím prianím, že by Boh mohol 

prijať odpykanie od niekoho, kto ani vinu vo stvorení nespáchal, kto sám nie je páchateľom!  

Niečo také nie je možné ani len na zemi, nie to ešte v Božskom! Kto z vás, ľudia, 

považoval by za pravdepodobné, že pozemský sudca bol by schopný vedome dať popraviť 

miesto vraha celkom nevinného človeka, ktorý nemá s činom nič spoločného, a že by potom 

skutočného vraha prepustil bez trestu! Ani jeden z vás by niečo tak nezmyselného 

nepovažoval za správne! Avšak o Bohu si dáte niečo také nahovoriť bez toho, že by ste sa čo 

len vo vnútri vzopreli proti tomu! 

Prijímate to dokonca s vďakou a hlas nabádajúci vás k premýšľaniu, sa snažíte vždy 

potlačiť ako neoprávnený!  

Hovorím vám, že pôsobenie živého zákona Božieho nedbá na vaše falošné názory, 

ktorých sa snažíte v tom pridržiavať i proti svojmu vlastnému presvedčeniu, ale dopadne teraz 

na vás ťažko a prinesie súčasne ešte aj dôsledky za vaše rúhanie sa takým falošným 

myslením! Prebuďte sa, aby pre vás nebolo neskoro! Odtrhnite sa od uspávajúcich názorov, 
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ktoré nikdy nemôžu prísť do súladu s Božou spravodlivosťou; inak sa vám môže stať, že toto 

ospanlivé, apatické živorenie sa zmení pre vás na smrteľný spánok, ktorý musí mať za 

následok duchovnú smrť! 

Doteraz ste si mysleli, že božské sa má nechať vysmievať a beztrestne prenasledovať, 

zatiaľ čo vy, pozemskí ľudia, pre vás samých si chcete nárokovať právo na skutočnú 

spravodlivosť! Podľa vás sa Božia veľkosť má prejaviť v tom, že Boh smie za vás trpieť 

a ponúkne vám ešte dobro za to zlo, ktoré na ňom páchate! Také niečo nazývate božským, 

pretože to podľa vašich názorov môže dokázať iba Boh. 

Týmto uznávate človeka za omnoho spravodlivejšieho, než je Boh! V Bohu chcete 

uznať len všetko nepravdepodobné, ale tiež iba tam, kde je to pre vás najlepšie! Nie inak! 

Potom sa hneď dovolávate na spravodlivého Boha, keď vám niekedy hrozí to, že sa obráti 

proti vám! 

Musíte predsa sami poznať, aký detinský je takýto jednostranný názor! Taktiež sa 

musíte začervenať od hanby, ak sa len raz pokúsite vážne o tom premýšľať! 

Podľa tohto vášho zmýšľania by Boh svojou zhovievavosťou dokonca podporoval 

a posilňoval to podlé a nízke! Vy pochabí, pochopte predsa Pravdu: 

Boh v protiklade k tvorom, a teda aj k vám pôsobí v tomto stvorení výhradne len 

železnými zákonmi, zakotvenými v ňom od začiatku! Sú neskriviteľné, nedotknuteľné a ich 

účinok sa dostaví vždy s neomylnou istotou. Ich pôsobenie je tiež nezadržateľné a rozdrví 

všetko, čo sa mu snaží stavať do cesty, miesto toho, aby sa vedome podriadilo do jeho 

zachvievania.  

Vedenie je však pokorou! Lebo kto má pravé vedenie, ten nikdy nemôže vyradiť 

pokoru. Obe sú takmer jedno. S pravým vedením prichádza súčasne aj pokora ako 

samozrejmosť. Kde niet pokory, tam nieto nikdy ani pravého vedenia! Pokora je však 

sloboda! Len v pokore spočíva pravá sloboda každého ľudského ducha! 

To vezmite ešte ako ochranu pre ťažkú dobu! Pritom už nikdy nezabudnite, že Božia 

láska sa nedá oddeliť od spravodlivosti! 

Ako je Boh láskou, tak je aj živou spravodlivosťou! On je predsa zákonom! Prijmite 

už konečne túto skutočnosť a navždy ju teraz položte za základ svojho myslenia, potom už 

nikdy nezídete z pravej cesty presvedčenia o veľkosti Božej, a budete ju spoznávať vo 

svojom okolí ako aj pri pozorovaní každodenného života! Buďte preto duchovne bdelí! 

 

 

 

 

174. Nechaj v sebe oživiť Veľkú noc, človeče! 

( Veľká Noc 1933.) 
 

Vesmírom preniká volanie! Hromove dunia údery na svetových hodinách, zvestujúc 

vám hodinu dvanástu, veľkého prebudenia, a tým pominutie sa terajšej doby so všetkým, čo 

sa v nej udialo.– 

Zúčtovanie! Tento pojem, ktorý sa stal formou sa sem ženie za týmto prvým volaním 

k prebudeniu po ceste teraz veľmi vybičovaných zvratných pôsobení a zastane s netušenou 

rýchlosťou pred každým tvorom citeľne chladne, neúprosne; lebo za ním a v ňom je živý 

zákon, poskytujúci tie plody, ktoré vzišli z toho, čo každý jednotlivec zasial.  

Tak je teraz aj každý človek už obklopený jemu ešte neviditeľnými závorami, takže 

nemôže ani dopredu, ani dozadu a musí prijať bezbranne to, čo pre neho prostredníctvom jeho 

chcenia a jeho konania vyrástlo vo veľkom skleníku stvorenia!  

Prijmi odmenu ó, človeče, akú si zaslúžiš! 
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Dostaneš pritom len málo dobrého ovocia; lebo si si nevážil a porušoval to 

najsvätejšie, čo ti nepochopiteľná milosť Božia dala, ako pevnú oporu pre tvoje putovanie, 

ktoré ti Boh kedysi povolil ako splnenie tvojej vrúcnej prosby! Bolo to poznanie vo 

vyciťovaní Jeho vznešenej vôle, ktorá jedine zaručuje stvoreniu ďalšie trvanie, keďže ono 

z nej vzniklo, podobne ako ty! 

Táto vôľa je k tvojej spáse, k tvojej radosti, k tvojmu šťastiu; lebo nič iné nespočíva vo 

vôli Toho, ktorý ti láskyplne poskytol vedomé bytie. Stačilo sa ti len pridržiavať tých ciest, 

ktoré ti zákon vôle vo stvorení už urovnal ako dar, aby ťa doviedli ku všetkej blaženosti, ktoré 

v sebe prechováva vedomé bytie! 

Ty si však ľahkomyseľným konaním prelomil ochranné valy, ktoré vznikli súčasne 

s tebou v zákone, rozbil si ich svojou tvrdohlavosťou a samoľúbosťou, postaviac rúhavo ešte 

svoje malicherné chcenie nad zákon, ktorí spočíva v Božej vôli. Tak teraz namiesto toho, aby 

ťa chránil a povznášal, musí v tebe zničiť všetko, čo opustilo Bohom určenú dráhu! 

Je len málo takých medzi ľuďmi, ktorí neopustili tieto cesty! 

Zo všetkých poblúdených sú však mnohí iba obeťou tých, ktorí prelomili ochranné 

valy. Nechali sa vo svojej ľudskej dôverčivosti odviesť nabok z cesty, vedúcej ku svetlým 

výšinám a teraz sa už nevedia vrátiť späť, ale hľadajúc blúdia v nízkej húštine ľudských 

názorov sem a tam, bez toho, žeby z nej našli správnu cestičku von. 

Preto choďte teraz vy, ktorým som už cestu ukázal v Slove! Choďte von, objasňujte 

a vykladajte moje Slovo všetkým vážne hľadajúcim vo Svetle Pravdy, ktorého lúče vás budú 

pritom sprevádzať, lebo čas na to je tu!  
Ranné zore zasľúbenej tisícročnej ríše vzplanuli! Majú * 

Vychádza už Zornička zasľúbenej tisícročnéj ríše! Má * teraz žiariť všetkým národom 

pomocou bohato obdarených, ktorí nosia kríž Pravdy ako znamenie svojho presvedčenia! 

Už onedlho sa budú ľudia úzkostlivo pýtať na kríž v nádeji, že teraz prostredníctvom 

vás budú môcť nájsť to, čo v sebe nesie pravú pomoc a vytrhne ich z vysiľujúceho zúfalstva, 

vyzdvihne ich z trosiek pyšných nádejí, ktoré vkladali do pozemských ľudí a ich znalostí! 

Keď sa teraz nečakane zrútia všetky opory medzi národmi, stratí sa viera v moc 

peňazí, dôvera vo vedomosti rozumu a predovšetkým tiež až pohasne posledný záblesk 

zdanlivého jestvovania ľudskej dôstojnosti, potom. . .potom príde váš čas, nositelia svätého 

kríža! Budete hlásať, musíte hlásať Pravdu, ktorej sa vám dostalo; lebo ľudia ju budú od vás 

očakávať, budú o ňu prosiť, budú ju od vás požadovať, ak sa budete chcieť zdráhať!  

Buďte preto teraz pripravení! Doba vám privedie ľudstvo bližšie! Príde to k vám 

prostredníctvom vysokého duchovného vedenia ako samozrejmosť! Ak sa tomuto prúdu 

nebudete vyhýbať, splníte svoju povinnosť! Pristúpi to k vám. Buďte odvážni, hrdí 

a slobodní! Nemáte sa žobravo uchádzať o priazeň ľudí, ale iba vyhovieť tam, kde vás budú 

o to prosiť! 

Zvíťazíte na každom kroku, lebo s vami je taká pomoc, ktorá má najvyššiu moc, 

s ktorou sa na zemi nemôže nič merať! 

Vy budete víťazmi, lebo taká je Božia vôľa!– 

Veľká noc má teraz nastať pre ľudských duchov tu na zemi! Preto musíte byť na 

stráži! 

Ľudia k vám budú čoskoro prichádzať bližšie. Všetci budú chcieť vo vás vidieť 

pozemských ľudí bez chýb! Budú to chcieť priatelia, ako aj nepriatelia! Najzarytejší 

protivníci svätého Slova budú od vás napriek tomu očakávať mnoho, viac, než sa kedykoľvek 

dosiaľ od ľudí očakávalo. To je živý zákon!  

Chcem vám na to dať pravidlá, ktoré musíte zachovávať, ak má byť vaše bytie 

v budúcnosti teda požehnaním, ako to určila Božia vôľa. Dodržiavajte tieto pravidlá, lebo sú 

pre vás príkazom! Ich prísne zachovávanie vám prinesie radosť a víťazstvo a ľuďom to bude 
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ku spáse! S vďakou budú na vás neskôr hľadieť. Máte sa stať živým príkladom pre vzostup 

z tohto zmätku!  

Ako prvý vám dávam preto príkaz opäť v sebe prebudiť zmysel pre krásu, ktorý vo 

vás spočíva už od počiatku a ktorý ste rúhavo zasypali! Bude vám neoceniteľnou pomocou 

pre oslobodenie ducha, a pre samotný vzostup! Nepodceňujte ho! Má väčšiu hodnotu, než sa 

nazdávate! Nasledujte ho a čoskoro v prežití spoznáte, ako podporuje každého na stupňoch 

jeho bytia! Až dovtedy snažte sa ma poslúchať, aby ste boli účastní na prospechu, ktorý tak 

nutne potrebujete!  

Inak sa nemôžete stať víťazmi, ani tu byť vzormi pre túto zem v celom vašom 

správaní. Najprv musíte bezpodmienečne vzorne pozemsky žiť, ak chcete splniť úlohu, ktorú 

ste dostali a ktorú ste vzali na seba v slobodnom chcení s prosbou o kríž!  

Vzorne pozemsky žiť však znamená byť prirodzeným! Tak, ako vám to ukazuje 

stvorenie, tak, že sa doň včleníte a nebudete v ňom prebývať len ako karikatúry, ako je to 

dnes. Ako pravidlo bohumilého života tu na zemi vám bol darovaný zmysel pre krásu, ktorý 

vyviera z najčistejšieho citu. Tento nesie v sebe spomienku na svetlé výšiny, kde krása patrí 

k samozrejmosti! Lebo Svetlo a krása sa od seba vôbec nedajú oddeliť. Sú jedno! Ak chcete 

teraz na túto zem prinášať Svetlo, tak musíte prinášať krásu. Krásu vo všetkom, čo robíte! 

Čo ste dosiaľ považovali za krásne, boli väčšinou výtvory rozumu, chytrácky 

vymyslené a sformované ľuďmi, ktorí stavali iba na vašich slabostiach, tieto sa snažili 

podnecovať, aby z toho pre seba mali pozemské výhody, aby získali peniaze alebo sympatie. 

Všetko bolo založené na vypočítavosti. Po pravej kráse nebolo pritom ani stopy! Len 

dráždenie zmyslov akýmkoľvek spôsobom. 

Každé dráždenie je však len rozumom chcený popud, ktorý nikdy nemôže povznášať 

nahor! Je to len lákanie pre nejaký účel. Nech by to bolo hoci len na kúpu látky alebo odevu. 

Zvykli ste si už prispôsobovať sa pritom cudzím názorom, prisvojujete si ich, a stávate 

sa preto obeťou cudzej vypočítavosti, ktorá vás čoraz viac mätie a zneuctieva, lebo tým ste sa 

dobrovoľne vzdali časti slobody a so slobodou aj vlastného práva na zmysel pre krásu. 

Nazdávate sa, že pri nákupe máte ešte slobodu rozhodnutia vo výbere. Ste však pritom 

obmedzení na celkom určitý počet druhov, ktoré vytvorili iní a ako „módu“, a to opäť len na 

celkom určitý čas!  

Tak ste sa vzdali práv, ktoré vám mali poskytovať veľkú oporou; pri svojom putovaní 

ste sa neopierali o tú palicu, ktorá vás mala mocne podopierať a chrániť proti všetkému 

nepravému a ktorá by vám umožňovala, aby ste ihneď rozpoznali všetko znetvorené, ktoré sa 

vám lákavo predkladalo, ktoré však s pravou krásou nemá nič spoločné.  

A za prvým krokom nasledujú ďalšie. Ten druhý vás zakrátko odklonil 

od prirodzenosti vo vašich pohyboch! Stali sa neohrabanými a vyumelkovanými a strácali 

tým stále viac na kráse i sile. 

Snažíte sa dokonca prispôsobiť odevom, namiesto toho, aby ste odev stvárňovali 

podľa seba. Pozrite sa na držanie svojho tela! Všimnite si svoju chôdzu a pohyby rúk! Aj v 

tom už vládne rozum, lebo všetko je vyumelkované, jednostranné. Celkom zreteľne je 

viditeľná úmyselná pozornosť zameraná vždy na jeden bod! V tom sa ihneď ukazuje činnosť 

a vláda rozumu! 

Ten je schopný zamerať sa vždy len na jednu časť tela. Jediný bod vystupuje preto 

pri každej činnosti pozemského rozumu vždy zvlášť výrazne do popredia, a to podľa tej časti, 

na ktorú sa rozum práve zameriava. Tak je to aj pri pohyboch tela. Jednostrannosť však 

narušuje harmóniu celku! A tým aj krásu! 

Uplatnite raz pritom opäť plne váš cit, tak spoznáte ako telo potom tvorí v pohyboch 

jeden celok. Všetko potom prispieva súčasne na uskutočnenie toho či oného úkonu, čím 

prirodzene nastáva súmernosť pohybov. Akoby v pôvabnej hre vykonáva celé telo všetko, čo 

chce cit. Je to omnoho slobodnejšie a prirodzenejšie, ako aj nenútenejšie. Majte stále na 
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pamäti: rozum donucuje vždy len jednu celkom určitú časť, čo ihneď narušuje súmernosť 

a harmóniu. Je to drezúra, ktorú si človek sám ukladá, nie však hrdé, slobodné konanie. 

Preto ako prvé v sebe opäť prebuďte cit pre krásu prirodzenosti! Nech vám je to 

oddnes zákonom! Lebo toto je veľká pomoc pre zachovanie priamej cesty vo stvorení, ktorá 

nikdy nezlyhá a ani vás nikdy nenechá v pochybnosti. Čo ste sa v tom však už nahrešili! Ako 

pomätenci javia sa ľudia vo svojom počínaní tomu, kto si ešte uchoval zdravý zmysel pre 

krásu alebo ho znova získal!  

So zhrozením budete ešte vy sami o niekoľko rokov spomínať na to, aké to bolo dnes 

a v uplynulých storočiach.  

Ako biedne vyzeráte, keď ste pozorovaní zo Svetla, s ktorým ste predsa mali zostať 

úzko spojení! Ani netušíte, ako veľmi vás zlyhanie práve v tejto veci znehodnotilo pred 

všetkými tvormi. A bol to iba človek ako jediný medzi tvormi, ktorý túto veľkú oporu 

pošliapal a tým sa sám zosmiešnil. Práve on, ktorý sa mal stať korunou neskoršieho stvorenia 

a so svojimi vlohami sa ňou aj mohol stať!  

Nadišiel čas zbaviť sa týchto chýb! 

Stojte ako bralo v rozbúrenom mori! Nemáte sa čoho báť, ak sa riadite zákonom 

krásy! A každý ho môže ľahko zachovávať, ak sa len bude konečne snažiť načúvať sám sebe.  

Preto sa máte podľa toho vždy aj obliekať. Nedajte sa viesť módou, ktorá sa snaží 

všetkým ľuďom, zvlášť ľahko k tomu náchylným ženám, vtlačiť celkom určitý jednotný 

znak! Vo farbách aj v strihu!  

Už to je nesprávne! Kde je tu živosť, ktorá má byť vo stvorení! Uplatnite konečne svoj 

osobný vkus! Presaďte ho každý pre seba samého! Tým čoskoro rozbijete všetko šablónovité 

okolo seba, pretože to vo vás k životu sa opäť prebúdzajúce jedinečne osobné nesie so sebou 

silu a zákon stvorenia! 

Ľudia sa nemajú ani navonok javiť ako prázdne formy, nemajú sa tak jednotne 

odievať, ale aj pritom majú priviesť k vyjadreniu a k životu vlastnú osobnosť, presne 

zodpovedajúc jej podstate! A aj postave a vzhľadu! Práve v tom má vymiznúť 

napodobovanie. Prináša zastavenie, krok späť a naostatok ochromujúcu lenivosť vášho ducha! 

Nečudo, že sa tým muselo udusiť nejedno pravé umelecké nadanie. – 

Vaše tvary sú s vašou bytosťou zajedno; lebo vonkajšie formy sa utvárajú podľa vašej 

bytosti, musia byť výrazom vašej bytosti! Z tohto dôvodu nech je teraz aj pre vás vždy 

rozhodujúci jedine váš osobný vkus, a nie móda! Tým sa bude potom aj váš zovňajšok hodiť 

farbou a druhom odevu k druhu vášho ducha, takže budete konečne pôsobiť každý sám pre 

seba ako celok, prinášajúc do svojho okolia oživenie.  

Je tiež nevyhnutné, aby sa každý ďalej vzdelával vo forme prejavu reči i v rozprávaní 

samotnom.  

Pre človeka, ktorý ako najvyšší tvor v tomto neskoršom stvorení je aj jeho korunou, 

niet ospravedlnenia, ak sa správa neviazane, ak je akýmkoľvek spôsobom nedbalý, a ak 

nevynaloží všetku silu na to, aby do najväčšej krásy rozvil všetko, čo kedysi dostal ako jemu 

zverený majetok! 

I ten najchudobnejší medzi všetkými chudobnými má povinnosť a aj možnosť ovládať 

sa vo spôsobe vystupovania, forme vyjadrovania a reči! Vyžaduje to len jeho vážne chcenie 

a trochu námahy, nič viac! 

Je to pohŕdanie Božími darmi, ak sa človek správa hrubo a nevychovane a uráža tým 

každý zmysel pre krásu. Takým človekom sa má v budúcnosti, zvratne pôsobiac, tiež pohŕdať, 

a vylúčiť z ľudskej spoločnosti, pretože sa neprejavuje ako človek, ako koruna tohto 

stvorenia. 

Rozvíjanie krásy vo všetkých veciach, až do tej najnepatrnejšej maličkosti, je 

uctievanie Boha a ďakovná modlitba činom! 
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Uposlúchnite tento príkaz. Uvidíte, že tým sa zmení všetko k lepšiemu v živote 

jednotlivca, v rodine i v národe! 

Spočíva v tom omnoho viac, než si dnes myslíte a dáva záruku pre mier, harmóniu 

a šťastie! 

Preto vám to dávam teraz ako zákon! 

Zušľachtiť sa máte, nie meniť sa napodobňovaním. To, čo vo vás spočíva, sa má 

rozviť do najkrajšieho kvetu! Inak nezostanete sami sebou. V každom jednom človeku je však 

skrytá odlišná veľká hodnota, ktorá sa má teraz navonok prejaviť aj farbou a tvarom ako 

u kvetín. 

Kto sa podriaďuje móde, už tým ukazuje lenivosť svojho ducha, ktorý prijíma cudzie 

chcenie, len aby sám nemusel načúvať svojmu vnútru, aby odtiaľ vyrozumel to, čo je pre 

neho vhodné.  

A za všetkým tým, čo patrí k móde a podobným zvyklostiam, nečíha nič iné než 

žiadostivosť po bohatstve tých, ktorí využívajú márnomyseľnosť a duchovnú lenivosť svojich 

blížnych na to, aby ešte vystupňovali získavanie pozemského majetku. 

Dajte si námahu vážne o tom popremýšľať! Každý sa má stať umelcom vo vlastnom 

vkuse, ktorý patrí len k jeho osobe! Nie iným. Tým urobíte prvý krok k opätovnému 

prebudeniu pravého zmyslu pre krásu, aby nanovo povstal a stal sa vám silnou pomocou pri 

putovaní ríšami tohto stvorenia. Túto pomoc budete potrebovať v každej úrovni, aby ste sa jej 

prispôsobili a pritom sa vyvíjali. Žiadna úroveň sa nepodobá druhej. A predsa je každá 

osobitne krásna!– 

Ako je to pri úrovniach stvorenia vo veľkom, tak to má byť aj s každým jednotlivcom! 

Ani jeden sa celkom nepodobá druhému! Prečo to navonok chcete skrývať napodobňovaním? 

Buďte predsa raz takými, akými ste sami, buďte však takými úplne! A všetko jestvujúce 

snažte sa vždy zušľachťovať. Oporou k tomu vám môže byť len zmysel pre krásu! Je omnoho 

cennejší, než si myslíte. Robí vás samostatnými a slobodnými! Rovnorodé sa nájde potom 

samo od seba. Zmysel pre krásu aj k tomu ukazuje a uľahčuje cestu, ak nasledujete jeho hlas. 

Žena nech ide aj v tom opäť príkladom! ––– 

Ešte druhú radu vám chcem dať pre blízku budúcnosť: Kedykoľvek sa vás budú pýtať 

na hodnotu alebo bezcennosť všelijakých hnutí alebo združení, nikdy na to neodpovedajte, aj 

keď poznáte ich bezcennosť! Vy sami máte živé Slovo! Porovnávania medzi ním 

a akýmikoľvek inými hnutiami sa nesmú robiť, pretože také porovnania nemôžu vôbec 

existovať. Slovo Posolstva je! Kto nie je schopný prijať ho tak, ako odo mňa vychádza, ten 

nech to zanechá; lebo pre takých ľudí to nie je! Nie vy sami máte ľudí prosiť, aby ho 

počúvali, ale ľudstvo samo musí úprimne prosiť o to a ďakovať, aby ho smelo prijať. Tak to 

chce zákon!  

Buďte pevní a prísni! Každé zbytočné vychádzanie v ústrety je špinením svätého 

Slova! Buďte hrdí a priami vo všetkom, čo hovoríte. Netreba vám napádať iné hnutia a ich 

vodcov! Kto to robí, snaží sa povzniesť špinením iných, snaží sa tým upútať pozornosť na 

seba, pretože nemá nič, čo by dal! Kto však sám má Pravdu, ide pokojne svojou cestou! 

Vôbec neobťažuje iných! 

K štváčom sa ľudia hrnuli odjakživa ľahšie a rýchlejšie. Ibaže títo nie sú tí praví, nie 

sú dosť čistí pre svetlú Pravdu. Sú rovnakého druhu ako tí, ktorí v štvaní nachádzajú radosť! 

Nie je to kmeň, ktorý vyrastá z presvedčenia. Kto veľa hovorí o druhých, nemá sám mnoho 

čo povedať! To si zapamätajte a konajte prísne podľa toho. 

Choďte a žite ako svedkovia Slova! Ľudstvo chce na vás merať hodnotu Slova! 

Myslite na to pri všetkom, čo hovoríte a robíte! Beda vám, ak títo pozemskí ľudia budú 

musieť pre vás poblúdiť, pretože sa prejavujete inak, ako to v sebe nesie Slovo Pravdy.  

Ľudstvo vás bude potom samo súdiť! Podľa počínania ľudstva sa sami poznáte!  
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Vzory chce vo vás ľudstvo vidieť! Budete ostro pozorovaní! Premýšľajte o týchto 

mojich slovách! Sami tí, ktorí Posolstvo nedokážu poznať, dokonca jeho nepriatelia vás budú 

pozorovať, aby na vás objavili chyby! A beda vám, ak ešte chyby nájdu! Čo celé ľudstvo 

každému rado a s plným porozumením odpustí, vám neodpustí nič, aj keď nájde iba jednu, 

jedinú chybu!  

Neuvedomujúc si toho, budú ľudia klásť vo svojich očakávaniach na nositeľov kríža 

celkom netušené požiadavky! S nevídanou neúprosnosťou vás napadnú, ak nebudete môcť 

týmto očakávaniam úplne vyhovieť!  

To vás prekvapí. Ale v tom spočíva prejav zákona, ktorému nemôžete uniknúť. 

V tomto nápadnom spôsobe musíte však poznať, že aj nepriatelia a posmievači, bez 

toho, aby to vedeli, majú bezmedznú úctu pred krížom a jeho nositeľom! Oni ju musia mať, 

a týmto spôsobom to budú priznávať, bez toho, žeby to chceli. Je to len samozrejmé voči 

všetkému Svetlému. 

Vy sami budete pritom ešte dozrievať na tom, v čom je to nutné. Ľudia vás k tomu 

donútia! Celkom nevedome od vás očakávajú niečo mimoriadne! Kde sa niečo také očakáva, 

tam sa zároveň hľadá určitá hodnota; lebo kde sa nespoznáva hodnota, tam sa nikdy nič 

neočakáva! Čo človek nepovažuje za plnohodnotné, to ani nenapáda a nebude si to ani 

všímať. 

Celé ľudstvo však tuší tú vznešenú hodnotu, ktorú smiete v sebe niesť svojim 

vedením! A to je to, čo na vás budú tak ostro pozorovať priatelia i nepriatelia! Neuniknete 

pozornosti ani jedného, až príde čas. A on sa práve začína, už sa začal vo svojom 

samočinnom pôsobení. – – 

Vy povolaní tu na zemi, ktorí pôsobíte v hrubohmotných telách, počujte teraz môj 

príkaz:  

Svojim bytím musíte teraz pred ľuďmi sami vyznať, ako stojíte voči Svetlu, či 

správne, alebo nesprávne. A ľudia sú nútení tesne sa k vám priblížiť, aby ste sa museli 

preukázať. Tak to chce Svetlo! Vy to musíte a nemôžete sa pred tým ukryť. 

Nuž ukážte to s radostnou odvahou, potom vám vykvitne víťazstvo na všetkých 

cestách! To je ten boj, ktorý musíte podstúpiť, ktorý vás však len zocelí a  miesto únavy vás 

posilní. Ktorý vám miesto bolesti prinesie radosť.  

Nemusíte pritom robiť nič iné, než len byť. Byť však vzormi v pôsobení a žití pre 

Svetlo! Nech teraz nastane ľudstvu tu na zemi Veľká noc! Nech vaším prostredníctvom 

ľudstvo konečne spozná planúce ranné zore! 

 

 

 

 

175. Posledné napomenutie. 
(7. mája 1933) 

 

 

Blíži sa Slávnosť Svätej Holubice. Má to byť pre vás záver nesmierne prevratnej doby. 

Pre každého z povolaných bude to predovšetkým ten bod, ktorý o ňom rozhodne. 

Rozhodnutie si však privodí sám, lebo rozhodne jedine jeho vnútorná podstata. 

V túto hodinu musí byť pripravený k pozemskému začiatku! Keďže až doposiaľ 

premeškal dobu, aby bol takým, ako je to pre neho nutné, aby bol vzorným človekom, ako to 

prikazuje moje Slovo, tak ho to vytlačí bokom a on zostane späť ako neupotrebiteľný kameň, 

ktorý nemôže byť použitý pre výstavbu podľa vôle Božej! 
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Nič ho potom už nebude môcť zachrániť pred zavrhnutím. A predsa jedine on sám 

ponesie vinu na svojom páde, lebo nemôcť byť použitý rovná sa pádu pre toho, kto bol už 

povolaný a kto sám dobrovoľne sľuboval, že bude pomáhať tu na zemi naplňovať Božiu vôľu. 

Či sa vás nezmocňuje hrôza v úzkostlivej bázni, keď počujete slovo „byť zavrhnutý“? 

Mali by ste sa chvieť pri jeho zvuku, ktorý napomína, varuje, hrozí! 

Avšak nie je tomu tak. Toto slovo letí okolo vás ako cudzí zvuk alebo snáď tiež ako 

niečo dávno známeho, lebo som už príliš často varoval, príliš často som o tom s vami hovoril 

vo svojej úzkosti, vo svojej obave o vás samotných. 

Pretože však zavrhnutie neprišlo budúci deň nato, pretože plynuli týždne, mesiace, 

roky a vy ste z toho stále nič nepozorovali, prestali ste sa báť, keď ich počujete, ste kľudní. 

Pokiaľ ešte vôbec vyvoláva nejaký dojem, potom je to len tu a tam u niektorých z vás 

ľahostajné precitnutie akejsi zvedavosti, s ktorou sa pýtate sami seba: „Kto z nás by to mohol 

byť?“ 

Hovorím vám, je veľmi mnoho tých, ktorí budú musieť ustúpiť na okraj cesty, 

vytlačení náhle krúživým pohybom tých, ktorí sa môžu pripraviť k započatiu práce, pretože 

využili pre seba dobu, ktorú im poskytol Boh, aby sa vzdelávali podľa môjho Slova. Oni pre 

seba učinili Slovo činom a nezotrvávali váhavo v domnienke, že je ešte dosť času, až to začne 

byť viditeľnejším. Preto sa zaoberali mŕtvymi každodennými vecami viacej, než stavom 

vlastných duší! Ohliadnite sa dnes ešte raz späť a buďte celkom poctiví sami k sebe. Každý 

ticho sám pre seba. Dlho to už nebudete môcť robiť! 

Hovoril som a hovoril, poučoval, poukazoval, hľadal často zúfalo nové slová, aby som 

vám stále znovu povedal všetko potrebné, aby som vám vysvetlil, čoho je vám zapotreby pre 

prípravu a vzostup, čomu sa v žiadnom prípade nemôžete vyhnúť a čo musíte prežiť. A predsa 

všetko, všetko bolo márne. Nepochopili ste, ako tomu malo byť, ani jedenkrát vo vás neožilo 

to, čo by mohlo byť základom pre vaše pôsobenie v sebamenšej službe. 

Aj tak ste tvrdošijne snívali o akomsi veľkom chcení, ktoré vás podľa vášho mienenia 

hnalo dopredu. Zaiste, ono je vo vás zakotvené, v tom máte pravdu, avšak vy ste mu nikdy 

nedovolili vo svojej vlažnosti a lenivom každodennom myslení prebudiť sa k životu a činom! 

Domnievali ste sa, že vyčkávaním ste už dokázali svoje veľké chcenie, ako by ste 

v tom čakaní už uskutočnili chcenie. Moje slová prechádzali preto okolo vašich uší bez 

účinku, bez toho aby vstúpili do vašej duše. Počúvali ste ma, uznávali moje starosti, ktoré 

vznikali kvôli vám, nikto však nepoužil sily k tomu, aby povedané pre seba pevne podržal! 

Úplne len pre seba samého, aby sa to v ňom prebudilo k životu, k činu! Pri premýšľaní 

o všedných veciach a pri klebetení bolo to rýchlo vytlačené z mysli ako zatiaľ ešte nie 

naliehavé. 

Zostávali ste kľudní, ako ste boli už skôr a nepokročili ste ani o krok dopredu! 

Hovoril som vám často z úzkosťou v srdci, plný zúfalstva som sa snažil vniknúť do 

hustej masy, ktorá vás trvalo obklopovala v dôsledku vašich myšlienok, a musel som 

s bolesťou opäť poznávať, že každý dojem rýchlo vo vás zmizol tak, ako sa stráca odtlačok do 

húževnatej gumy, ktorá zakaždým dostane svoju starú formu. 

Nevpustili ste ma do svojho ducha, nech som akokoľvek často a neúnavne opakoval 

svoj pokus o to. Klepal som, ale vy ste mi neotvorili! 

Keď sa v priebehu mojej reči zrodila vo mne nádej, tak bola veľmi veľmi rýchlo 

nemilosrdne zadusená, po niekoľkých minútach. 

Už cestou z chrámu domov som vedel, že moje slová nikdy nedosiahli cieľa, ktorý 

mali nájsť. So silno stiesnenou dušou kráčal som medzi vami zakaždým, keď som sa odvážil 

dúfať. Jediné slovo, ktoré sa pritom dotklo mojich uší, prestrihlo vždy kruto vlákno, lebo som 

v ňom poznal vaše myšlienky, ktorými ste sa už zaoberali po ceste domov. Jeho obsah však 

svedčil o všetkom inom než práve o tom, čo by bolo bývalo pre vás najpotrebnejšie! 
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Vyčkávali ste! A snažili ste sa v čakaní vyplniť svoj všedný deň. Do svojho čakania 

ste vkladali tiež celú svoju silu, domnievajúc sa, že ste už tým učinili mnoho. V čakaní a vo 

svojom chcení! 

Vo vnútri ste si však podržali chyby, ktoré ste mali; zostali ste mi vzdialení. 

Nenamáhali ste sa, aby ste sa stali takými, ako som to požadoval, lebo inak by bola vládla tu 

na Hore veľká harmónia! Pochopenie a vzájomné porozumenie vo všetkých veciach, bez 

treníc, ktorých dôsledky sa dotknú vždy veci, ktorá by mala byť pre vás svätou, pre ktorú 

chcete obetovať telo i život! 

Áno, telo i život chcete obetovať! O tom ste sami v sebe nikdy nepochybovali. Avšak 

spáliť len tú najmenšiu z vašich ješitností na oltári chcenia, o to ste sa ani raz vážne 

nepokúsili. Inak by sa vám to bolo muselo podariť! 

Telo a život však od vás neboli požadované, preto môže každý celkom dobre povedať, 

že by ich bol ochotný obetovať. A predsa maličkosť, ba tú najmenšiu medzi všetkými malými 

vecami, ktorá by pre vás ani nebola obeťou ale len dobrým skutkom, ziskom, tú ste neučinili! 

Práve to je však to jediné, čo od vás bolo skutočne požadované.  

Inak až doposiaľ nič! Snažte sa len o tom premýšľať. Nemôžete to poprieť! A potom 

na tom poznáte, ako stojíte teraz pred Bohom! Až doposiaľ vám On len dával nevýslovné, 

nepochopiteľné hodnoty! Naproti tomu bolo požadované len niečo samo o seba nepatrného: 

Odloženie malých pozemských ješitností, ktoré ste si nahromadili pred božským chcením, 

pred svojou vlastnou dôstojnosťou, pred svojou ľudskou cťou, ktorú ste povinní prísne 

zachovávať ako najvyššie bytosti pred Bohom! 

To jediné, čo ste mali ponúknuť Bohu ako protihodnotu a čo mohlo slúžiť len k vášmu 

vlastnému kľudu, to ste nesplnili! Odopreli ste mu to ako protihodnotu. 

To je skutočnosť, ktorú vám dnes pripomínam! Pokúste sa aspoň toto poznať 

v budúcich týždňoch. To sa vám však môže podariť len vtedy, keď sa zbavíte najskôr tej 

malej ješitnosti chcieť sa sami uplatniť. Všetko ostatné nemá pre vás cenu! 

Precitnite preto, vy ješitné ľudské duše! Ako často som tak už volal! Prebuďte sa teraz 

k súdu! Budete musieť začať s tým, čo som vám dnes povedal, práve s tým, čo ste až doposiaľ 

odmietali s tvrdohlavosťou detinského vzdoru! Je to pre vás vstup do súdu, je to prah, cez 

ktorý keby ste spadli, odsúdili by ste sa! 

Skôr ešte než zdvihnete nohu, aby ste vstúpili do súdu, musíte byť už tým súdení! 

Keď sa preto teraz neprinútite a zúfalo nepoužijete všetku silu, aby ste poznali svoje 

chyby, ktoré týmto pomenúvam, tak len máloktorý z vás uvidí pozemský zajtrajšok, ktorý ma 

zvestuje! Avšak ani všetci ostatní to potom neuvidíte v duchu! Nedúfajte teda, že by ste 

mohli dôjsť k poznaniu, až prejdete do jemnohmotnej ríše! Vy všetci, ktorí ste sa so mnou 

mohli stretnúť už na zemi, ktorí ste tu spoločne so mnou, ba i tí, ktorých cesta ku mne 

priviedla len jedenkrát, vám nebude daná príležitosť, ani v celom vesmíre, dobehnúť ešte, 

keď ste tu niečo premeškali! Tam, kde som sa namáhal, kde aj tak potom duch ešte neprecitol 

k radostnému činu, tam je uzavretá každá nová cesta; začať znovu, alebo niečo doháňať nie je 

možné.  

Myslite na to neustále, lebo neodvratné dianie nadíde pre tých, ktorí sa musia nechať 

zatlačiť bokom pre maličkosti akési ješitnosti, ktoré snáď mylne považujú ešte za pokoru 

alebo za silné chcenie ku službe. 

Miesto toho, aby sa vzdelávali v nie príliš dlhej k tomu vymeranej dobe, v ktorej by 

ste mali využiť každej minúty v dianí nepochopiteľnej veľkosti a milosti smieť spolupôsobiť, 

vy čakáte! Čakáte na to, čo sa bude diať! Na dianie, ktoré však má byť vyvolané inými než 

vami! A predsa som vám už tak často hovoril, že kvôli vám samým muselo byť tak mnohé 

dianie oddialené, práve v tom, na čo teraz čakáte. Netrpezlivo čakáte!  

Prečo ste sa nestali netrpezlivými kvôli sebe! Či už nevidíte, že ste sa vo svojom bytí 

nijako nezmenili od prvého dňa svojho pobytu na Hore? To musíte uznať. Priepasť deliaca 
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vás od ľudí v nížinách nie je teraz patrná snáď preto, že vy ste ďaleko postúpili, ale len preto, 

že ľudia dolu zostupovali stále viac, do priepasti! Zatiaľ čo vy ste zostávali stáť! Preto vznikla 

priepasť. 

Zostali ste stáť s tými chybami, ktoré ste si priniesli hore, od ktorých ste sa nechceli 

odlúčiť. Čo však dolu bolo u vás len zvykom, pochádzajúce z doterajšieho nesprávneho 

názoru, to tu vyrástlo v silné chyby, lebo ste museli poznať skrz moje Slovo chybné názory! 

Ste povolaní k pozemskému vývoju, ktorý by mal byť bezpodmienečne dokončený, 

než dôjde ku konečným udalostiam. Vy však chcete s týmto vývojom čakať, ako by mal vo 

vás nastať až s ohlásenými udalosťami. 

Hovorím vám, že potom už bude príliš neskoro! Nebudete totiž môcť byť chránení, 

keďže ste sa už skôr nestali tým, čím máte a musíte byť na začiatku výstavby! K dianiam 

dochádza okolo vás a vo vás teraz už každý deň. Vy ich len správnym spôsobom 

nepozorujete.  

Keďže ste však v sebe nedozreli, pracujúc veľmi pilne na sebe a v sebe, potom sa 

s konečnými udalosťami tvrdo zrútite, lebo vám potom bude chýbať nutná opora, ktorú len 

teraz môžete získať. 

Jediné, čím sa odlišujete od ľudí v nížinách, je vedenie! Vy ste si ale nevšímali toho, 

že vedenie tiež zaväzuje. Dal som vám vedenie, aby ste sa pripravili! Pripravili vnútorne 

svojho ducha! Aby ste sa nestarali len o potraviny pre dobu núdze! Keď nebude váš duch do 

tej doby hotový, nebudete už potrebovať potraviny pre svoje pozemské telo, lebo potom už 

nebudete môcť byť na zemi!  

Pochopte konečne raz vážne, čo vám hovorím. Mala by sa vás zmocniť hrôza zo 

všetkých následkov každej ľahostajnosti v duchu! Je to ďaleko horšie, ako keby ste nemali 

žiadne potraviny pre pozemské telo! Tomu sa môže pomôcť, duchu však nie! O duchovné sa 

musíte starať predovšetkým. Každý jeden sám o seba! 

Sám, opustený bude stáť ten, kto v tom bol lenivý. Potom mu všetky poklady tejto 

zeme nebudú nič platné. Bude mu zobratá príležitosť, aby mohol niečo začať. –– 

Aký prázdny bol predsa až doposiaľ život týchto pozemských ľudí! Ani váš nebol iný! 

Veď čo je život bez vedenia o prazákonoch Stvorenia a o Bohu! 

Túžba po nich by mala roztrhnúť vašu pozemskú schránku! Mala by odhodiť bokom, 

čo ju zaťažuje, len aby dosiahla spojenia zo Svetlom! Myšlienka, že by človek tu na zemi 

chcel len pozemské, je priamo desivá! Je zneucťujúca a zráža každého človeka, ktorý v sebe 

ducha ešte úplne nezotročil a nespútal. Nie je to nič iného, než život zvieraťa!  

A predsa sa to stalo! Sotva že človek správne prežil detstvo, tak bol pripravený 

k pozemskému vzdelaniu, rozum bol posilnený. Celá myseľ sa zamerala len na výcvik pre 

pozemsky zisk. Avšak vlastný život, cit, zostával prázdny, lebo pre to nebol čas ani záujem. 

Len zdokonaľovanie v nejakom pozemskom povolaní bolo najvyšším cieľom, tým 

jediným! Len mimochodom sa hovorilo o Bohu k deťom a v kostoloch, avšak takým 

spôsobom, ktorý vyžadoval slepú vieru a forma zostávala preto prázdna. Nielenže to stačilo, 

ale to bolo dokonca žiadúce! Lebo kto si osvojil formu a podriadil sa jej, obstál a bol cenený... 

ľuďmi! Duchovné precitnutie jednotlivcov bolo pri tom obávané a nenávidené. Kto sa už 

nedal odbiť prázdnymi formulkami a domáhal sa učenia bez medzier, bol považovaný za 

podnecovateľa nepokojov, za škodcu mieru tých, ktorí kľudne nechávali driemať svojho 

ducha pod ochranou svojich cirkví. 

To však bola iba zámienka pod ktorou sa skrýval strach a vlastná neistota. Nikdy sa 

ale neprebudil nepokoj v driemucich veriacich, ktorí sú duchovne príliš leniví, než aby začuli 

volanie k prebudeniu, aby sa tak ešte raz vzchopili k vlastnému mysleniu, k vlastnému 

skúmaniu! Oni budú i naďalej kľudne spať, až sa ocitnú pred hrôzou, ktorá ich drsno prebudí 

a prinesie bleskové poznanie, ku ktorému budú prinútení pred pádom. K tomu dôjde len 
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vtedy, až keď bude príliš neskoro a oni budú odhodení a vírom strhnutí do oblasti rozkladu 

ako neupotrebiteľné smetie, ktoré sa ukázalo pri očiste Stvorenia. 

Cirkvi všetkých druhov budú znepokojené pri precitnutí niektorého ľudského ducha, 

pretože sa budú obávať, že by sa prázdnota ich foriem mohla stať príliš zjavnou. Budú chcieť 

udržať kľud medzi svojimi prívržencami, aby ich nestratili. Taký  mier je ale falošný, lebo 

vedie k únave, ku stavu kľudu a ku klesaniu, pretože mu chýba pohyb, ktorý Boh prikázal 

v zákonoch svojho Stvorenia! Vlastný pohyb, úsilie vedúce ku vzostupu každého ľudského 

ducha! 

Práve toto, že cirkvi sami sú len formy, nemôžu dať život, ale zase len formu! 

S nejakou naučenou formou nemôže však človek obstáť pred svojim Bohom, keď táto forma 

nevznikla zo samého života, z vlastného prežitia jeho ducha! 

Vy, prázdni ľudia, nebráňte svojmu duchu, ktorý konečne chce a má rozbiť mantinely!  

Doposiaľ ste boli školení pre pozemské povolanie, len v jednej forme, ktorá, podobná 

strojom, dokazuje pozemskú znalosť. To všetko však odložíte neskoršie so svojim telom tu, 

pretože mimo hrubohmotnú zem to už nebudete potrebovať, lebo to bolo len pre túto 

hrubohmotnosť! A tomu ste až doposiaľ obetovali celé svoje pozemské bytie! Ako by ste si 

nedokázali predstaviť, že vy ako ľudia nie ste na tejto zemi len pre takú činnosť! Pozorujte 

predsa raz beh pozemského bytia v terajšej dobe. 

Učíte sa schopnosti, ako získavať peniaze na zemi. S tým sa potom snažíte založiť 

a udržať rodinu. Tak ste podľa dnešných pojmov dobrí pozemský občania a charakterní ľudia. 

Pritom sa snažíte tiež niečo nasporiť pre deti, aby ste im uľahčili život, a niečo pre svoju 

starobu, aby ste mohli koniec svojho života užívať v kľude a bez starostí. 

To je vzor dobrého človeka na zemi! A keď pritom chcete odmeniť sami seba, keď 

chcete na cestu členom svojej rodiny sypať kvetiny, tak doprajete sebe a im zmenu a radosť 

zo života v dobrom jedle, pití alebo tiež potešenie z návštevy divadla, plesu, a koncertu, 

cestovania a ešte mnoho príjemných vecí. Staráte sa o rozptýlenie a zmenu. Svoj domov 

zariadite skutočne vkusne alebo aj luxusne, skrátka na čo pri tom myslíte a čo robíte, 

obmedzuje sa vždy na pozemské, pretože tu vidíte svoje hranice. 

Čím sa potom líšite ešte od zvierat, ktoré žijú na slobode a starajú sa o svoje telo? Ani 

tým najmenším. Veď sa pritom chováte úplne rovnako, len svojim spôsobom ako ľudia, ktorí 

majú náročné priania a s tým rozdielom, že pri tom ste nie nikdy prirodzení. Ani netušíte, akú 

škodu si tým vynucujete pre seba a pre svojich príslušníkov. Zdanlivý vonkajší pozemský 

úžitok je v porovnaní s tým ničím.  

Keby ste boli v duchu dosť silní a čulí, mohli by ste plne využívať a tešiť sa 

z príjemných vecí všetkého druhu, lebo by ste pri tom plnili všetko, čo ako ľudia máte vo 

stvorení splniť. 

Vy ste však v sebe už príliš dlho slabí a neposkytujete už pôdu, ktorá dokáže krásy 

tohto stvorenia správne zhodnotiť, bez toho aby ste si pri tom škodili alebo iným škody 

pôsobili. 

Neviete to už, pretože sa toho vzdávate! Neovládate to, ale sa len tisícorakým 

spôsobom zotročujete! 

Pochopte konečne, na čom záleží! 

Vašou vinou tu leží prekrásny život tejto zeme prázdny! Prázdny, bez vysokého cieľa! 

Vy môžete a musíte zo všetkého niečo vytvoriť! V budujúcom tvorení by ste mohli sami mať 

opravdivé potešenie. Omnoho väčšie než je to dnes možné! Hľadajte ten rozdiel. Vo všetkom 

máte byť umelcami! 

Keď dáte pozemskému úsiliu nový smer, potom len uvidíte, čo to v sebe obnáša, keď 

môžete mať z niečoho pôžitok. Len potom poznáte pravé potešenie. Ako každý opravdivý 

umelec má radosť z tvorivej práce samej, nie snáď neskoršie až z krásy svojho diela, tak sa 

musí vodiť aj vám, keď sa chcete stať plnohodnotnými vo stvorení.  
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Mnoho, ba všetko musíte ešte v sebe zmeniť, pretože forma vášho bytia vznikla jedine 

pozemskou výchovou. Ona živo nerozkvitla zo života vášho ducha v hrubohmotnosti. 

A zostáva vám len krátka doba na to, aby ste sa zmenili. Do budúcej slávnosti musíte byť 

v sebe hotoví!  

Musíte stáť vo stvorení živý, inak vás odmrští vo svojom novom zachvievaní po 

veľkej očiste a odhodí vás ako balast, nepotrebný v nasledujúcom procese jeho ozdravovania. 

A tí, ktorí mi zostanú zachovaní, musia si konečne zvyknúť prestať ma neustále spájať 

so svojimi vlastnými pojmami. Už raz som povedal, že som iného druhu. Moje cesty nie sú 

vašimi cestami. Snažte sa to pochopiť. Ja žijem v zákonoch, vám celkom neznámeho druhu, 

ktorý je iný než ste vy a žijem inak, než máte žiť vy! Nikdy ma skutočne nepoznáte. 

Len môj pozemský záhal, ktorý ešte potrebujem ako plášť v hrubohmotnosti, je 

podrobený rovnakým pozemským zákonom ako ten váš. Jedine v tom spočíva podobnosť 

s vami, inak v ničom.  

Preto vo mne nemôžete vidieť ideálneho pozemského človeka! Bola by to nesprávna 

predstava, pretože tiež v týchto pojmoch vždy som a zostanem cudzincom! Okrem svojho 

pozemského tela nemám v sebe nič pozemsky ľudského a nie som s vami ničím zviazaný. 

Snáď to raz pochopíte, lebo toto pochopenie môže byť pre vás veľkou pomocou a môže vás 

ochrániť pred mnohými omylmi a sklamaniami, rovnako ako pred ledajakou pochybnosťou. 

To všetko som vám povedal slovami: Moje cesty nie sú vašimi cestami! Snažte sa ich 

správne pochopiť. 

Ukazujem vám cestu, ktorou máte ísť vy, ľudia tohto pozdejšieho stvorenia, keď 

budete chcieť ísť v ňom vždy správne, čo vám musí priniesť úľavu a radosť, šťastie a mier, 

ktorý nemôžete inak nikde nájsť. Tieto cesty sú však pre vás ako tvory! Moje cesty sú 

omnoho väčšie, vedú ďalej, sú jednoduchšie a sú jasnejšie, nepotrebujú tie maličkosti, ktoré 

vy potrebujete k dozrievaniu a preto ich musíte prežívať. 

Musel som sa s nimi zoznámiť v prežívaní kvôli vám, len po nejakú dobu. Preto som 

na ne narážal, keď som šiel svojimi cestami, nestarajúc sa neustále o úzko obmedzené názory 

pozemských ľudí. Narážal som na ne, lebo ste na nich nechávali vyrásť mnoho zbytočného 

krovia: sebectva v bytostnom pude sebazáchovy, spojenej s vychytralosťou rozumu. 

Vo svojom Slove som však teraz pre vás odstránil toto krovie, ktoré vám prekáža 

vidieť jasnú cestu, ktoré vás len mätie a musí vás robiť bojazlivými. Učiním to ešte aj 

v pozemských zákonoch, aby táto zem už nemusela byť pre vás bremenom pre to otroctvo, 

ktoré ste si sami vytvorili, ale aby sa stala pre vás radosťou v blaženom, slobodnom pôsobení! 

Vytvorte si však pôdu v sebe samých, aby sejba mohla vyrásť a rozkvitnúť podľa 

Božieho zákona! 

Aby som vás v tom podoprel, vyhľadám a určím teraz ľudí, ktorí vám pomôžu, aby ste 

na to stále mysleli. Ich úlohou bude napomínať vás a v prípade nutnosti i prísne karhať, keď 

nebudete ochotní pevne kráčať dopredu alebo keď budete pri tom upadať ako doposiaľ do 

vlažnosti a lenivosti! Oni vás poženú nahor k silnému činu, tvrdo, keď to bude nutné k vašej 

vlastnej spáse, k vašej záchrane! 

Nie je nič platné, keď vám dávam len prikázania. Vy ich síce počúvate, ale sami ich 

neuvádzate do života, v čin. Poznal som už, že k tomu potrebujete pomocníkov, ktorí vás 

budú neustále napomínať a nútiť, aby ste podľa prikázaní žili. Budú to ľudia, ktorí budú 

zvlášť poverení prevádzaním mojich príkazov. Tí, ktorí takto budú poverení, budú tiež 

nútení najprv sa tým sami dôkladne zaoberať, čo by určite inak tiež nerobili. Musia to v sebe 

priviesť k životu a súčasne sa budú musieť snažiť udržať to živým medzi vami. 

Kto sa potom ešte bude chcieť zdráhať alebo sa vzpierať vo falošnej samoľúbosti 

a bude si myslieť, že je to pre neho urážajúce byť napomínaný týmto spôsobom, ten bude 

ihneď ponechaný v kľude. Ten sa však sám odsúdil, musí zostať späť a padnúť, aj keď o ňu 

bude prosiť, lebo doba je príliš drahocenná na to, aby sa ňou takto plytvalo na nehodných. 
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Kľudne nech teraz padne, čo nepoužije všetky sily, aby dosiahlo úplnej zmeny a zrelosti vo 

vážnom chcení ku službe, ktorej sa zasľúbil. Tá najväčšia bezohľadnosť a prísnosť sú pri tom 

láskyplnou pomocou. Kto nechce to, čo je nutné, nie je hoden onej veľkej služby, ktorá teraz 

prichádza. Dostanete silu ku všetkému, len keď sa tomu otvoríte!  

 

 

 

 

176. K sviatku Čistej Ľalie. 
( 7. septembra 1933. ) 

 

Vypočujte zbožne hlas Imanuela: 

Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, prechádzam stvorením, dávam vám Svetlo 

a posilňujem vás svojou silou. Zo mňa ste boli neskoršie stvorení, lebo zo mňa pochádza život 

a život nesiete v sebe, podobný zrnu v obilnom klase. 

Všetko čo ste, máte od prameňa, a čo ste s tým učinili? Dal som vám to, aby to 

rozkvitalo a silnelo vo vašej ruke. Keď skrivíte v sebe moje chcenie podľa svojho vlastného 

chcenia, nebude sa vám nikdy môcť dostať požehnania. Keď si však osvojíte moju vôľu ako 

svoju vlastnú, budete zbierať tisícnásobný úžitok. 

Čo už viete o zákone? Čo viete o tom, ako by mohol život zbierať svoje najvyššie 

plody? Čo viete o klíčení v živom Slove? Čriepky, ktoré lichotia vaším prianiam, zlomky, 

ktorých využívate, ako sa vám páči, tak ste doposiaľ slúžili. Že tomu tak bolo, spôsobil váš 

druh. Chcite teraz moju vôľu. 

Žalujem na vás všetkých a súdim vás, ktorí žijete na zemi! A keď si vyberiem len 

malý húfik, a z neho zostane len malá skupina; lebo nemožno dopustiť, aby to nesprávne, čo 

chce svet a čo zavrhlo BOHA, vošlo do Ríše mieru. Svojou silou vám prinášam účinky 

všetkých síl a riadim tiež sily nebies. 

A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú! 

A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno 

a poznajú ma! 

A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, 

ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu. 

Príďte a nasledujte ma, lebo som tu! 

 

 

 

 

177.( Kríž Svätého Grálu.) 
 

 

Ťažko sa prevaľujú zbytky temnôt okolo zeme ako jedinej opory, ktorú ešte majú 

pomocou ľudí, ich chcenie a snaženie dáva im vždy novú potravu a poskytuje nový priestor. 

Čím hutnejšie a temnejšie je však okolo pozemských ľudí, tým viac prirodzene vyniká žiarivo 

svetlý kríž, ktorý Boh na splnenie svojho zasľúbenia pre túto smutnú dobu dal na zem a zasadil 

ho uprostred temnôt k záchrane všetkých tých, ktorí v opravdivej pokore Ho prosia o pomoc. 

Je to žiariaci kríž Pravdy, v ktorom stojí každý, kto z Pravdy prichádza. Z Pravdy prichádzať 

však znamená: „Prichádzať z Božského.“ Lebo jedine v Božskom je živá Pravda, ktorá sa 

prejavuje týmto krížom.  

Vysvetlil som už raz, že tento kríž je nie žiadnym symbolom, žiadnym odznakom, ale 

živou Pravdou samotnou. Ako ďaleko si dokáže ľudský duch poradiť s touto skutočnosťou, 
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aby jej rozumel tak, ako to mienim vo svojich vysvetleniach, je len a jedine jeho úlohou. 

V tom mu nemôžem pomôcť. Nemôžem to tiež za neho precítiť. Musí sa vždy znovu pokúšať, 

aby si ujasnil, že v znamení vidí životnosť, a že znamenie samo je živé! Pravda sa nemôže 

prejavovať inak než týmto žiariacim krížom. Lebo tento kríž je Pravda! Pretože Ježiš Kristus, 

Syn Boží, prichádzal z Pravdy, bola Pravda v ňom a tým tiež živý žiariaci kríž. A pretože ja 

opäť bol som poslaný od Boha Otca z Pravdy ku vám, ako bolo zasľúbené, je tiež vo mne 

Pravda a tým žiariaci kríž, nie ako znamenie Pravdy, ale ako Pravda sama. Neodlúčiteľne, 

avšak tiež nenapodobiteľne. 

Pozrite na zlatý žiariaci kríž! Bledý nevýrazný mŕtvy kríž môže byť napodobnený zo 

strany temnôt, nie však živý zlatý žiariaci kríž, ktorý je Pravdou a nie len jej označením. 

A táto Pravda, ktorá sa stelesňuje v kríži, ktorý nosím živý sám v sebe, ktorý patrí ku 

mne ako moje vlastné, ako časť mňa, je základným alebo kmeňovým krížom, ku ktorému 

spejú všetci opravdiví stúpenci Posolstva Grálu, ktorí sa snažia zariadiť celé svoje myslenie 

a konanie podľa Slova a chcú teda podľa jeho zmyslu skutočne žiť. Žiť tak vždy, nech je to 

v rodine alebo v povolaní. Majú byť služobníkmi Pravdy! To však neznamená hovoriť všade 

len Pravdu, ako sa to obyčajne chápe, ale vo všetkom a všade pravdivo žiť. To znamená žiť 

„prirodzene“. 

Avšak prejav slov „žiť prirodzene“ bol už tiež znetvorený, keď sa prejavila snaha 

výrazy „prirodzený a príroda“ uzavrieť do smiešnej jednostrannosti. Heslo „Späť k prírode“ 

narobilo a vyvolalo mnoho nezmyselností ako surová strava, behať bosí a mnoho iného. 

V málo generáciách boli by to ľudia so svojimi telami priviedli opäť až dolu k chlpatým telám 

zvieracím, ako samozrejmý a tiež opäť celkom prirodzený, ale vedome prirodzený spätný 

vývoj! Podivný popud v tomto smere nemôže prekvapiť, lebo ľudské duše, až na riedke 

výnimky, sa už dávno dobrovoľne hlboko znížili! Sprievodným zjavom tohto klesnutia je tiež 

nezdravé blúznenie, ktoré sa snaží zbaviť sa hanby pred preludom neexistujúceho 

duchovného pokroku, čo má byť zdanlivým odstránením cudnosti s naprostou neznalosťou 

zmyslu vznešeného porekadla: „Čistému je všetko čisté.“ 

Svätý hnev zachvacuje svetlých duchov, keď musia vidieť, ako čistý zmysel tohto 

porekadla je vrhaný poškvrnenými rukami do nízkosti nespútaných žiadostivostí. 

Von z týchto bludov! Je to len zneužitie prírody! A je to všetko iné než prirodzený 

život! Žiť prirodzene v skutočnosti znamená žiť podľa pevne ustanovených zákonov Božích, 

z ktorých sa mohlo všetko vyvinúť. Nežiť teda proti týmto zákonom, ale s nimi! 

Človek rozumie bohužiaľ pod pojmom „príroda“, ako vždy vo svojej obmedzenosti, 

nie to podstatné, ale len celkom nepatrný úzko obmedzený diel jemu viditeľných účinkov! 

Snáď to lepšie pochopí, keď na mieste ľahko mätúceho slova príroda použijem 

výrazu skutočný život alebo živá skutočnosť, do ktorej je každý človek postavený, a čo 

podľa jeho vlastných pohybov buď mu brzdiac prekáža alebo povzbudivo pomáha.  

Teda ten najrýdzejší pôvod tejto „živej skutočnosti“ alebo tohto „skutočného života 

v najčistejšej forme“ je pre ľudí označený výrazom Pravda. Živá, na ktorej nie je nič 

nepravého, nesprávneho, ale všetko správne a pravdivé bez akéhokoľvek zakalenia alebo 

poruchy, čo všetko podmieňuje a vyvoláva najčistejšiu harmóniu. Hovorím úmyselne živá 

skutočnosť a nie život, pretože výraz život vyvoláva v mnohých ľuďoch v ich veľkom 

obmedzení opäť nesprávne obrazy. 

Kto ma pozorne sledoval, tomu sa otvorili dvere k novým výhľadom.  

Máte tiež slúžiť Pravde! Byť služobníkmi Pravdy! Zariadiť si správny život! 

K tomu je však dnes potrebnej úplnej vnútornej premeny človeka, pretože sa človek 

odchýlil od vlastného skutočného, pravého života a vedie len život zdanlivý, v sebe musí 

však platiť za mŕtveho a pre pravý život alebo pre pravdu tiež mŕtvym je. 

Táto premena človeka môže byť označená ako znovuzrodenie alebo ako obrodenie! 



 501 

Aj Syn Boží kedysi hovoril: „Buďte, ako znovuzrodení, inak nemôžete prísť do 

kráľovstva Božieho!“ 

Toto znovuzrodenie spadá už do doby pozemského života. K tomu pomáha snažiacim 

sila Svätého Ducha, ktorú môžem dať ľuďom, a ktorú všetci mnou pokrstení práve obdržali. 

Môžu ju však obdržať tiež tí ľudia, ktorí budú pokrstení od mojich učeníkov, ktorým som 

k tomu prepožičal silu. 

Ako znamenie získanej sily ku znovuzrodeniu a tým prevzatej povinnosti slúžiť len 

Pravde v každej forme, bude sa nosiť kríž Svätého Grálu, ktorý je obrazom živého kríža 

Pravdy, ktorý skrz mňa ešte raz prišiel na zem. Každý nositeľ kríža nech si je preto vedomý, 

akú zodpovednosť tým prijal a nech dbá pozorne, aby vždy v dôvere a vernosti mohol pozerať 

na kríž, bez toho aby sa musel červenať alebo dokonca hanbiť. 

Kríž ho spája so mnou a tiež so silou, ktorá mu dáva schopnosť, aby previedol a tiež 

dokončil vzostup. Lebo pokiaľ je nie neverným svojmu predsavzatiu, bude pre neho kríž 

viditeľným pojítkom so mnou a skrz mňa so živou Pravdou tiež v jemnohmotnosti a nakoniec 

i v duchovne. Jeho vzostup ho urobí svetlejším a žiarivejším a otvorí mu nakoniec brány 

k duchovnému hradu Grálu tak, ako tu na zemi mu bude otvárať bránu k pozemskému hradu 

Grálu. 

Keď však pošpiní tento kríž, tak ťažko na neho doľahne ako nesmierne bremeno, 

ktorého váha ho nakoniec rozdrtí a zničí, lebo sa stal krivoprísažníkom proti tomu, čo mu 

musí byť najsvätejšie, krivoprísažníkom proti životu samotnému. 

Nesmie byť tento kríž preto nosený ľahkomyseľne. Nie je to žiadna okrasa, žiadny 

šperk a žiadny spolkový odznak, ktorý možno odložiť bokom, keď sa ho niekto nabažil. Keď 

odkladá niekto úmyselne, nedbanlivo tento kríž tak, že to, čo kedysi pri jeho prevzatí sľuboval, 

nechce dodržať, kladie tím sám seba a svojho ducha do hrobu, z ktorého už nikdy nevstane! 

To platí pre každý kríž! Nech je to kríž zo striebra, zo zlata alebo aj na stuhe. Nie je 

mienený ako spoločný odznak, ale týka sa každého jednotlivca samotného. Každého pre seba. 

Kríž mu nedáva právo nad druhými. Nespája tiež navzájom, ale pôsobí a viaže vždy len 

v celkom priamom smere k pôvodu Pravdy samej, udržuje a každý je ním pripútaný ako 

záchranným lanom, po ktorom sa môže vyšplhať a udržať, keď má k tomu vôľu! Taký je kríž 

zo striebra. Platí ako výraz pre chcenie a silu ku znovuzrodeniu pre duchovnú ríšu, pre večný 

život! 

Zlatý kríž ukazuje povolaných, ktorí sa chcú postaviť do priamej služby na zemi, aby 

podľa mojich pokynov spolupôsobili medzi ľudstvom pri výstavbe a splnení Božej vôle. 

Podobne ako zlato sa blíži farbou žiare môjho kríža, tak má ukazovať, že povolaní vo svojom 

vnútri a tiež vo svojom zovňajšku spôsobom činnosti osobne sa mi približujú, moje chcenie 

a ich úplne spájajú, čo podmieňuje, že tiež ich pôsobenie je len v službe Grálu. Keď stoja 

v službe Grálu, musia byť tiež celkom prirodzene v mojej službe, pretože ja som strážcom 

Svätého Grálu. A tým sú nositelia zlatého kríža tiež povinní v pozemskej činnosti v prvej rade 

poslúchať len moju vôľu. 

Nesmie byť však tejto poslušnosti zle chápané. Nie je to otrocké osobné podriadenie 

sa, ale dobrovoľné osvojenie si smeru mojej vôle, ktorá spočíva len v službe Bohu, 

v splnení jeho vznešenej vôle. A kto Posolstvo Grálu v sebe skutočne oživil a podľa neho 

žije, ten sa tím riadi podľa vôle Božej, ktorá ho napĺňa, a v tom je tiež poslušnosť voči mojej 

osobe. V tom je tiež splnenie mojej vôle. Kto chce slúžiť mne tak, aby osobne mňa poslúchal 

a mne pripravil radosť, ten neslúži Božej vôli, neslúži tiež Grálu, a taký mi preto tiež nemôže 

nikdy byť blízky, lebo oceňujem len splnenie Božej vôle a nič iného. 

Bude vždy činiť radosť, keď sa človek snaží, aby splnil Božiu vôľu, ktorá je v jeho 

slovách a v zákone jeho stvorenia. Nie je to tiež pre človeka ťažké, aby vôľu skutočne poznal 

a naučil sa čoskoro rozoznávať pravé Slovo od falošného. Lebo tam, kde slovo nie je 



 502 

v súhlase so zákonmi stvorenia, teda s prírodou, je chyba v slove. Človek rýchlo sám v sebe 

vycíti rozdiel alebo nesúhlas. 

Takí sú nositelia zlatého kríža. Bude ich veliký kruh, pretože tiež úloha na zemi 

v službách Grálu bude velikou, tak velikou ako nebolo doposiaľ nič, pretože tentoraz zasahuje 

do všetkého, čo je na zemi a v ľudskom živote, a stavia základy pre výstavbu, siahajúcu do 

jemnohmotnosti a až do duchovného, z ktorého opäť v stálom striedaní prúdi svieža sila. 

Činnosť zlatého kríža je však v jej spôsobe rozličná. Časť pracuje samostatne podľa mojich 

pokynov v rozličných povolaniach, pritom však stelesňuje, ako má človek na zemi pôsobiť. 

Majú byť činnými medzi ľuďmi ako sami v sebe životu znovu precitnutí svedkovia 

spravodlivosti a nutnosti mojej vôle. Druhá časť ich slúži k podpore mnou vyvolených 

učeníkov, aby im pripravili a uľahčili cestu, aby tak možnosť k pôsobeniu učeníkov nebola 

obmedzovaná prácami, ktoré môžu byť prevedené nositeľmi zlatého kríža. 

Nikto sa nesmie z tohto dôvodu domnievať, že by jeho činnosť v službe bola pre neho 

príliš nepatrná. Niet žiadnej služby, ktorá by bola tak nepatrná, že by bolo zbytočné ju 

previesť. I zdanlivo menšia služba je prísne nutná, aby mohlo byť prevedené veľké, ba to 

najväčšie. Keď chýba čo i len najmenšia služba, bolo by tým samo najväčšie ohrozené 

ľahkovážnym alebo nedbanlivým prevedením malej služby. Okrem toho môže i najmenšia 

služba vernosťou a čistotou byť tak povznesená, že i v najväčšej je pociťovaná. Nezáleží 

nikdy na tom, čo sa robí, ale vždy ako, keď sa má niečo volať malým alebo velikým! Už mnohí 

klesli, keď sa domnievali, že ich služba je príliš malá a nepatrná. Namiesto, aby službu 

spôsobom prevedenia urobili cennou, brali ju často príliš ľahko, takže i to najväčšie nakoniec 

tým muselo trpieť a povolaný dospel k pádu, z ktorého sa už nikdy nebude môcť spamätať. 

Každá služba patrí ako bezpodmienečne nutná k celku a každý má nasadiť všetky schopnosti, 

celú silu a neobmedzenú pozornosť, aby ju splnil. Keď je od nejakého človeka požadovaná 

i najmenšia služba a on ju splní radostne so všetkou možnosťou, tak učiní túto službu tiež 

cennú a platí pred Bohom v splnení práve toľko ako niekto, kto vykonal tú najväčšiu. V tom 

niet žiadneho rozdielu. Kto sa preto domnieva byť odstrčený a komu sa jeho služba zdá byť 

malá, ten tým ukazuje, že nie je hoden nosiť ďalej zlatý kríž. Pohŕda tým vyznamenaním a nie 

je už takej milosti hoden. Obrazne povedané, majú vyvolení učeníci stáť pevnými nohami 

v kruhu k tomu určenému počtu nositeľov zlatého kríža, aby dosahovali rukami ku mne ako 

spojovací článok pre celé ľudstvo! Keď je však základ, na ktorom stoja, nespokojnosťou 

alebo spôsobom života nositeľov zlatého kríža nečistý a nejasný, keď je nie dosť silný 

a pevný a verný, tak pocíti sa tento nedobrý stav až ku mne, pretože ja mám stáť v kruhu svojich 

učeníkov ľudsky úplne čistom, aby som sám, čerpajúc z Božieho, všetkému ľudstvu mohol 

sprostredkovať len čisté. Každý stoj preto pevne na svojom mieste, ktoré mu bolo prikázané, 

inak bude bezpodmienečne zavrhnutý, aby druhý v možnosti služby vďačnejší mohol nastúpiť 

na toto miesto. Toľko o zlatom kríži. 

Kríž s kameňom na stuhe označuje vyvolených, ktorí majú už povolanie pred 

zrodením, aby okolo mňa utvorili ten kruh, ktorý je nutný k prevedeniu môjho poslania na 

zemi. Nie je to vojenské zariadenie, nie je to tiež vec nejakej triedy alebo kasty a nemá to nič 

spoločného s podobnosťou nejakých pozemských zvykov, keď títo vyvolení učeníci tu na 

zemi zaujímajú voči ľudstvu postavenie, ktoré so sebou prináša veliký odstup a rozdiel 

a vyžaduje ho. Rozdiel je nie privodený zovňajškom, nie je len umelo vytvorený, ale je niečo 

samozrejmého, prirodzeného, čo sa v jemnohmonosti a ešte viac v duchovne veľmi udržuje 

a vyznačuje najostrejšími hranicami. Samočinne a úplne a jedine z prirodzenosti veci. Nie je 

to inak možné. Keď je možné mňa samotného právom nazvať Vyslancom Božím, tak nebude 

sa ľudstvo mýliť, keď bude mojich vyvolených učeníkov nazývať vyslancami ducha. Výraz 

je oprávnený následkom ich povolania na zemi, ktoré bolo len za účelom spojenia 

a spolupráce so mnou. Dôvod pre toto poslanie leží tisícročia naspäť. Ich pozemské bytie 

malo vôbec teda len jedinú úlohu: byť v hodine splnenia tu a pridelenú úlohu verne splniť. 
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Druhé odôvodnenie pre rozdiel je v prijatí svätej sily mojim prostredníctvom, ktorá ich 

uschopňuje o to prosiacim žehnať a spečaťovať, čo nikomu na zemi nie je možné. 

Duchovný zákon prejavuje sa v tom samočinne a prináša nutný odstup sám sebou. 

V duchovnu a jemnohmotnu je zmenšenie a nedbanie odstupu nemožné a preto musí byť i pre 

pozemských ľudí zákonom, aby udržovali pozemsky rovnaký odstup, obzvlášť tí ľudskí 

duchovia, ktorí sa snažia ku Svetlu. Nikto sa nesmie cítiť byť im rovnoprávnym. Niet žiadneho 

práva, ktoré by bolo tak veľké, aby dovoľovalo privilégia voči mojim učeníkom. 

Nech je to v požiadavkách alebo len v prianiach! Čo sa duchovne samo sebou ukazuje, 

nesmie už pozemsky byť prestupované od tých, ktorí nosia kríž Pravdy! To sa vzťahuje nie 

len na jednotlivosti, ale bez výnimky na celé pozemské bytie! A v tom majú byť nositelia 

zlatého kríža v ich prednosti ako už povolaní ostatným vzorom. Majú trvalou činnosťou 

a bezpodmienečnou vnútornou pevnosťou žiť ako vzor pre celé ľudstvo, ktorý sa nikdy 

nezoslabí.  

Vo všetkých kruhoch je spoločná služba v snahe nahor k jedinému cieľu, kedy každý 

je na mieste, ktoré mu bolo prikázané. Nikdy však neprichádza v úvahu spoločenstvo 

v pozemských veciach. Pretože výstavba tisícročnej ríše v službe Svätého Grálu sa týka celej 

zeme a ďaleko nad ňu nasleduje do celého stvorenia, je nutné dbať na bezpodmienečné 

splnenie tejto prirodzenej nutnosti odstupu už skôr so železnou prísnosťou! Je v tom 

nasledovanie nezmeniteľnej duchovnej zákonitosti, ktorá konečne i v pozemskom dianí musí 

byť udržaná, aby nenastúpila opäť osobitá ľahkomyseľná ospalosť takých zmätkov, ktoré 

teraz každé pozemské bytie nechávajú vyrásť namiesto k radosti len ku žiaľu a musia viesť ku 

skaze. 

Na vás teda, na tom malom začiatočníckom kruhu na zemi, ukladá sa vznešená 

povinnosť. Musíte byť i v tom žiariacim vzorom pre novú ríšu! Žite už teraz podľa zákonov, 

ukazujte v splnení predovšetkým svoju vôľu, aby tiež ľudia, ktorí hľadajúc pomoc vystupujú 

na túto Horu, vo vašom spôsobe, vo vašom bytí už ako samozrejmé pochopili tieto základné 

určenia a rozniesli do celého sveta. Uľahčite im to živým príkladom, otvorte im ich dušu! 

Bude vám to spočiatku ťažké uvoľniť sa z doterajších názorov, odriecť si priania, ktoré snáď 

môžu vzniknúť nesprávnym pochopením Božích zákonov, ktoré vedú k šťastiu a harmónii, 

len keď sa dodržujú. Uvážte, že harmónia netkvie v jedinom tóne, ale v rozličných, ktoré 

prúdia k jednému cieľu pod tlakom prísneho vedenia nezmeniteľných zákonov. 

Nie inak je tomu u ľudí. Nechcite si byť rovní a len potom môžete sa sami nad sebou 

rozpamätať, môžete svoju vlastnú osobnosť uplatniť na pôde, ktorá vám pradivom osudu je 

prikázaná. A len na takej pôde stojíte celí. Miesto ste si zvolili sami vo svojom celom 

doterajšom bytí a len odtiaľ môžete preto plní sily stúpať nahor, bez toho aby ste zblúdili! 

Prajem vám silu k víťazstvu! 
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178. Nositelia zlatého kríža. 
 

 

V kruhu nositeľov kríža vládne nejasnosť o priebehu ich povolania. Preto buď 

povedané:  

Povolanie nie je ešte dosadenie do určitej činnosti Pri povolaní sa kladie výslovne 

otázka: „Chceš byť pripravený, až budem povolávať?“ Z toho jasne vyplýva, že vlastné 

povolanie bude ešte len nasledovať a že ide len o prehlásenie pripravenosti. Toto vyslovené 

prehlásenie pripravenosti, po ktorom nasleduje sľub, len umožňuje dotyčnému započať 

s nutnou duchovnou prípravou, pre ktorú nemá nič viac než dobré chcenie, ktoré vyjadril pri 

povolaní.  

Nositelia zlatého kríža sú teda teraz ešte v období prípravy, nič viac. To ešte nie je 

služba. Z týchto pripravujúcich sa, ktorým sa dostáva zvláštnej duchovnej pomoci k vnútornej 

príprave, budú ešte len vybratí všetci tí, ktorí budú smieť vstúpiť do služby, akonáhle k tomu 

nadíde ich hodina. Voľba sa riadi podľa toho, ako ďaleko vnútorne i navonok pokročil 

dotyčný nositeľ zlatého kríža. Vnútorné mu zostáva skryté, schopnosti potom z neho vyrazia 

von len potom, čo je nasadený do svojej činnosti. V práci samej si náhle k svojmu vlastnému 

prekvapeniu uvedomí svoje schopnosti ako následok duchovnej prípravy. Vonkajšie je však 

jeho vlastným úkolom, ktorý ho zaväzuje, aby behom vnútornej prípravy vyplnil všetky 

medzery v chovaní ku svojim blížnym, s ktorými prichádza do styku tak, aby aj po vonkajšej 

stránke mohol byť považovaný za vzor, aby tým ctil Boha, ktorému má ďakovať za všetky 

dary. 

Zdokonaľovať sa vo vonkajšom chovaní je pre každého povolaného nezbytné cez 

všetky jeho vnútorné hodnoty a schopnosti, lebo aj to patrí k tomu, aby sa stal úplným 

vzorom. Keď mu to chýba, môže ho to urobiť neschopným ku službe na zemi, aj keď má inak 

veľké prednosti. Nie je tým mienené prepestované chovanie, ale najvyšší stupeň slušného 

chovania, aké očakávame od stavu, ku ktorému dotyčný patrí, aby svoju úlohu verne splnil.  

Duševná ušľachtilosť, jemný takt sú však od povolaných zo všetkých stavov 

pozemských ľudí požadované rovnako ako samozrejmá duševná zrelosť, lebo tá je ako 

vlastníctvo ducha rozdeľovaná podľa rovnakých merítok a nepozná žiadnych pozemských 

vonkajších stavovských rozdielov.  

Žiadny povolaný nemôže očakávať, že bude môcť úplne alebo vôbec vykonávať svoju 

činnosť, keďže zostane čo i len časť menovaných požiadaviek z jeho strany nesplnená. 

Akonáhle príde hodina, bude nasledovať triedenie tých, ktorí sa pripravujú, čo sa bude diať 

s neochvejnou, chladnou vecnosťou. Tu nepomôže žiadny plač ani ľútosť nad 

ľahkomyseľným zmeškaním. Nebude o tom vyrieknuté ani slovo, žiadne napomenutie 

a žiadna výtka, lebo ten, kto by musel byť ešte napomenutý, nestojí pevne vo svojom chcení 

a nebude ani v budúcnosti úplne spoľahlivý. Tá chvíľa príde celkom nečakane. Kto potom 

nebude mať v sebe bdelo uchované Svetlo silného chcenia, ten už zlyhal. Zameškané sa nedá 

dobehnúť. Keď nebude môcť začať so svojou činnosťou, nebude môcť preraziť ani jeho 

duchovná príprava a on klesne späť, ako by nikdy nebol povolaný, ba ešte hlbšie, lebo 

nesplnený sľub ho zatlačí do skupiny vlažných, ktorí majú byť zavrhnutí, ako bolo kedysi 

predpovedané. 

Pozorovanie seba samého je pre každého jednotlivca veľmi ľahké. Keď sa nedokáže 

napríklad nositeľ zlatého kríža „zachvievať“ s ostatnými, ako radi označujeme tento stav 

harmonickej vyrovnanosti, nech mu je to prvým varovaním. Nech hľadá príčinu v sebe 

samom. Len „zachvievajúci sa“ môžu počítať s nasadením do služby, len tí, čo sa zachvievajú 

vo svojich kruhoch! 

Nositeľ zlatého kríža sa musí teda zachvievať spolu s nositeľmi zlatého kríža, inak 

vnesie poruchu do nutnej harmónie. To je neprípustné a on bude vylúčený bez pričinenia 
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niekoho iného, len skrz seba samého. Nikdy sa ale nositeľ zlatého kríža nemôže zachvievať 

s kruhom učeníkov, pretože mu k tomu chýba potrebná sila, ktorá bola učeníkom zvlášť 

pridaná. To je a zostáva neprekročiteľným zákonom! 

Kto by si teda myslel, že sa nemôže zachvievať s kruhom, ku ktorému patrí, ale 

omnoho viac s tým, ktorý stojí vyššie, nad jeho kruhom, ten dáva najavo, že sa vôbec 

nezachvieva a slúži len pozemskej ješitnosti a duchovnej pýche. Ukazuje tak, že je 

nespôsobilý k opravdivej službe. Tým nie je povedané, že by teraz mali mať učeníci právo 

pozerať pyšne dolu na nositeľov zlatého kríža. K tomu je nie žiadny dôvod. Bola by to zase 

len duchovná pýcha, keby to činili. Učeníci prijali tiež len z milosti svoju silu. Stali by sa 

ihneď tejto milosti nehodnými, keby sa opovážili myslieť si o sebe niečo viac. Tiež učeníci sa 

môžu zrútiť, dokonca rýchlejšie a hlbšie než ostatní, pretože spolu s milosťou nesú omnoho 

väčšiu zodpovednosť a povinnosť. Komu bolo mnoho dané, od toho bude mnoho požadované. 

To je tiež nezvratný zákon. 

Medzi nositeľmi kríža sa teda nemajú pestovať žiadne vzájomné požiadavky! 

Vo výkone povolania je už zakotvená hranica dobrovoľnej úcty. A dobrovoľná úcta by 

mala byť získaná a tiež udržaná, čoho ale možno dosiahnuť príkladným, verným plnením 

povinností. Kto teda stojí správne na svojom mieste tak, ako má, tomu sa nikdy nebude 

nedostávať potrebnej úcty. Bude ju mať, bez toho aby si ju musel vynucovať. Taký povolaný 

nebude ale nikdy upierať zaslúženú úctu ani druhým, ktorí plnia povinnosti, ale bude ju rád 

a príkladne prejavovať. Tiež tu bude žať to, čo zasieva a nie to, čo požaduje! 

Povolanie pre nositeľa zlatého kríža je, žiaľ, ešte veľmi nedocenené. Je to niečo 

výnimočného pre ľudského ducha, prvoradého a vznešeného, čo musí byť celkom splnené. 

K tomu potrebuje človek nie len všetku silu, ktorú má on sám k dispozícii, ale k tomu ešte aj 

inú, duchovnú, ktorú obdrží. Nie je to snáď len nejaký odrazový mostík alebo prechod, ale 

niečo samo pre seba, úplne samostatného, zvláštneho. 

Kto by to chcel považovať len za odrazový mostík, ten nikdy nezačne konať, nikdy 

nedôjde k tomu miestu, ktoré bolo pre neho zamýšľané. Klesá a ani jediné z jeho prianí 

nedôjde splnenia, lebo vôbec nebol povolania hoden. Za každým povolaným stojí ešte mnoho 

ľudských duší, pripravených nahradiť ho. Tie v sebe nesú omnoho vážnejšiu snahu 

a povolanie by si vážili viac než najväčšieho klenotu, ktorého by sa im mohlo dostať. Medzi 

nositeľmi kríža sa má prebúdzať úcta a pravá, skutočná vážnosť ku každému dobrému 

chceniu u druhého, ktorého zrak sa upiera na splnenie jeho povolania. Tým pomáha jeden 

druhému v dozrievaní a vžívaní sa do činnosti, ktorú má povolaný prevziať v hodine splnenia.  

Žiadny dôstojník nemôže pozerať na vojaka stojaceho na zodpovednom mieste ako na 

osobu, ale bude v ňom vidieť výkonný nástroj najvyššieho velenia, ktorý privedie svojim 

pôsobením k plnej činnosti, bez nutného premáhania. Ako vojak na stráži stojí však každý 

povolaný vo svojej službe, nehľadiac na to, čo má vykonať. Je to jeho vlastná záležitosť a je 

potrebné sa na neho dívať ako na toho, kto nesie úplne sám plnú zodpovednosť za všetko. 

A kde musí byť zodpovednosť, tam sú tiež práva plynúce z plnenia povinností. Povinnosti 

skrývajú v sebe zodpovednosť a len plnenie povinností je podmienkou práva!  

Kto podľa toho žije, ten bude stáť správne pred Bohom! 
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179. Keďže vy, nositelia kríža... 
 

 

Keďže vy, nositelia kríža, sa trvalo vo vnútri nezaoberáte Svätým Slovom, nie ste vo 

vnútri neustále zameraní k vysokému cieľu, nikdy toho cieľa nedosiahnete. Nechcite si 

kŕčovito vynucovať čistotu v myšlienkach, ale namáhajte sa svojim citom, aby ste postúpili 

ďalej. Pomoci vás obklopujú, potrebujete sa len na ne zamerať a uchopiť pomáhajúcej ruky.  

Vy však stále a stále znovu staviate pred veľký úkol svoje malé „ja“, namiesto aby ste 

si najskôr uvedomili svoju povinnosť voči svojmu BOHU. Strachujem sa o vás, lebo vidím 

vašu neschopnosť a vidím, že vám často chýba dobré chcenie, inak by ste ma mohli omnoho, 

omnoho lepšie nasledovať. Miesto toho musím ja pomáhať vám. Ešte ste vôbec nepoznali, 

o čo ide. 

Každý obyvateľ a každý návštevník Svätej Hory je pre mňa záťažou namiesto pomoci. 

O sebe samých si myslíte, že len vy máte veľké čisté chcenie a tí ostatní nie. . .! Nie, vy všetci 

ste ešte omotaní temnom, namiesto toho, aby ste boli naopak spojení so Svetlom. Ja som vám 

otvoril bránu ku Svetlu, ale vy zostávate stáť na mieste, namiesto toho, aby ste kráčali 

dopredu.  

Len málo, veľmi málo z vás sa namáha nasledovať ma. Ostatní nositelia kríža ale, 

ktorí sa sami dostatočne nenamáhajú, ich označujú za nesprávne stojacich. Často som 

nevýslovne smutný a zúfalý, lebo vidím, že vám nemôžem pomôcť. Vy sami musíte 

poznávať, sami sa namáhať, sami ísť dopredu. V tom vám nikto nemôže pomôcť. A toto 

vedenie je pre mňa hrozné. Veď či veľká obeť môjho OTCA má byť opäť márna? Ako a čím 

vás môžem opäť prebudiť? Či už nikdy neprecitnete? 

Môžem vás len varovať, ale pomôcť vám nemôžem. Má byť vašou vinou stratené celé 

ľudstvo? 

Ale tým nemnohým, ktorí sa poctivo snažia, môžem povedať: Nositeľ kríža, ktorý 

spĺňa, nemusí už späť na túto Zem. 

Volám vás do posledného boja. Chopte sa duchovného meča a bojujte za svoju vlastnú 

záchranu a za záchranu všetkého ľudstva.  

Láska BOHA a moja modlitba sú s vami: 

Otče, pomôž tým, ktorých som povolal a pomôž tiež tým, ktorí prišli zásluhou 

povolaných. Nenechaj ich zas klesnúť do temna, nedovoľ, aby veľká obeť bola márna! 

 

 

 

 

180. Na hrubohmotnej hranici. 
 

 

MILIÓNY pozemských ľudí si navrávajú, že sú hľadačmi, ale nimi nie sú! Je veľký 

rozdiel medzi pokorným hľadaním a samoľúbym, namysleným bádaním! 

A títo pozemskí ľudia nie sú hľadajúcimi, ale iba chcú byť skúmajúcimi bádateľmi; 

lebo s pokorou, ktorú vyžaduje vážne hľadanie dnes nijaký človek nevystačí.  

Ale napriek tomu sa všetci nazývajú hľadačmi Pravdy. Dokonca si namýšľajú, že 

v bádaní sú už znalcami V najlepších prípadoch tam, kde chcú preukázať skromnosť voči 

spolublížnym, robia si prinajmenšom nárok na čiastočné vedenie, avšak bezpodmienečne 

vyššie voči spolubádateľom.  

Taká namyslenosť mohla by sa jednoducho považovať ako smiešna, groteskná, keby 

v sebe často neskrývala nebezpečenstvá a nebola odjakživa nebezpečná. Pozemsky 

nebezpečná pre súčasné pokolenie, duchovne nebezpečná pre samých takto namyslených. 



 507 

A predsa to nemôže byť inak, pokiaľ sa bude na rozum pozerať ako na to najvyššie. Lebo 

hĺbanie a bádanie sú len prácou rozumu. Čo však tento rozum, pochádzajúci 

z hrubohmotného mozgu, a preto podrobený tiež hrubohmotným prazákonom stvorenia, ktorý 

sám patrí k hrubohmotnosti v jej najjemnejšej forme môže vyskúmať o duchovnom s ktorým 

nemá vôbec nič rovnorodé. Už na tejto jedinej prirodzenej skutočnosti pritom všetko 

stroskotá! 

Z toho dôvodu všetci pozemskí ľudia, nahovárajúci si, že sú hľadačmi Pravdy alebo 

Boha, dokazujú už celým ich spôsobom pôsobenia úplnú neschopnosť akokoľvek chcieť 

hľadať v duchovnom. Už použitie slova „hľadať“ svedčí o sebaklamaní. Pri opravdivom 

hľadaní môže vždy ísť len o nájdenie, správnejšie povedané, môže pri tom prísť do úvahy iba 

prijímanie. Prijímanie múdrosti Božej, ktorú Boh vložil do stvorenia. „Nájdenie“ zákona, 

ktorý sformoval stvorenie a tiež ho udržuje v pohybe, tým tiež pri živote, povzbudzuje ho 

a núti k trvalému vývoju.  

Chcieť dosiahnuť také „nájdenie“ zákona nedokáže však človek svojím bádaním! 

Musí v tom čoskoro uviaznuť; lebo v každom prípade mu už začiatok jemnohmotnosti 

neposkytuje oporu.Už na konečnom bode jemnej hrubohmotnosti nemôže ísť človek ďalej so 

svojím výskumom.  

Jemnohmotnosť je a ľudskému rozumu zostane cudzím druhom, s ktorým nemôže 

nadviazať spojenie. Ale bez spojenia nemôže tiež nikdy dôjsť k porozumeniu, ba ani len 

k nazretiu, či počutiu, a tým menej k prebádaniu, k preskúmaniu alebo zaradeniu do 

hrubohmotných pojmov, ktoré rozumu nemôžu chýbať, ako dôkaz toho, že rozum podlieha 

hrubohmotným zákonom, na ktoré zostáva pevne pripútaný. Z toho dôvodu každý „hľadač“ 

alebo „duchovný bádateľ“ zostal vždy úzko viazaný na hrubohmotnosť a nemohol sa nikdy 

dostať cez jej najjemnejšie hranice ani pri skutočne najvyššom výkone. Prazákon stvorenia ho 

neúprosne zadrží. Nemá vôbec nijakú možnosť ísť ďalej. 

Preto tiež mnohé tzv. overovacie komisie, ktoré sa podvolili alebo cítili sa byť 

povolané „preskúmať“ pravosť mediálnych vlastností a ich výsledkov, aby mohli dať posudok 

podľa ktorého sa má riadiť ľudstvo, museli často tak žalostne stroskotať. 

Žalostné stroskotanie spočívalo vždy na strane týchto skúmajúcich, aj keď títo všetko 

chceli postaviť do opačného svetla, a tiež asi sami verili svojmu posudku. Ale dôsledok 

neochvejných zákonov stvorenia dosvedčuje niečo iné a hovorí proti nim. A každé iné 

dokazovanie sa stavia proti nezvratnosti Božích zákonov, je teda falošné a pomýlené ľudské 

dielo, ktorému ako podnet slúži nízka namyslenosť a najobmedzenejšia samoľúbosť.  

Z rovnakého dôvodu aj pozemské súdy sa nepriateľsky stavajú proti všetkým 

jemnohmotným prípadom, pretože sú vôbec nie v stave zamyslieť sa nad vecami, ležiacimi 

tak závratne ďaleko od ich porozumenia. 

Ale to je chyba ich samých ako dôsledok ich obmedzenia, ktoré si vytvorili lenivosťou 

svojho ducha, ktorého nechávajú pokojne spať, zatiaľ čo pozemský rozum, pochádzajúci 

z hrubohmotnosti, považujú za svojho ducha a tak ho aj hodnotia. Nejde vôbec vždy o chyby 

tých, ktorých si predvolávajú. Napriek tomu sa nikdy nezľakli toho, aby spôsobom, 

priečiacim sa Božím zákonom, posudzovali veci, ktorým nerozumejú! Ba ešte viac, v tomto 

neporozumení, snažili sa skutočným jemnohmotným aj duchovným dejom prikladať veľmi 

často úmysel vedomého klamstva, dokonca i podvodu! Je to ten istý spôsob konania, ktorý 

kedysi používali cirkvi a svetskí sudcovia v procesoch proti čarodejníctvu. Nie je o nič 

odpornejší a obmedzenejší a prieči sa práve tak, ako vtedy, všetkým prazákonom stvorenia. 

Výnimky, keď skutoční podvodníci chcú využiť nejakú vec pre seba, možno nájsť vo 

všetkých oblastiach činností týchto pozemských ľudí, bez toho, že by sa už dopredu smelo 

s celou oblasťou zaobchádzať s nedôverou v každom remesle, v každej vede alebo vo 

všetkých druhoch rozličných povolaní. Avšak týchto možno nakoniec vždy poznať bez 

ťažkostí, lebo zlé chcenie sa nemôže trvalo skrývať. 
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Preto tým nápadnejšie sa musí javiť pokojnému pozorovateľovi to čudné nepriateľstvo 

pozemských súdov ako aj všetkých rozumových ľudí! 

Pri bližšom pozorovaní sa potom ľahko zistí, že východiskom podnetu 

k bezvýhradnému nepriateľstvu a k úmyslu potláčať je iba úplná neschopnosť porozumieť 

týmto veciam. 

V súčasnosti nemá žiadny človek ani poňatia o veľkosti, o čistote a pritom o nádhernej 

jednoduchosti ako aj skutočne veľmi ľahkej zrozumiteľnosti základných zákonov vo stvorení, 

podľa ktorých sa musia riadiť pozemské zákony a cirkvi, ak chcú byť správne a spravodlivé, 

a tým tiež Bohu milé! Nemôžu a vôbec ani nesmú konať inak, bez narobenia škôd sebe 

a svojim blížnym. 

Pre všetky tvory niet inej cesty, len sa musia podriadiť týmto neotrasiteľným Božím 

zákonom v stvorení, z ktorých vznikli, ak nechcú byť škodcami stvorenia. Aj človek ako tvor 

sa musí konečne podvoliť, riadiť sa podľa nich, ak nechce zahynúť pre svoju 

ľahkomyseľnosť, svoje vystatovanie sa a s tým úzko spojené mudrovanie. Rozum totiž v tom 

veľkom stvorení hrá predsa len malú úlohu a slúži iba k pohybovaniu sa v najhrubšej 

hmotnosti. Čo je nad jej hranicou, to rozum nedokáže nikdy pochopiť, a preto sa nemôže 

v tom ani osvedčiť ešte menej to môže posudzovať.  

Celé to vedenie, ktoré má dnes pozemské ľudstvo a na čo je tak pyšné, pohybuje sa 

iba v ríši hrubohmotnosti a nejde nad ňu! To ukazuje, ako úzko obmedzené je také vedenie; 

lebo hrubohmotnosť je tým najnižším zo všetkých kruhov stvorenia; tým najhutnejším, 

najťažším a taktiež najviac obmedzeným v pojmoch v tomto neskoršom stvorení! 

Aj vaše myšlienky, ako výtvory mozgu, sú len hrubohmotného druhu! Patria do 

jemnej hrubohmotnosti, do ktorej sa rátajú tiež všetky myšlienkové formy, média ich môžu 

často vidieť. Tieto sa však domnievajú, že je to v jemnohmotnosti alebo dokonca v duchovnej 

ríši. O myšlienkových formách som sa zmienil už predtým v jednej prednáške, kde som 

hovoril tiež o zhromaždištiach, ktoré sa z nich tvoria, ale nie o oblastiach a druhoch, ku 

ktorým patria. Myšlienky, ako aj myšlienkové formy sú ešte hrubohmotného druhu, i keď 

patria k jemnej hrubohmotnosti. Nie sú jemnohmotné. Jemnohmotné nemá s jemnou 

hrubohmotnosťou nič spoločné. 

Je to úplne odlišný druh a nemôže sa zmiešať, ale musí stáť vždy vedľa seba, lebo iný 

druh je podrobený iným formám zákona. V každom druhu stvorenia sú síce jednotné Božie 

zákony, prechádzajúce celým stvorením, ale napriek vlastnej jednotnosti javia sa tieto zákony 

v každom druhu stvorenia v inej forme, zodpovedajúcej príslušnému druhu. Preto človek so 

svojimi hrubohmotnými nástrojmi, ku ktorým patrí mozog s rozumom, nedokáže nikdy 

preskúmať alebo posúdiť niečo, čo patrí k jemnohmotnosti a ešte menej veci, odohrávajúcimi 

sa v duchovnom, pokiaľ k tomu chýba spojenie, dosiahnuteľné len žiarením. 

Cesta vyžarovania z hrubohmotnosti je ešte uzavretá pre všetkých tých, ktorí sa 

bezpodmienečne upísali vláde rozumu, pevne viazanému na hrubohmotnosť a jej pojmy. 

Týmto vysloveným otrokom rozumu, nie je vôbec možné vysielať žiarenia do iných oblastí, 

lebo si sami uzavreli hranice a nechali v sebe ochromiť všetko, čo je nutné k vysielaniu.  

Ľudia lezú už iba po zemi, zatiaľ čo ich sila zachvievania do výšin už dávno od nich 

odpadla, pretože ju nepoužívali, ani nevyužívali odvtedy, ako ich rozum platil za to najvyššie 

a pútal ich k zemi. Museli ste tak podľahnúť zákonom prispôsobenia, ktoré samočinne 

pôsobia v hrubohmotnosti. S vami je to ako so zvieratami, ktorým krídla najprv pomaly 

zakrpatejú a potom celkom zmiznú, ak sa nikdy nepoužívajú, alebo ako s rybami, ktorých 

plávací mechúr k vynáraniu a k udržaniu sa vo vode časom zaniká, ak sa trvalo držia iba na 

dne následkom príliš silných prúdov vody.  

Samozrejme, že sa to neprejaví rýchlo, z dneška na zajtra, ale až v priebehu storočí a 

aj tisícročí. Ale prejaví sa to. A u ľudského ducha sa to už prejavilo! 
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Všetko, čo horlivo nepoužívate správnym spôsobom, časom musí pre vás zakrpatieť a 

stratiť sa. Samočinné prispôsobovanie je len dôsledkom zákona stvorenia, zákona pohybu! Je 

to iba jeden z jeho mnohostranných účinkov. Čo sa nepohybuje správnym spôsobom a 

prirodzene tiež to, čo sa stále neudržuje v nutnom pohybe, to musí zakrpatieť a nakoniec byť 

celkom odvrhnuté aj od každej hrubohmotnej formy, lebo každá forma sa utvára len podľa 

druhu pohybu. 

Nenamietnete snáď, že to odporuje vedeniu, že duch si tvorí telo. V tom je len 

utvrdenie. Ukazuje sa v ňom neodsunuteľnosť tohto zákona; lebo každé chcenie ducha je 

pohybom, ktorý v ďalšom pôsobení vytvára opäť pohyb! 

Choďte za tým a hľadajte v prírode! Pozorujte samotné stvorenie. Nájdete ryby, ktoré 

nemôžu plávať, pretože sa nemohli udržať v prudkých vodách, a preto radšej dali prednosť 

pohybu pri dne. Zakrpatel im tak plávací mechúr a časom úplne zmizol. Máte aj vtáky, ktoré 

nevedia lietať. Pomyslite len na tučniaky, pštrosy a ešte ďalšie. Vytvára a udržuje sa vždy len 

tá časť, tá schopnosť, ktorá sa aj používa, ktorá sa teda uplatňuje v zákone nutného pohybu. 

Vy ste však celé tisícročia používali k tomu, aby ste sa doslova kŕčovito primkli 

k najnižšej, úzko ohraničenej ríši hrubohmotnosti, lebo vám bola všetkým, zahrabali ste sa do 

nej a už ani nedokážete pozerať nahor! Stratili ste k tomu schopnosť, odvykli ste tomu sami 

lenivosťou svojho ducha, ktorý sa už viac nechce pohybovať nahor a u mnohých ani 

pohybovať nemôže!  

Preto je vám teraz ťažko pochopiť Slovo z najväčších výšok a mnohým to bude aj 

celkom nemožné. Kto chce Slovo posudzovať iba rozumom, ten nikdy nespozná jeho 

skutočnú hodnotu; pretože potom musí strhnúť Slovo Božie do nízkeho, hrubohmotného 

chápania. Ten, kto môže myslieť iba nízko, zníži tiež slovo vo vlastnom porozumení; t. j. 

nepozná ho a ľahko odloží stranou, lebo neuvidí v ňom to, čo Slovo skutočne obsahuje, 

nemôže vidieť!! 

Vo svojej obmedzenosti predsa bude o tom rád hovoriť a Slovo kritizovať, snáď 

dokonca chcieť aj znevažovať; lebo takí ľudia robia práve to, čo dosvedčuje úzku 

obmedzenosť ich snahy po vedení, všetko to, čo zreteľne hovorí o ich neschopnosti hlbšieho 

bádania. Všade to môžete denne zažiť, že práve skutočne hlúpi ľudia sa považujú za obzvlášť 

múdrych a snažia sa hovoriť do všetkého aj tam, kde múdry o tom mlčí. Hlúposť je vždy 

dotieravá.  

Všimnite si raz všetkých tých, ktorí radi a nápadne rozprávajú o jemnohmotných alebo 

dokonca duchovných dejoch. Čoskoro poznáte, že o tom nevedia skutočne nič. Zvlášť tí, ktorí 

často hovoria o karme! Skúste si raz dať vysvetliť karmu od takých ľudí. Zhrozíte sa nad 

chaotickým zmätkom, ktorý budete od nich počuť. 

A kto sám nerozpráva, ale sa skromne na to pýta, na toho sa vopred ostrejšie zahľaďte, 

než mu dáte odpoveď. Väčšina takýchto opytujúcich sa chce v karme iba nájsť ospravedlnenie 

seba a svojich slabostí. Bažia po tom, aby vo viere vo svoju karmu si naďalej pokojne 

zachovali svoje slabosti, niekedy dokonca bezočivosti so sebaospravedlnením, že je to ich 

karma, keď im z toho vznikajú nepríjemnosti. S pokryteckou tvárou si radi povzdychnú: „Je 

to moja karma, ktorú musím odčiniť! Zostávajú iba pri vzdychaní, i keď pri troche ohľadu na 

spolublížnych a troche sabavýchovy by všeličo mohli zmeniť a zabrániť tomu, čím sa stávajú 

tyranmi pre okolie a ničia harmóniu! 

Nemyslia a nechcú myslieť na to, že si až týmto uvaľujú na seba karmu, ktorá ich vrhá 

späť o storočia! 

To všetko sú iba plané reči, nič iné než plané reči vyvierajúce z nedostatku sviežeho 

chcenia a z namyslenosti! Škoda každej minúty, ktorú človek obetuje takýmto lenivým 

duchom. Nechajte ich ísť svojou cestou a vezmite si k srdcu: Ten, kto skutočne niečo vie, 

nebude mať nikdy plané reči!  
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Ten nepoužíva svoje vedenie k zábave, ani ho k tomu neobetuje! Bude odpovedať len 

na vážnu otázku a aj to ešte váhavo, kým nebude vedieť, že pýtajúceho sa k tomu nabáda 

skutočne úprimné chcenie.  

Ľudské reči o tom sú väčšinou iba mlátením prázdnej slamy; lebo chápanie všetkých 

pozemských ľudí nemohlo prekročiť hranicu hrubohmotnosti v dôsledku chýb, učinených vo 

stvorení, ktoré ich zdržujú dolu pre lenivosť ich ducha, ktorý si sami zamenili za pozemský 

rozum, a tým si vytvorili to nízke ohraničenie. 

Vy, pozemskí ľudia súčasnosti, zdržte sa v budúcnosti vytvárať si úsudky o veciach, 

ktorým nemôžete rozumieť! Priťažká je vina, ktorú tým na seba nakladáte. Nie je o nič 

menšia, než tá, ktorú si kedysi uvalili na seba tí ľudia, ktorí v tupom zaslepení vrhali 

nesčíselné tisícky ľudí do utrpenia a biedy a mnohých pripravili o pozemský život upálením 

po dňoch naplnených mukami. Podľa zákona Pána je to to isté, ak vy dnes obviňujete takých 

z podvodu alebo tiež len z hrubého omylu!  

Namáhajte sa konečne splniť svoje povinnosti voči svojmu Bohu a spoznať Božie 

zákony ešte skôr, než budete chcieť posudzovať! Nemáte nijaké právo očakávať odpustenie. 

O čakaciu dobu ste sa už sami pripravili svojím vlastným zákonom, že neznalosť zákonov 

nemôže nikoho uchrániť pred trestom! Oko za oko, zub za zub, tak sa stane teraz tým ľuďom, 

ktorí chcú inak a neposlúchajú zákon Pána! Ľudia, pamätajte, stojíte v súde! 

 

 

 

 

181. Pozemský človek pred svojím Bohom. 
 

 

ĽUDIA, ako ste dosiaľ vyzerali pred svojim Bohom! Snažili ste sa ho pokrytecky 

klamať práve tak, ako aj seba ste chceli klamať falošnou zbožnosťou, ktorú ste mali vždy na 

perách, avšak váš duch nebol pri tom nikdy účastný. Vy ste si stanovili pravidlá a obrady vo 

vašich chrámoch, vo vašich cirkvách bez toho, že by ste sa spýtali, či bol tento spôsob Bohu 

milý. Iba keď sa to vám páčilo, potom bola služba Bohu pre vás splnená! 

Či nevidíte, aká v tom všetkom bola spupnosť? Vy ste chceli určovať každý spôsob. 

Po vôli Božej ste sa pritom nikdy nepýtali. Čo ste vy označovali za veľké, rovnakou mierou 

mal prijímať i Boh. Vo všetkých veciach ste chceli Bohu vnucovať svoje názory ako 

oprávnené, bez ohľadu na to, čoho sa týkali. 

Čo vy ste považovali za správne, to mal Boh ako správne odmeniť a čo vy ste chceli 

mať ako nesprávne, to mal Boh trestať. 

Nikdy ste nechceli vážne skúmať to, čo Boh uznáva za správne a čo je pred Jeho 

okom nesprávne. Nestarali ste sa o Božie zákony, ani o nepremennú svätú Božiu vôľu, ktorá 

jestvuje od večnosti a nikdy sa nezmenila a ani sa nikdy nezmení! 

Na nej teraz stroskotáte a s vami i celé nesprávne ľudské dielo, ktoré si vytvorilo 

zákony, ktoré majú slúžiť vašim pozemským prianiam. Avšak vy, ľudia, vo svojej 

svojhlavosti a namyslenosti stojíte pred Bohom ako úskoční, leniví sluhovia, ktorí v smiešnej 

domnienke, že všetko vedia, nikdy nedbali na jeho vôľu. 

Sluhami ste boli a ste nimi aj doposiaľ, vy, ktorí ste sa domnievali byť pánmi a vo 

svojej pýche a duchovnej lenivosti, snažili ste sa ubíjať a strhávať dolu všetko, čomu ste 

nemohli rozumieť, ak to nebolo v súlade s dosiahnutím nízkych pozemských cieľov, ktoré ste 

považovali za najvyššie. 

Nešťastníci, ako ste sa mohli takto rúhať! Všetko malo slúžiť len vám, dokonca i 

zákony! Len čo vám slúžilo, bez ohľadu akou formou, len čo vám pomáhalo k splneniu 
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vašich pozemských žiadostí, len to ste uznali za správne a len o takých veciach ste chceli ešte 

vedieť. 

Teraz, keď sa od vás vyžaduje, aby ste vy sami horlivo a verne slúžili svojmu Pánovi, 

ktorému ďakujete za svoje bytie, tak ste veľmi udivení, lebo sa istotne domnievate, že len On 

sám má vám slúžiť svojou silou, svojou vznešenosťou a svojou veľkou láskou! 

Ako inak by to mohlo byť pri toľkom domýšľaní si o sebe! Mysleli ste si, že je 

učinené zadosť službe Bohu, keď Boha uznávate a v myšlienkach ho prosíte o pomoc, aby sa 

vám splnili všetky priania, ktoré máte v sebe. Aby teda On, jasne povedané, vám slúžil 

svojou Jemu vlastnou všemohúcnosťou a učinil vám život krásnym! Niečo iné vám ani 

nepríde na myseľ. 

Prosby boli v najlepšom prípade vašou bohoslužbou!  

Uvažujte dôkladne raz aj o tom; nikdy to ešte nebolo iné. 

Či nevzplanie vo vás hanba a súčasne aj hnev samých nad sebou, keď to raz začnete 

v sebe dôkladne skúmať? 

Väčšina ľudí sa domnieva, že toto pozemské bytie nemá iný cieľ, než hromadenie 

pozemského majetku! V najlepšom prípade ešte aj založenie rodiny a výchova detí! Kto tak 

nemyslí, ten podľa toho aspoň koná! Načo má byť ale za týchto predpokladov udržovanie 

rodu, ako ho vy nazývate, čo iného, ako poskytovanie možnosti k inkarnáciám iným ľudským 

duchom, aby sa títo ďalej zdokonaľovali a odkladali staré chyby. Tým však, ako konáte, 

zvyšujete bremeno svojej viny; lebo tak zdržujete vzostup všetkých duchov, ktorých ako 

svoje deti vychovávate rovnako k prázdnym cieľom!  

Na čo je budovanie pozemskej ríše, keď sa to nedeje ku cti Božej, keď nepôsobí 

v zmysle Božej vôle, ktorú ešte vôbec nepoznáte a ktorú ste doteraz ani nechceli poznať, lebo 

vaša myseľ prevyšuje všetko ostatné. Chcete uspokojiť len seba a potom ešte očakávate, aby 

Boh požehnal vaše zlátaniny! Slúžiť a splniť si svoje povinnosti voči Bohu, na to nemáte 

žiadnej chuti. 

Rozmetané bude teraz čudesné konanie pozemského ľudstva, ktoré vo svojom 

blúznení odvažuje sa vťahovať meno Božie do všetkého nesprávneho, špiniac tým to 

najsvätejšie! 

Budete zvrhnutí z trónu vášho rozumového mudrovania, aby aspoň niektorí z vás 

dosiahli schopnosť prijímať v čistej pokore pravú múdrosť z Božích výšin, ktorá jediná môže 

z vás učiniť ľudí, lebo dobrovoľne k tomu by ste nikdy nedozreli. 

Čo sa vám nehodí, to hanobíte a rýchlo dvíhate kamene, aby ste zniesli zo sveta všetko 

to nepohodlné, čo vám chce prekážať, aby ste i naďalej mohli holdovať sami sebe. 

Radšej jasáte v ústrety Luciferovým prisluhovačom, ktorí lichotia vašej márnivosti 

a roznecujú vašu domýšľavosť, aby vás potom tým istejšie odrezali od Svetla a udržiavali 

v duchovnej lenivosti, ktorá musí viesť vaše skutočné bytie k smrteľnému spánku! 

Ja vám však hovorím, že budete prebudení z opojenia, dusného poblúznenia, ktoré vás 

drží už pevne zovretých. Musíte sa prebudiť proti svojej vôli, aj keby to malo byť len preto, 

aby ste v najstrašnejšom zúfalstve poznali ešte v poslednom okamihu, o čo ste sa pripravili 

dobrovoľne svojou rúhavou vlažnosťou, skôr ako budete vrhnutí do bahna, po ktorom tak 

túžite! 

Očistená bude teraz zem i celý svet! Nesmie už nič zostať zo špiny, aby všetko 

tvorstvo mohlo v mieri a radosti slúžiť svojmu Pánovi, všemohúcemu Bohu, ktorý mu kedysi 

vo svojej láske dovolil vedome užívať všetky požehnania vo stvorení. 

Kto by chcel do toho vniesť opäť zakalenie tým, že by nedbal Božích zákonov vo 

stvorení, alebo dokonca konal proti ním, bude neúprosne vyradený, pretože takým činom 

prináša vám len závisť, nenávisť, utrpenie chorobu a smrť! 

Všetkých týchto strastí môžete byť ušetrení jedine vtedy, ak sa vynasnažíte Slovo 

Najvyššieho skutočne spoznať a riadiť sa ním! Predovšetkým ho však musíte pochopiť v jeho 
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pravom význame! Vy ste si ho doteraz stále vykladali len tak, ako sa to vám samým páčilo! 

Nie tak, ako to dal Boh k vašej pomoci a k vašej záchrane v najväčšej núdzi! 

Nezľakli ste sa však ani predtým učiniť zo Svätého Slova otroka svojej namyslenosti, 

aby znetvorením jeho pravého významu slúžilo len vám, namiesto toho, aby ste vy slúžili 

jemu kvôli vlastnej spáse v tom zmysle, ako vám to bolo dané! 

Čo ste urobili zo Slova Božieho vo svojich výkladoch a už v spisoch! Že sa môžete 

o tom dohadovať, že vy, pozemskí ľudia, sa schádzate a sem-tam rokujete, už to samotné 

dosvedčuje o neistom základe a nejasnostiach toho, čo ste sa opovážili vydávať za čisté, 

vznešené Slovo Božie! Slovo Pána je nedotknuteľné, jednoduché, jasné a vznešené, železne 

vryté do stvorenia. 

Tam, kde nie je zatemnené a pokrivené, netreba výkladov ani porád! Je zrozumiteľné 

každému tvorovi. 

Vám však, pri vašej smiešnej domýšľavosti, táto veľká jednoduchosť bola príliš 

nepatrná! V temnej dielni svojho mozgu ste pracovali namáhavo na tom dovtedy, až sa vám 

ho podarilo tak pokrútiť a sformovať, ako sa vám páčilo, takže potom zodpovedalo vašim 

pozemským prianiam, vašim slabostiam a tiež vášmu velikášskemu namýšľaniu si o sebe 

a o vašej dôležitosti. 

Tak ste si urobili výtvor, ktorý musel slúžiť vám, a v ktorom sa kochala vaša 

márnivosť.  

Lebo nič iné než najnižšia samoľúbosť je ona pokora, ktorú prejavujete, keď hovoríte 

o svojich veľkých hriechoch, za ktoré priniesol Boh obeť uzmierenia. Obeť Božia za vás! Za 

akých cenných sa musíte asi považovať! A pri tom sa domnievate, že nepotrebujete robiť nič 

iné, než po mnohom prehováraní milostivo sa podvoliť k tomu, aby ste poprosili len 

o odpustenie! 

Pri takomto myšlienkovom postupe musí byť i tomu najdomýšľavejšiemu v jeho 

pokryteckej pokore trochu ťažko pri srdci.  

To však je len jedna vec z mnohých. Takto ste pokrivili všetko, čo má vysvetliť váš 

vzťah ako sebavedomých tvorov voči vznešenému Stvoriteľovi! 

Domýšľavosťou týchto pozemských ľudí nezostalo z toho nič čisté a vznešené. Preto 

sa posunul i správny postoj k Bohu a stal sa falošný. 

Seba vysoko preceňujúc očakávali ste bohatú odmenu, alebo ste opovrhnutiahodným 

spôsobom žobrali, len tak ste stáli pred svojím Pánom, pokiaľ ste si vôbec dali raz čas a 

námahu na Neho skutočne myslieť, donútení všelijakou núdzou, ktorá vás musela postihnúť 

vo zvratnom pôsobení vášho konania! 

Teraz sa však musíte konečne prebudiť a musíte prijať Pravdu takú, aká skutočne je, 

a nie ako si ju vy predstavujete! Tým sa zrúti všetko nesprávne a zjavné budú trhliny 

pokryteckej domnienky, že všetko chcete vedieť lepšie. Už nič sa nebude môcť skrývať 

v temnotách; lebo Božou vôľou vzíde Svetlo, aby sa temno zrútilo a zaniklo!  

Teraz bude Svetlo aj na zemi a v celej veľkej hmotnosti! Roznecujúc zažiari vo 

všetkých častiach, rozkladajúc a spaľujúc všetko zlo a tiež všetku zlovôľu! Falošné sa musí 

prejaviť, aj keby sa chcelo ukryť kdekoľvek. Musí sa zrútiť samo v sebe, v žiari Božieho 

Svetla, ktoré teraz osvetľuje celé stvorenie! Všetko, čo nie je v súlade so vznešenými zákonmi 

Božími a nechce podľa nich žiť, klesne dolu do kruhu zničenia, odkiaľ sa už nikdy nedá 

znovu povstať! – 

Už len všesvätá vôľa Božia bude celkom sama vládnuť na tejto zemi! 
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182. Poznávanie Boha. 
 

 

AJ PO VYSVETLENÍ, že človek nikdy nemôže skutočne uvidieť Boha, pretože jeho 

druh nemá k tomu schopnosť, predsa prechováva v sebe nadanie poznávať Boha v jeho 

dielach. 

Lenže sa to nestáva cez noc a nenapadne mu to v spánku, ale to vyžaduje vážne úsilie 

a veľké, silné chcenie, ktorému nesmie chýbať čistota. 

Vám ľuďom je daná neutíšiteľná túžba po poznávaní Boha; je do vás vštepená, aby ste 

nemohli nájsť pokoj pri svojom putovaní neskorším stvorením, ktoré smiete preputovať 

v záujme svojho vývoja aby ste sa naučili, stanúc sa vedomými, užívať s plnou vďakou 

požehnania, ktoré svety v sebe skrývajú a vám poskytujú.  

Ak by ste počas tohto putovania našli v sebe pokoj, tak by vám z toho pokoja muselo 

vyplynúť zastavenie, čo skrýva v sebe pre vášho ducha vyčerpanosť a úpadok a nakoniec 

i nevyhnutný rozklad, to preto, že duch neposlúchol prazákon nutného pohybu. Veď súkolesie 

samočinných zákonov vo stvorení je pre ľudského ducha ako bežiaci pás, ktorý ho bez 

prerušenia unáša. Avšak každý, kto na ňom nevie udržať rovnováhu, ten sa pošmykne, 

zapotáca a zrúti. 

Udržať rovnováhu je v tomto prípade to samé, ako dodržiavaním prazákonov 

stvorenia nenarušovať harmóniu stvorenia. Kto to naruší a zrúti sa, kto sa na ňom nemôže 

udržať vzpriamený, toho súkolesie povlečie ďalej, pretože kvôli nemu sa nezastaví ani na 

sekundu. Ale to vlečenie zraňuje. A môcť sa opäť postaviť, to vyžaduje potom zvýšené úsilie 

a ešte viac námahy je potrebné k opätovnému nájdeniu nutnej rovnováhy. To pri tomto 

trvalom pohybe okolia nie je veru tak ľahké. Ak sa to nepodarí, človek je vyhodený z dráhy 

rovno do kolies súkolesia a pritom rozdrvený. 

Buďte preto vďační, ľudia, že vám túžba po poznaní Boha nedopraje pokoja pri vašom 

putovaní. Tým uniknete bez toho, že by ste to vedeli, všelijakým nebezpečenstvám v súkolesí 

sveta. Lenže vy ste ani tejto túžbe, spočívajúcej vo vás nerozumeli, tiež ste ju pokrivili 

a urobili z nej len nízku nespokojnosť! 

Túto nespokojnosť snažíte sa potom opäť nesprávnym spôsobom niečím omámiť 

alebo uspokojiť. Pretože pritom používate len rozum, siahate samozrejme aj po pozemských 

žiadostiach, uspokojenie tohto nátlaku dúfate nájsť v hromadení pozemských pokladov, 

v návale práce alebo v rozptyľujúcich potešeniach, a v oslabujúcej pohodlnosti keď na to 

príde, snáď aj v čistej pozemskej láske k žene.  

Lenže to všetko vám neprinesie nijaký osoh, nepomôže vám dopredu. Na krátky čas to 

môže snáď utlmiť túžbu, vami skrivenú na nepokoj, ale nikdy ju nedokáže uhasiť, iba sem-

tam potlačí späť. Lebo nakoniec predsa tu i tam prerazí. Táto vami nepoznaná túžba poháňa 

neustále ľudskú dušu a ak sa pozemský človek nevynasnaží poznať konečne jej zmysel, štve 

ho cez mnohé pozemské životy bez toho, že by pri tom dozrieval a mohol stúpať do ľahkých, 

svetlejších a krajších nív tohto neskoršieho stvorenia, ako je to chcené. 

Chyba spočíva v samotnom človeku, ktorý na všetku darovanú mu pomoc dbal príliš 

málo alebo vôbec nič v klamnej predstave o vlastnej chytrosti pomocou nástrah rozumu, ktoré 

si pripútal na perute svojho ducha.  

Teraz je konečne na konci svojich síl! Vyčerpaný štvaním od ešte nepoznaných mu 

síl, ktorých pomociam sa tvrdohlavo uzatváral v detinskej snahe svojho tvrdohlavého 

počínania všetko vedieť a tiež všetko dokázať lepšie, čo sa prejavuje ako dôsledok, násilné 

zmrzačenie mozgu ním samotným.  

A každý človek to predsa mohol mať také ľahké, keby bol jednoducho a skromne 

nechal v sebe dozrieť všetko nadanie, darované mu od Boha pre jeho putovanie všetkými 

úrovňami neskoršieho stvorenia, ktoré ľudský duch tak nevyhnutne potrebuje k vlastnému 
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vývoju. Tým sa mohol stať veľkým, omnoho väčším a omnoho viac vediacim, než sa mu 

kedy snívalo. Avšak bez pokory a skromnosti nemôžu človeku tieto dary rozkvitnúť 

v schopnosti! 

Je detskou hračkou to vaše vedenie, na ktoré ste takí namyslení! Je zrnkom prášku 

v pomere k tomu, čo ste mohli vedieť a predovšetkým vykonať, ba čo ste dnes už aj vykonať 

museli! Čo viete vy, pozemskí ľudia, o nádhernom stvorení, ktoré sa vám ukazuje všade 

v jeho terajšom druhu a kráse, ale predovšetkým v jeho nedotknuteľných zákonoch! Všetci 

stojíte tupo voči tejto veľkosti. Ľudia, hľadajte konečne to poznanie vášho Boha vo stvorení, 

z ktorého najmenšou čiastočkou ste vy, a to z toho druhu, ktorý sa smie vyvinúť 

k sebauvedomeniu milosťou vášho Stvoriteľa ako splnenie vašej naliehavej túžby, ktorú 

v sebe nosíte!  

Nesnažte sa tým uspokojovať iba svoju namyslenosť, ako ste to dosiaľ ako otroci 

svojho rozumu robili! S tým ste už na konci! Vaša malá snaha dokázať všetko lepšie je pred 

zrútením. A od skutočnej schopnosti to dokázať máte veľmi ďaleko. 

Akými malými a nepodarenými pracovníkmi ste boli, to vám dokážu teraz samotné 

dôsledky vášho pôsobenia, ktoré prídu späť ako ťažké vlny na pôvodcov, poslúchajúc Božie 

zákony vo stvorení a buď ich vyzdvihnú vysoko nahor, alebo ich pochovajú pod sebou aj s ich 

všetkými dielami. Pritom sa neomýlne ukáže, čo bolo pravé alebo falošné. Čo by ste 

v posledných časoch dosť zreteľne boli mohli vidieť, len keby ste boli chceli, že všade 

zlyhávajú všetky úsilia k odvráteniu valiaceho sa už úpadku, to by vás bolo muselo varovať 

k obráteniu sa ešte v pravý čas! A konečne k obráteniu myslenia vo vás samých.  

Lenže ľudia ani nepočujú, ani nevidia; zúfalstvo ich ešte bláznivejšie ženie k uvereniu, že 

pomôžu ľudské schopnosti.  

Ja vám však hovorím: Kto nepôsobí v Božích zákonoch, ten už nedostáva nijakú 

pomoc zo Svetla! Znalosť Božích zákonov je vo stvorení teraz podmienkou! A bez pomoci zo 

Svetla je dnes skutočná výstavba celkom nemožná! 

Viera nejakého človeka vo svoje vlastné poslanie a viera tých, čo ho v tom nasledujú, 

neprospeje nič pozemskému človeku. Spolu s ním sa zrúti všetko na tom mieste, kde sa ho 

dotkne účinok Božích zákonov vo stvorení. 

A podľa svätého Božieho zákona bude teraz každý človek postavený pred tento 

účinok! V tom spočíva súd, ktorého sa obávajú všetci veriaci! 

Veriaci! Vy všetci, ktorí sa rátate ako veriaci v Boha, preskúmajte sa raz, či vaša viera, 

ktorú máte v sebe, je skutočne tá pravá! Nemienim tým, akou formou veríte, či už ste 

katolíci alebo protestanti, či ako budhisti alebo mohamedáni, alebo inou formou; mám na 

mysli váš spôsob viery, ako ďaleko je táto viera živá!  

Lebo Boh je Boh! A ako sa k nemu blížite vo svojom vnútri, jedine len to je 

smerodajné pre silu a pravosť vašej viery. 

Takto teda sa raz dôkladne preskúmajte. Chcem vám ukázať, ako môžete nájsť cestu 

k získaniu potrebnej opory.  

Poďte so mnou v duchu do Afriky k nejakému černošskému kmeňu. Vžite sa do 

schopnosti chápania takých ľudí. Vynasnažte sa zreteľne vidieť pred sebou ich vnútorný život 

a ich myšlienkový pochod. 

Títo ľudia verili v démonov a vo všetko možné; mali z dreva hrubo vyrezané modly a 

potom k nim prišli kresťanskí misionári. Rozprávali im a vyučovali o tom veľkom, 

neviditeľnom Bohu svojho náboženstva. 

Predstavte si to a povedzte si sami, s akými citmi sa budú títo ľudia prírody modliť po 

svojom pokrstení k tomuto ich novému kresťanskému Bohu! Nie inak, než sa modlievali 

predtým k svojej modle vyrezanej z dreva! Väčšina z nich jednoducho prijme nového Boha 

namiesto doterajšieho bôžika. To je celý ten rozdiel. Svoje city pritom nezmenili, avšak 
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v najpriaznivejších prípadoch pridržia sa iba náuky. To skutočné prežitie však chýba. Pri 

týchto nevedomých ľuďoch to inak ani nemôže byť. 

Samotné prijatie náuky ich nespraví vediacimi; lebo prijatie viery sa predsa opiera len 

o podané chcenie vedenia iných. Chýba pri tom úžitok prinášajúci vnútorné prežívanie a tým 

aj vlastná opora! Tak je tomu vždy a všade. Misionári a ostatní, čo obracajú na vieru, vrhajú 

sa na ľudí a chcú ich bez všetkého prechodu obrátiť na kresťanstvo. 

Aj pri vyučovaní detí sa dnes odohráva to isté, a predsa deti nie sú vnútorne inakšie, 

než sú pohania. Krst ich ešte neučinil znalými. 

Človek nikdy nemôže prísť k pravému poznaniu Boha, ak nekráča usporiadane po tých 

stupňoch, ktoré sú vo stvorení predznačené a ktoré mu ponúka v samotných samočinných 

prazákonoch stvorenie, ktoré sa totiž skladá z týchto stupňov! A aj dobré náuky mu v tom nič 

neprospejú, iba popletú jeho cesty.  

Na toto chorľavie celá doterajšia misionárska práca. Nedokáže to priviesť k takým 

účinkom, ktoré majú v sebe život, pretože nejde zákonitými cestami stvorenia. Zákon vývoja 

v tomto stvorení nestrpí skoky, ak sa má dôjsť k pravej zrelosti. A človek sa nikdy nedokáže 

pozdvihnúť nad toto stvorenie, ku ktorému patrí, s ktorým je úzko spojený nesčíselnými 

nitkami a ktorého teraz má byť najcennejším plodom. 

Ak sa však skutočne tiež chce stať týmto plodom, ktorý toto stvorenie je schopné 

vytvoriť v čistej sile Pánovej, potom nesmie nastať nijaké prerušenie v jeho dozrievajúcej 

činnosti! Presne ako v bytostnom pôsobení u plodu stromu. Kde v priebehu dozrievania dôjde 

k prerušeniu alebo k nejakému zásahu, nech už je to predčasným mrazom, príliš silnou 

víchricou alebo škodlivou ľubovôľou človeka, tam plod nikdy nemôže dôjsť k plnej zrelosti a 

tým ani k svojej skutočnej dokonalosti. 

Nie inak je to u pozemského človeka, ktorý je plodom duchovného pôsobenia.  

Nič nesmie chýbať v priebehu jeho vývoja, ani jediný stupeň, inak by zostala medzera, 

priepasť, ktorá nepripúšťa, ba priamo znemožňuje ďalšiu živú výstavbu, a tým i ďalší vzostup 

do výšky. Kde iba jediný stupeň chýba alebo je chybný, musí nastať zrútenie, pád. Človek sa 

vtedy môže krútiť alebo obracať ako chce, musí sa tomu podrobiť. Chytrácke rozumovanie je 

to, čo by mu zo všetkého najmenej mohlo vystavať náhradný most, po ktorom by sa dostal 

ďalej. 

A človek sám učinil poškodzujúci zásah jednostranným prepestovaním svojho 

pozemského rozumu, ten ho teraz púta pevným tlakom akoby oceľovými skobami len na 

hrubohmotnosť, z ktorej pochádza rozum. 

Tým vznikla medzera, ktorú nemôže preklenúť naučená viera vo vysoké duchovné 

a božské!  

A tak ľudský plod neskoršieho stvorenia musí zakrpatieť na ceste k svojej zrelosti 

vlastnou vinou. 

Preto nejeden človek ešte aj dnes zažije to, že vo svojom detstve naučenú vieru 

celkom zabudne, keď zo školy vstúpi do života, aj keď o ňu statočne zápasí, musí si ju skôr 

alebo neskoršie znovu vybudovať od základu, ak je vážnym hľadačom Pravdy.  

Masové nadšenie a oduševnenie nemá pre jednotlivca vôbec nijakého účelu. 

Neposkytne mu to nikdy pevnú pôdu, ktorú potrebuje ku vzostupu, pritom ani sám v sebe 

nedokáže nájsť potrebnú oporu. Tú oporu, ktorá jediná mu navždy zaistí stáť pevne. 

Tak aj dnes je pre dospievajúce deti každý spôsob vyučovania vierovyznania 

nesprávny. Z toho dôvodu chýba tá viera, ktorá vedie k pravému poznaniu Boha, ktorá 

samotná zaisťuje skutočné poznanie, šťastie a mier! 

Dnešné vyučovanie je nesprávne a bez života. Opora, o ktorej sa jednotlivec 

domnieva, že ju má, je klamnou predstavou. Je to len formálna viera, na ktorú sa všetci 

upínajú. Pokoj a bezpečnosť, do ktorých sa snažia ukolísať, sú predstierané a často len preto, 

aby ľudia nepresahovali rámec, niekedy i preto, aby mohli požívať pozemské výhody, alebo 
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sa nejako uplatniť. Nikdy to nie je pravé, ani nemôže byť, pretože k tomu ešte chýbajú 

základy podľa zákonov stvorenia. A bez nich to jednoducho nejde. 

Siahnime raz do minulosti a všimnime si minulé obracanie na vieru v nemeckých 

zemiach. Uvažujúci, ktorý sa nedá hnať spolu s lenivým priemerným davom, musí pritom 

poznať vo všetkom len prázdnu a pre všetko vnútorné neužitočnú formu, ktorá bola vtedy 

vytvorená a nemohla priniesť poznávanie Boha! 

U každého národa, dokonca u každého človeka, a to aj u ľudí dneška, musí jestvovať 

vopred základ k prijatiu vznešených poznatkov o Bohu, spočívajúcich v náuke Kristovej. 

Len zo základu k tomu zrelému sa ľudský duch smie a potom musí zasväcovať do všetkých 

možností poznávania Boha prostredníctvom Kristovho učenia. 

Tak je to, a tak to zostane po celú večnosť!  

Keby to mohlo byť inak, tak by sa Boh bol už dávnejšie zjavil národom zeme. On to 

neučinil! 

Až keď niektorý národ došiel vo vývoji tak ďaleko, že vedel o pôsobení všetkého 

bytostného, len potom sa mohol dozvedieť o duchovnom, čisto duchovnom, božskom 

a nakoniec tiež Bohu! 

Vždy len takým spôsobom, že k tomu povolaní proroci s plným porozumením 

zasväcovali národ do vyššieho chápania, pričom nikdy nezrúcali to staré. Oni stavali! Presne 

tak, ako to potom robil aj sám Ježiš Kristus a často to vo svojom Slove zdôrazňoval, lenže 

čomu ste vy nechceli dosiaľ rozumieť.  

Kresťanské cirkvi chcú však pri obracaní na vieru zrúcať mnoho starého a prehlasovať 

to ako nesprávne alebo to vyradiť bez povšimnutia, miesto toho, aby na tom ďalej starostlivo 

stavali a dbali pritom na nutné prechody. Očakávajú a požadujú, aby ľudský duch 

bezprostredne vhupol do tejto najvyššej náuky Kristovej. 

Nedbá sa teda pritom na Božie zákony i napriek tomu, že sa často chce dobre. 

Aj Germáni boli vtedy úzko spojení s bytostnými. Mnohí z nich mohli ich vídať, 

zažiť, takže o ich skutočnom jestvovaní a práve tak aj o ich pôsobení nemohlo byť pochýb. 

Vídali ich, a preto o nich vedeli. 

Bolo to pre nich najčistejšie presvedčenie a preto posvätné. 

A touto vtedajšou posvätnosťou otriasol Bonifác surovou päsťou! Chcel Germánom 

uprieť pravdu takého vedenia a prehlásiť ho za falošné. Na jeho miesto chcel im vnútiť formy 

svojej kresťanskej náuky. Taký nevedomý spôsob musel u Germánov vzbudiť už od začiatku 

pochybnosti o pravde toho, čo im on zvestoval, muselo im to vziať všetku dôveru. 

Mal im potvrdiť pravdu ich vedenia a po svojom vysvetlení mal ich viesť ďalej 

k vyšším poznatkom! Ale jemu samému chýbala znalosť o stvorení. Túto svoju nevedomosť o 

tkaní vo stvorení ukázal až príliš zreteľne. Označil totiž Wotana a iných bytostných, 

považovaných Germánmi za činných bohov, za bludárstvo a za neexistujúcich. I keď sú to nie 

bohovia, predsa jestvujú z Božej sily a pôsobia vo stvorení.  

Bez pôsobenia bytostných by duchovné vôbec nemohlo zakotviť v hmotnosti, 

nemohlo by teda v hmotnosti nič vykonať. Duchovné, z ktorého pochádza ľudský duch, 

potrebuje teda v hmotnosti výpomoc bytostného k svojmu vlastnému vývoju! 

Pri tomto horlivosť viery nemôže nikdy nahradiť vedenie.  

Ale chyba, ktorej sa dopustil Bonifác a všetci, ktorí chceli obracať na vieru, sa ešte 

dnes udržuje nažive. 

Hovorí sa a vyučuje o bájkach, o gréckych bohoch. Ale to neboli nijaké bájky, ale 

skutočné vedenie, ktoré ľuďom dneška chýba. Ani cirkvi nepoznajú žiaľ účinky svätej Božej 

vôle vo stvorení, ktoré zostáva predsa vlasťou všetkých ľudských duchov. Chodia slepo okolo 

toho, čo sa dosiaľ stalo, a preto nedokážu nikoho priviesť k pravému, živému poznaniu Boha. 

Nemôžu ani pri najlepšej vôli. 



 517 

Ľudský duch môže dôjsť k poznaniu Boha len v zákonoch stvorenia, daných Bohom. 

A on potrebuje bezpodmienečne toto poznanie ku svojmu vzostupu! Len v ňom sa mu dostane 

tej opory, ktorá mu dovolí neochvejne kráčať po jeho predurčenej a jemu užitočnej ceste ku 

zdokonaleniu! Nie inak! 

Kto chce preskočiť pôsobenie bytostných, o ktorých staré národy presne vedeli, ten 

nikdy nemôže dôjsť k pravému poznaniu Boha. Toto presné vedenie je nevyhnutným stupňom 

k poznaniu, pretože ľudský duch sa má prebojovať zdola nahor. Nikdy sa nemôže naučiť 

vytušiť čisto duchovné a božské, nachádzajúce sa nad jeho schopnosťou chápania, ak vopred 

presne nepozná ako základ k ním prináležiace spodné stupne stvorenia. Toto je nevyhnutne 

nutné ako príprava k možnosti vyššieho poznania. 

Ako som už povedal, znalosť o Bohu bola vždy dávaná najprv tým národom, ktoré už 

poznali činnosť bytostných, nikdy nie inak. Lebo prv nie je daná k tomu možnosť 

predstavivosti. Starostlivo bolo Svetlom v tom smere vedené celé ľudské pokolenie. 

Človek, ktorý žije v čistote, vediac len o bytostnom, vo stvorení sa cení vyššie, než 

ten, ktorý má len naučenú kresťanskú vieru a bytostnému sa vysmieva, ako by to boli iba 

rozprávky alebo bájky; je teda o tom nevedomý, a nikdy sa mu nedostane pravej opory, zatiaľ 

čo ten iný má ešte plnú možnosť vzostupu v silnej, neskalenej a nepodrytej túžbe po vzostupe.  

Pri dobrom chcení môže za niekoľko dní živo dorásť do duchovného poznania a 

duchovného prežívania, pretože nestratil pod sebou pevnú pôdu. 

Zaveďte preto tiež v budúcnosti do všetkej misionárskej činnosti a do celého 

školského vyučovania vedenie o Bohu až po vedení o sformovaných bytostných silách a ich 

pôsobení. Až z toho sa potom môže vyvinúť to vyššie poznanie o duchovnom a čisto 

duchovnom, nakoniec o božskom a o Bohu. 

Vedenie o celom stvorení je nutné, aby sa nakoniec dospelo k tušeniu o veľkosti Boha, 

a tým konečne k pravému poznaniu Boha! Dnešná kresťanská viera nemôže v sebe 

obsahovať nič živé, lebo jej to všetko chýba! To potrebné k tomu sa vždy vynecháva 

a priepasť sa nedá ničím iným preklenúť, než tým, čo dal Boh do tohto neskoršieho stvorenia. 

Z celého doterajšieho vývoja ľudí tu na zemi sa pri pokojnom pozorovaní ešte nikto 

nepoučil z toho najdôležitejšieho: že všetky stupne, ktoré ľudia museli pritom prežiť, boli 

nutné, preto aj dnes nesmú byť vynechávané alebo preskakované! Celé stvorenie vám predsa 

dáva jasný obraz a k tomu všetky predpoklady k vykonaniu!  

Preto počúvajte, čo vám poviem: Dieťa dneška je až do svojej zrelosti bezprostredne a 

úzko spojené len s bytostným. V tomto čase má prežitím bytostné dôkladne poznať! Až 

v zrelosti prechádza do spojenia s duchovným, stavajúc na ňom a stúpajúc vo svojom vývoji. 

Pritom ale musí sa pevne a vedome opierať o bytostné ako o základ, aby snáď neprerušil 

spojenie, ako to ľudia robia dnes. V deťoch vôbec neprebudia toto spojenie k životu, ale 

naopak, násilne ho potláčajú v nezodpovednej namyslenosti. Ale k vzostupu oboje chce a 

musí byť vedome späté.  

Človek dneška, ako plod stvorenia, má byť tak vysoko zrelý, že má v sebe niesť 

nazhromaždené všetky výsledky doterajšieho vývoja ľudstva! 

Preto čo je dnes pre každého jednotlivca samotné detstvo, to predtým bolo v rámci 

celého vývoja stvorenia jednou veľkou epochou ako vývojovým stupňom celého ľudstva.  

Dajte dobrý pozor na to, čo hovorím! 

Prvý vývoj v priebehu miliónov rokov vtesná sa teraz u ľudí dnešného vývojového 

stupňa stvorenia do detských rokov! 

Kto pri tom nie je schopný držať krok, nech si sám kladie vinu, zaostane a nakoniec 

musí zase zahynúť. Vývoj stvorenia sa lenivosťou ľudí nedá zastaviť. Pokračuje 

nezadržateľne ďalej v zmysle v ňom spočívajúcich zákonov, ktoré nesú v sebe vôľu Božiu. 

Spočiatku bol stupeň stvorenia taký, že ľudia museli počas mnohých pozemských 

životov zostať vnútorne takými, ako sú dnes deti. V pomalšom vývoji boli bezprostredne 
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spojení len s bytostným pôsobením prostredníctvom prežívania; z ktorého jedine vzniká 

vedenie a poznanie. 

Ale už oddávna neustále napredujúce stvorenie došlo teraz tak ďaleko, že prvé 

vývojové stupne predošlých miliónov rokov sa v ľudských plodoch tu na Zemi vtesnajú teraz 

do času detského veku. Pôvodná epocha ľudstva musí a môže byť vnútorne prebehnutá 

v niekoľkých pozemských rokoch, keďže skúsenosti z predošlých životov driemu hotové 

v duchu. 

Ale musia byť prebudené, a tak prísť k sebauvedomeniu; lebo nesmú totiž ostať 

v driemotách alebo dokonca byť odsunuté stranou, ako sa to dnes stáva. Všetko sa musí stať a 

aj ostať živé prostredníctvom skúsených vychovávateľov a učiteľov, aby dieťa dostalo pevný 

základ a oporu v bytostnom, ktoré potrebuje v duchovnom k poznávaniu Boha. Každý stupeň 

vyrastá z predchádzajúceho vždy až vtedy, keď ten prvý je dokončený, nie prv. Ten 

predchádzajúci stupeň sa nesmie odňať, ak schodište má ostať zachované a nemá sa zrútiť. 

Až s telesnou zrelosťou dieťaťa otvára sa spojenie s duchovným. Ale rozmach k tomu 

môže živo nastať len vtedy, keď sa dieťa môže pritom vedome oprieť o bytostné. Tu neosožia 

rozprávky a legendy, iba prežitie, ktoré má byť samostatné, úplné a dokonalé až do začiatku 

zrelosti. Musí tiež zostať celkom živé, aby aj duchovnému umožnilo stať sa vedome živým. 

To je nezmeniteľná podmienka stvorenia, ktorú by ste sa vy všetci boli museli naučiť pri 

pozorovaní minulých dejov!  

Teraz to potrebujete, inak nemôžete ďalej a museli by ste zahynúť! Bez jasného 

vedenia o bytostnom pôsobení nieto nikdy duchovného poznania. Bez jasného vedenia 

o duchovnom a jeho pôsobení nemôže vzniknúť poznanie Boha! Všetko, čo stojí mimo tejto 

zákonitosti, je samoľúba namyslenosť a vystatovanie, veľmi často tiež celkom vedomá lož! 

Len sa spýtajte svojho blížneho na nezmeniteľné Božie zákony vo stvorení. Ak vám 

nemôže na to dať správnu odpoveď, je len pokrytcom, klamajúcim sám seba, i keď hovorí o 

poznaní Boha a o pravej viere v Boha! 

Podľa neomylných zákonov Božích vieru totiž nemôže mať, ani sa k nej blížiť, 

pretože pre neho je nedosiahnuteľná!  

Vo stvorení všetko kráča dopredu bez prerušenia a jednotne podľa neochvejného 

zákona! Jedine vy, ľudia, celkom sami nejdete ešte súhlasne, následkom svojej zaslepenosti, 

svojej smiešnej namyslenosti na vedomosti, ktorým chýba pokorné pozorovanie!  

Deti a dospelí dnešných čias idú pri poznávaní Boha akoby na chodúľoch! Bojujú síce 

o to, ale vznášajú sa pri tom vo vzduchu, nemajú nijaké živé spojenie s pôdou, ktorá je pre 

nich nutná ako opora. Medzi ich chcením a základom, nutným pre výstavbu, je mŕtve drevo 

bez schopnosti vyciťovania, ako je to pri chodúľoch! 

To mŕtve drevo chodúľov je naučená viera, ktorej úplne chýba pohyblivosť a živosť. 

Človek má síce chcenie, ale nijakú pevnú pôdu a nijakú správnu oporu, čo oboje spočíva iba 

v znalosti doterajšieho vývoja stvorenia, ku ktorému neodlučiteľne navždy patrí ľudský duch! 

Preto je a aj vždy zostáva s týmto stvorením úzko spojený, nikdy nemôže von nadeň!  

Ľudia, prebuďte sa! Dobehnite zameškané! Ja vám ukážem ešte raz vašu cestu! Vneste 

konečne život a pohyb do zmeraveného chcenia, ktoré máte, potom nájdete to veľké poznanie 

Boha, ktoré by ste už dávno museli mať, keby ste neboli zaostali v napredujúcom vývoji 

veľkých stvorení!  

Ponáhľajte sa, prišiel čas posledného obratu, kedy sa musíte osvedčiť a ukázať, či ešte 

aj naďalej môžete ísť nahor alebo, či zaostanúc vzadu musíte byť zničení!  

Pamätajte si, vy nesmiete vylučovať nič z toho, čo muselo už celé ľudstvo prežívať tu 

na zemi; lebo ono prežívalo vždy to, čo bolo preň nutné. A ak pri tom postupovalo nesprávne, 

podľa vlastného chcenia, prišiel zánik. Tak to bude i teraz! Neprechádzajte tupo ešte raz 

okolo, keď k vám príde v utrpení veľký signál na zobudenie! Je ten posledný, ktorý vás 
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zastihne. Prebuďte sa preto a udržujte pevne rovnováhu, inak sa zrútite a budete strhnutí! 

Stvorenie speje neochvejne dopredu a striasa teraz všetky zhnité plody. 

 

 

 

 

183. Bytostné. 
 

 

VO SVOJOM Posolstve hovoril som často o bytostnom vo stvorení. Hovoril som o 

jeho druhu, o jeho pôsobení, tiež o jeho význame pre ľudského ducha, ktorému urovnáva 

cesty vo stvorení počnúc vývojom až k zdokonaleniu.  

To všetko je vám už známe. 

I napriek tomu považujem za potrebné hovoriť ešte raz podrobnejšie o všetkom 

bytostnom, aby človek mal príležitosť pochopiť celkový obraz jeho činnosti. – 

„Bytostné“ je výraz, ktorý som vám dal ja sám, pretože on najlepšie vyjadruje to, čo je 

schopné dať vám určitú formu pre vaše predstavy o pôsobení a tiež o druhu tejto dôležitej 

časti stvorenia pre všetku tvorivú činnosť.  

„Bytostné“ môžeme tiež nazvať pre stvorenie „podstatné“ alebo ešte lepšie: vo 

stvorení „viditeľné vystupujúce“, potom vám to bude azda ešte zrozumiteľnejšie, čo vlastne 

chcem povedať výrazom „bytostné“. 

Môžeme použiť ešte aj iné pojmy vášho slovného pokladu, aby sme to stvárnili ešte 

lepšie. K tomu sa hodí vyraz: „spájajúce“ alebo skrátka len: „viažuce“ a tým i samo 

„viazané“. 

Po všetkých týchto prechodných výrazoch môžem už pokojne povedať „formy 

utvárajúce“, bez toho, aby ste si pritom mysleli, že bytostné by si vytváralo formy z vlastnej 

vôle. To by bolo nesprávne, lebo bytostné môže tvoriť formy len vtedy, keď za ním stojí a do 

pohybu ho uvádza Božia vôľa, živý prazákon stvorenia. 

Práve tak dobre môžeme bytostné nazvať vykonávajúcou a udržujúcou hnacou silou 

vytvárania foriem! Tým snáď sa najľahšie priblíži správny pojem vašej schopnosti myslenia. 

Bytostné, t.j. vo forme viditeľne vystupujúce, a preto možné tiež zobrazenia, je všetko 

mimo Boha. Jedine Boh je bezbytostný. Pomenovaný tak na rozdiel od pojmu bytostný. 

Podľa toho všetko, čo je mimo bezbytostného Boha, je bytostné a sformované! 

To si vezmite za základný pojem k porozumeniu. 

Zo samotného bezbytostného, teda bezprostredne z Boha pochádzajú len obidvaja 

Synovia Boží, inak nič a len tí dvaja samotní Synovia majú to bezbytostné v sebe a tým sú 

zajedno s Bohom. 

Bytostné je teda všetko okrem Boha. A keďže mimo Boha jestvuje už len Božie 

vyžarovanie, bytostné je teda prirodzeným a nevyhnutným vyžarovaním Božím. 

Je teda omnoho rozsiahlejšie a vyššie, než ste si to mysleli. Zahrňuje všetko mimo 

Boha. Delí sa však na mnohé odstupňovania, a to podľa stupňa ochladenia a s tým spojenej 

vzdialenosti od Boha. 

Ak správne poznáte Posolstvo, tak budete vedieť, že som v ňom hovoril o božsky-

bytostnom, ktoré sa nachádza v božskej sfére; ďalej som hovoril o duchovne –bytostnom, 

ktoré sa opäť člení na čisto – duchovne – bytostné a duchovne–bytostné. Potom som sa 

zmieňoval o stupni len bytostného, ku ktorému sa smerom nadol pripájajú jemnohmotnosť 

a nakoniec hrubohmotnosť so všetkými svojimi rozličnými prechodmi. 

Keďže však všetko bytostné je mimo samotného Boha, pomenoval som všetky tieto 

druhy jednoducho len božské, čisto duchovné, duchovné a bytostné, k tomu jemnohmotnosť 

a hrubohmotnosť ako rôzne odstupňovania smerom nadol. 
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Avšak z hľadiska základného charakteru jestvuje len dvoje: bezbytostné a bytostné. 

Bezbytostný je Boh, zatiaľ čo jeho vyžarovanie sa musí pomenovať ako bytostné. Niečo iné 

nejestvuje, lebo všetko, čo je mimo Boha, pochádza a vyvíja sa iba z Božieho vyžarovania. 

I keď to celkom jasne vyplýva už z Posolstva, ak o tom správne uvažujete, predsa si 

mnohí poslucháči a čitatelia pod pojmom bytostné predstavujú predbežne iba oblasť stvorenia 

medzi duchovným a jemnohmotnosťou, tú oblasť, z ktorej pochádzajú bytosti živlov, ako 

elfovia, gnómovia, víly, trpaslíci, salamandríci, ďalej tiež duše zvierat, ktoré nemajú v sebe 

nič duchovné. 

V podstate to doteraz nebolo nesprávne myslené, lebo dotyčná oblasť medzi 

duchovným a jemnohmotnosťou je jednoducho len bytostné, z ktorého bolo vylúčené už 

Božské, čisto duchovné a duchovné. Je to najťažšia z vrstiev, ktoré sa ešte v sebe pohybujú. 

Z tejto sa potom ešte ďalším ochladzovaním oddeľuje a klesá hmotnosť. Z jej prvého 

ochladenia ostáva ťažkopádna jemnohmotnosť, z ktorej sa ešte potom uvoľní samotná 

nepohyblivá masa hrubohmotnosti. 

Ale medzi týmito dvoma druhmi vzájomne si cudzích hmotností sú ešte mnohé 

zvláštne odstupňovania. Tak napríklad zem nie je z nich tá najťažkopádnejšia. 

V hrubohmotnosti existujú odstupňovania, ktoré sú ďaleko ťažšie, ďaleko hutnejšie; tam 

pojem priestoru a času je preto ešte užší, celkom inakší ako tu na zemi. S tým je spojená ešte 

pomalšia pohyblivosť a z toho dôvodu tiež ťažkopádnejšia možnosť vývoja. 

Podľa druhov schopnosti pohybu vytvárajú sa v jednotlivých oblastiach pojmy 

priestoru a času; lebo vo väčšej hustote a tiaži nielenže súhvezdia obiehajú pomalšie, ale aj 

telá z mäsa a krvi sú nemotornejšie a tvrdšie, a tým aj ich mozgy sú menej pohyblivé. Skrátka, 

všetko je iné, a tým je tiež celkom iný aj druh a účinok pri vzájomnom ožarovaní, ktoré je 

podnetom k pohybu a súčasne zase premenené tiež jeho dôsledkom.  

Práve preto, že všetko podlieha jednému zákonu vo stvorení, musia sa tvary a pojmy 

v jednotlivých oblastiach prejavovať vždy inak, a to podľa druhu pohyblivosti. Tá opäť závisí 

od súčasného ochladenia a z toho vzniknutej hustoty. 

Lenže tým zase odbočujem príliš ďaleko; dnes chcem totiž rozšíriť o niečo viac pojem 

o bytostnom. 

Pritom sa vrátim k jednému obraznému výrazu, ktorý som už raz podal, a poviem 

skrátka: 

Bezbytostné je Boh. Bytostné je plášť Boží. Niečo iné vôbec nejestvuje. A tento plášť 

Boží musia udržovať čistým tí, ktorí ho tkajú, alebo sa môžu ukrývať v jeho záhyboch, k nim 

patria aj ľudskí duchovia. 

Bytostné je teda všetko okrem Boha. Preto bytostnosť zasahuje až do vnútra božskej 

sféry, áno, túto sféru samotnú môžeme nazvať bytostnou. 

Za to musíme teraz urobiť ešte jemnejší rozdiel, aby sme nepripustili nijaké omyly. 

Bude najlepšie, keď tieto pojmy rozdelíme na „bytostné“ a „bytostných“. 

To „bytostné“ zahrňuje v sebe všetko mimo Boha, pretože je vlastne protipólom 

bezbytostného. Ale bytostné prechováva v sebe pritom ešte božské, čisto duchovné 

a duchovné so všetkými ich zvláštnymi odstupňovaniami, ku ktorým som doteraz ešte 

nepristúpil, pretože by to pre vaše terajšie chápanie zašlo príliš ďaleko. Je nutné, aby do 

vedomia ľudského ducha boli vopred vložené neotrasiteľne pevné základy, z ktorých vždy 

len postupne, malými krokmi, môžeme napredovať k rozšíreniu, kým sa to pre možné 

chápanie ľudského ducha stane dostatočne obsiahnuteľné. 

Keď teda v budúcnosti bude reč o tom bytostnom, tak sa tým mieni bytostné, 

zahŕňajúce všetko mimo Boha. Aké je to veľké, to poznáte v priebehu ďalších prednášok; 

lebo pritom jestvujú nielen už známe odstupňovania smerom nadol, ale aj rôzne dôležité 

poddruhy vedľa seba, pôsobením ktorých sa stvorenie vyvíja. 
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Ak ale budeme hovoriť o tých bytostných v množnom čísle, potom to budú tí 

bytostní, ktorých ste si až dosiaľ predstavovali pod týmto pojmom bytostné.  

Do toho spadajú všetky tie bytosti, ktoré sa zaoberajú tým, čo ľudia veľmi povrchne 

menujú prírodou, počítajú sa k nej moria, vrchy, rieky, lesy, lúky a polia, ďalej zem, kamene 

a rastliny, zatiaľ čo duša zvieraťa je zase niečo iné, hoci tiež pochádza z tejto oblasti len 

bytostného. 

To všetko sa správne označuje výrazom „bytosť“. Škriatkovia, víly, gnómovia a 

salamandríci sú teda bytosti, zaoberajúce sa iba hmotnosťou vo svojom pôsobení. V tom 

teraz nachádzame aj možnosť vlastného rozdelenia. 

Teraz sú však ešte bytosti činné v duchovnom, bytosti pôsobiace v čisto duchovnom 

a bytosti, ktoré sú činné dokonca v božskom. 

Tento poznatok musí vám odňať každý argument pre váš doterajší názor, podľa 

ktorého ste si predstavovali, že duch stojí nad bytostným. To sa však týka len určitého druhu 

bytostných, a to tých ktorí pôsobia výlučne v hmotnosti; ako už zmienení škriatkovia, elfovia, 

víly, gnómovia a salamandríci, práve tak to platí i voči dušiam zvierat. Ale nie pre ostatné. 

Určite si nemôžete predstaviť, že by jedna bytosť, ktorá sa uplatňuje v čisto 

duchovnom a dokonca v božskom, mala stáť pod vami, ľudskými duchmi. 

Aby som vás i tu priviedol k porozumeniu, musím už dopredu presnejšie vysvetliť 

rozdiel medzi duchom a bytosťou; lebo len tak vám môžem dať kľúč k správnemu 

pochopeniu.  

Vo stvorení niet v podstate nijakého rozdielu medzi tvormi duch a bytosť, čo do 

hodnoty. Rozdiel je len v odlišnosti druhu a tým danej odlišnej nutnosti ich pôsobenia! Duch, 

patriaci tiež k veľkému bytostnému, môže ísť po cestách vlastnej voľby a podľa toho aj 

pôsobiť vo stvorení. Naproti tomu bytosť stojí bezprostredne pod tlakom Božej vôle, nemá 

teda nijakú možnosť vlastného rozhodovania, alebo ako ľudia hovoria, nemá svoju slobodnú 

vôľu.  

Bytostní sú staviteľmi a správcami Božieho domu, t.j. stvorenia. Duchovia sú tam 

hosťami. 

Ale teraz stoja všetky bytosti v neskoršom stvorení vyššie než ľudskí duchovia, 

pretože ľudskí duchovia sa nevradili dobrovoľne do Božej vôle, tým by bol sám od seba 

nastal normálny dej vývoja. Lenže oni zamerali svoju vlastnú vôľu iným smerom a vsunúc ju 

do tohto vývoja, porušili harmóniu i výstavbu. Dali sa na iné cesty, než Boh chcel. 

Druh pôsobenia je teda jediným meradlom hodnoty akéhokoľvek tvora vo stvorení. 

Ale touto rušivou prácou ľudských duchov s ich falošným chcením veľmi trpeli 

menšie bytosti, pôsobiace vo stvorení. Teraz však tieto bytosti čerpajú horlivo z prameňa 

živej sily, ktorá z Božej vôle prišla na zem. Všetko zlo, spôsobené ľudskými duchmi, valí sa 

v súčasnosti späť na týchto pôvodcov. 

Ale aj o tom až neskoršie. Dnes máme sformovať pojem pre základ ďalšieho 

porozumenia. 

Archanjeli v Božskom sú bytosti, keďže pod najvyšším tlakom Božej blízkosti nie je 

možné iné chcenie než to, ktoré sa čisto a neúchylne zachvieva v Božej vôli. 

Až v ohromnej vzdialenosti, pre vás nepochopiteľnej, celkom na hranici Božskej 

sféry, tam, kde je v božskom zakotvený hrad Grálu ako protipól, môže sa po prvýkrát oddeliť 

vedomé ja vo Večných alebo v často menovaných Najstarších, ktorí sú súčasne Božskými 

strážcami Svätého Grálu. K tomu poskytla možnosť len vzdialenosť od Božej blízkosti. 

A až odtiaľ smerom nadol, v čoraz väčšej vzdialenosti od Božej blízkosti, mohli sa 

vyvinúť aj menšie vedomé ja. Lenže tie, žiaľ, tým stratili tiež vlastnú oporu a nakoniec sa 

odchýlili od zachvievania čistej vôle Božej. 

Len týmto stále zväčšujúcim vzďaľovaním mohol sa kedysi zmeniť aj Lucifer a 

vlastným chcením si prerušil spojenie. Tým samočinne roztvoril priepasti, ktoré sa časom stali 
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nepreklenuteľnými a on sám sa stal pritom temnejším a ťažším, klesal stále hlbšie a hlbšie. 

Zhutňovaním a ochladzovaním stal sa z neho duch, majúci vlastnú vôľu. So svojimi veľkými 

vlohami, danými mu z pôvodu, stal sa Lucifer nakoniec ako najmocnejší duch v tomto 

stvorení.  

Jeho falošné chcenie prinieslo potom pohromu na všetko duchovné, ktoré sa spočiatku 

cítilo ním priťahované a potom dobrovoľne podľahlo jeho zvodom. Dobrovoľne, lebo 

rozhodnutie pre svoj pád museli ľudskí duchovia urobiť sami podľa zákona vo stvorení. Bez 

vlastného rozhodnutia k tomu bolo by bývalo nemožné, aby mohli klesnúť a teraz sa museli 

zrútiť. Lenže aj tu sa iba dôsledne naplnil dokonalý zákon. – 

V bezprostrednej blízkosti Boha nemôžu teda vôbec jestvovať nijakí duchovia 

s vlastným chcením. To je zákonite podmienené všemohúcou silou živého Svetla! – 

Kde teda jestvujú archanjeli, tam musia byť ešte aj iní anjeli. To spočíva už v slove. 

Veľmi mnoho z nich je v božskom, práve tak v čisto duchovnom a tiež v duchovnej oblasti , 

ale to všetko sú bytosti.  

Bytosti nazývané anjelmi, sa zachvievajú vo vôli Božej a sú jej poslami. Oni 

vykonávajú túto vôľu a rozširujú ju. 

Okrem anjelov sú však ešte nesčíselné bytosti, ktoré zapadajú do seba ako kolieska 

nejakého veľkého stroja. Predsa však pôsobia spoľahlivo a zdanlivo samostatne na výstavbe a 

udržiavaní celého stvorenia, pretože sú pevne zakotvené v zákone. A nad týmito všetkými 

stoja jednotliví vodcovia, vyzbrojení mocou, pre ľudí nepochopiteľnou. Nad týmito sú zase 

ešte vyšší a mocnejší vodcovia, vždy cudzieho druhu voči týmto predchádzajúcim.  

Tak to pokračuje stále vyššie až do Božského. Je to akoby veľká reťaz, ktorej 

neroztrhnuteľné články tiahnu v radostnom pôsobení celým stvorením ako verše chválospevu, 

zaznievajúceho ku cti a chvále Pána. 

Pamätajte, že to, čo tu okolo seba vidíte, je iba hrubý približný obraz toho, čo sa 

rozprestiera vyššie, čo je stvárnené stále nádhernejšie, ušľachtilejšie a svetlejšie, tým bližšie 

smie byť ku kruhu Božského. Ale vo všetkých týchto kruhoch tvoria bytosti vždy presne 

podľa Božej vôle, spočívajúcej v zákonoch! 

Všetky bytosti stoja v službe Bohu, k čomu sa duchovia ešte len musia dobrovoľne 

odhodlať, ak chcú požehnane pôsobiť vo stvorení. Ak pôjdu tou cestou, ktorá je im pritom 

presne predznačená a ktorú môžu ľahko poznať, ak len budú chcieť. Potom im je cesta šťastia 

a radosti vyhradená, lebo potom sa budú spoluzachvievať s tými bytosťami, ktoré im pomôžu 

urovnať cesty.  

Na každú falošnú cestu sa však duchovia musia prinútiť celkom zvláštnym 

rozhodnutím. Tým však spôsobujú potom iba nešťastie a sebe utrpenie. Nakoniec si pripravia 

pád a to, že budú musieť byť zo stvorenia vypudení do víru rozkladu ako neschopní pre ďalší 

Bohom chcený a zákonite podmienený vývoj všetkého, čo doteraz vzniklo. 

Jedine duchovné sa vyvíjalo doteraz nesprávne a rušilo tým harmóniu. Teraz po súde 

je mu ešte raz poskytnutá lehota k zmene, prostredníctvom Bohom chcenej tisícročnej ríše. 

Ak dovtedy nedosiahne bezpodmienečnú pevnosť k dobrému, potom musí byť ľudsky-

duchovné opäť stiahnuté až k tej hranici, kde sa nebude môcť vyvíjať k sebavedomiu, aby 

konečne pre všetky tvory zavládol mier a radosť v Božích ríšach! 

Tak si ty, človeče, jediný, ktorý pôsobí rušivo uprostred zamýšľanej krásy tohoto 

stvorenia, keď má byť teraz pozdvihnuté k potrebnej zmene do stavu hrubohmotného raja. 

Ponáhľajte sa; lebo len poznaním sa môžete dostať nahor vy ľudia! Učte sa na tom, čo vám 

zvestujem, stavajte z toho vašu novú cestu, ktorá vás musí viesť ku Svetlu. Silu k tomu 

obdržíte, akonáhle svoje duše pre ňu otvoríte. 
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184. Kto teraz nechce poznať moje Slovo 

                      kvôli niečomu inému, toho ja nebudem 

       poznať v hodine jeho núdze! 

(Meno.) 
 

 

KTO teraz nechce poznať moje Slovo! Táto veta nemá byť nijakou výstrahou, ale 

úderom. Je to úder, ostro zameraný proti všetkej lenivosti a pohodlnosti ľudských duchov, 

proti ich namyslenosti a chceniu všetko vedieť lepšie.  

Čo všetko však v tomto nechcení poznať spočíva, je veľmi obsiahle. Tým sa 

neodsudzuje len odmietnutie, každé chcenie vedieť všetko lepšie, ale aj vlažnosť, lenivosť 

alebo odpor z nejakého dôvodu. A kto Slovo už prijal a nesnaží sa ho v sebe učiniť z celej sily 

živým, rojčí v domýšľavosti nečinne a o bezpečnom vlastníctve môjho Slova, ako si to tak 

mnohí verní veriaci cirkví učinili skazonosným zvykom, toho to zasiahne tou istou 

nezmenšenou silou. 

A keď sa povie: „K vôli niečomu inému!“, tak aj v tom spočíva viac, omnoho viac, 

než každý povrchný čitateľ alebo poslucháč si môže z toho vziať. Týchto pár slov obsahuje 

však všetky ľudské slabosti, ktorých je nie málo. 

Dokonca už tá milá samoľúbosť prinúti nejedného človeka potlačiť v určitom okamihu 

priznanie sa k Slovu. Obáva sa, že sa tým odhalí alebo utŕži výsmech od spolublížnych. Bolo 

by im to trápne, keby museli zbadať čo len úsmev z toho na perách druhého. 

V zbabelosti sa potom ospravedlňuje sám pred svojím vnútrom s odôvodnením, že 

Slovo mu je „príliš sväté“, aby ho vystavil posmechu. 

Je to celkom dobrý utišujúci prostriedok pre slabochov, ale je nesprávny vo všetkých 

prípadoch, kde je otázka o tom nadhodená. Obratné obídenie alebo vyhnutie sa odpovede na 

otázku je to isté, ako zapretie. Silný dá na to vždy vážnu, pokojnú, ale presnú odpoveď a taká 

tiež nikdy nebude na posmech, pretože v tom spočíva pomoc zo Svetla, potláčajúca pohnútky 

k posmechu.  

Ak ani potom dotieravý pýtajúci sa nedá pokoj, tak ho možno krátko a ostro odbiť bez 

toho, že by sa pritom poprelo alebo bojazlivo potlačilo vlastné presvedčenie.  

Slovami „k vôli niečomu inému“ nie je mienený len iný človek, ale tiež čokoľvek 

iného! Teda tiež nejaká vec. 

Sväté Slovo sa teda nesmie zapierať z ohľadom na iného človeka, či už z lásky alebo 

strachu, práve tak sa nesmie zanedbávať z pohodlnosti alebo kvôli povolaniu a všednej práci, 

v domnienke, že po práci musí mať pokoj alebo, že zotavenie je nutnejšie, ako namáhavé 

štúdium alebo, že starosti o každodenný chlieb nedovoľujú potrebné otvorenie sa duše pre 

Slovo.  

Všetko to je potom „Slovo nechcieť poznať k vôli niečomu inému!“ 

Teraz prišiel čas pre úprimné a odvážne priznanie! Priznanie na priame otázky. Slovo 

sa nemá prinášať snáď k tým, ktorí sa po ňom nepýtajú! Toto určenie pretrváva, pretože 

patrí k triedeniu ľudí. 

Tým, že sa pre sväté Slovo nesmie nikdy nikoho získavať, že nemá byť ponúkané ani 

donášané, sa docieli, že takto každý jednotlivec má ukázať, či skutočne prechováva v sebe 

túžbu po Pravde. 

Kde taká túžba vnútorne skutočne jestvuje a kde je nie zakalená, alebo potlačená 

rozumovou samoľúbosťou a mudrlantstvom, tam ihneď zasiahne duchovná pomoc tak silne, 

že v každom prípade príde v pravý čas pre neho do styku s mojim Slovom a tým mu bude 

daná príležitosť ku konečnému rozhodnutiu o jeho vlastnej ceste.  

Tí však, ktorí takú túžbu v sebe viac nemajú, sú už odsúdení! 

Je to samočinné pôsobenie zákona, postupujúce teraz neúprosne dopredu tiež na zemi.  
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Pre každého pozemského človeka príde preto teraz hodina jeho núdze, keď bude Slovo 

veľmi potrebovať! 

Ja a Slovo jedno sme! Kto pozná teda moje Slovo, ten pozná tiež mňa. Telesné videnie 

nie je pri tom nutné; lebo tým dosiahol duchovné spojenie so mnou, bez toho, či si je toho 

vedomý, alebo nie. Človek, ktorý prijal moje Slovo, prijal tým aj mňa, je so mnou spojený. 

Kto je však takýmto spôsobom spojený, toho temno nemôže odtiahnuť. Temno ho 

nedokáže spolustrhnúť do oblastí rozkladu, kam ono samo bude už teraz zvrhnuté tlakom 

Svetla! 

Tento pre každého ľudského ducha rozhodujúci okamih bude pre neho hodinou jeho 

núdze!  

Ak nežije pevne podľa Slova, potom vlákno bezpečne ho držiace, sa nemôže zachytiť, 

jeho duch zostane voľne blúdiť, ak sa pritom nespojí ešte dokonca s  temnom a klesne s ním 

do hrôzy. Aj tí inak vždy ochotne pomáhajúci duchovia, musia v takých prípadoch stáť 

nečinne stranou.  

Ak ale duch ostane voľný, ak sa nezakotvil v Slove, potom ho klesajúce temno strhne 

so sebou, pretože Svetlo ho nedrží a pretože už nijaký duch nemôže ďalej nerozhodne 

poletovať a blúdiť vo vlažnosti: Buď nahor ku Svetlu, alebo nadol do temnôt! Čas 

otáľajúceho očakávania a zvažovania je teraz preč.  

„Toho i ja nebudem poznať v hodine núdze!“ To je teda tiež ťažký rozsudok v celom 

stvorení. 

Je to žalostné, že ľudia sami tupo prechádzajú okolo týchto vážnych vecí a že vo 

svojej duchovnej lenivosti poznajú všetko len vtedy, keď to poznať musia. Ale potom je už 

prineskoro. Avšak aj v tejto smrtonosnej lenivosti spočívajú iba dôsledky doteraz tak rúhavo 

používanej slobodnej vôle všetkého ľudstva, ktoré sa do takej tuposti vnútilo samé.– 

Všetci ľudia sú podriadení zákonom tak ako každý tvor; sú zákonom obklopení 

a preniknutí a v zákone a pre zákon tiež vznikli. Žijú v ňom a slobodnou vôľou si sami 

utkávajú svoj osud a svoje cesty. 

Tieto cesty nimi samými utkané, vedú ich tiež pri inkarnáciach tu na zemi bezpečne k 

tým rodičom, ktorých pre svoje detstvo bezpodmienečne potrebuje. Tým tiež prichádzajú do 

takých pomerov, ktoré sú im osožné, pretože tým dostanú práve to, čo pre nich dozrelo ako 

plod ich vlastného chcenia. 

V prežívaní, ktoré z toho vzniká, dozrievajú potom ďalej, lebo ak predchádzajúce 

chcenie bolo zlé, preto budú také aj príslušné plody, ktoré musia potom poznať. Toto dianie je 

v konečných nevyhnutných dôsledkoch súčasne aj pretrvávajúcim spĺňaním kedysi 

prechovávaných prianí, ktoré vždy skryte driemu v každom chcení, ba sú vzpruhou ku 

každému chceniu. Lenže také plody prichádzajú často až v nasledujúcom pozemskom živote, 

ale vždy sa dostavia.  

V týchto dôsledkoch spočívajú okrem toho súčasne ešte rozuzlenia všetkého toho, čo 

človek dovtedy sformoval, nech je to dobré alebo zlé. Akonáhle si vezme z toho ponaučenie 

a príde k poznaniu sám seba, tak má tiež v okamihu bezpodmienečnú možnosť ku vzostupu, v 

každom okamihu nech je to už v ktorejkoľvek životnej situácii, lebo nič nie je tak ťažké, aby 

sa to nemohlo zmeniť pri skutočnom chcení k dobru. 

Tak to pôsobí v trvalom pohybe bez prerušenia v celom stvorení a ľudský duch tak 

ako každý tvor si tká neustále v tkanive zákonov svoj vlastný osud a druh svojej cesty. Každé 

hnutie jeho ducha, každé zachvenie jeho duše, každé konanie jeho tela, a každé slovo mu 

nadväzuje samočinne a bez jeho vedomia vždy nové vlákna k tým predchádzajúcim; a to 

jedno na druhé, jedno s druhým a jedno cez druhé. Duch formuje a formuje, pritom si 

formuje dokonca už dopredu svoje pozemské meno, ktoré bude musieť niesť v budúcom 

pozemskom žití. Bude ho nevyhnutne mať, pretože ho vlákna jeho vlastného tkaniva iste 

a neomylné tam zavedú! 
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Preto tiež každé pozemské meno stojí v zákone. Nie je nikdy náhodné, nikdy bez toho, 

že by sám nositeľ ku tomu nedal najskôr podnet, lebo každá duša ku vteleniu nezadržateľne 

beží po vláknach vlastného tkaniva ako po koľajach k inkarnácii tam, kde podľa prazákonov 

stvorenia presne patrí. 

Nakoniec sa napínajú pri tom vlákna stále viac a viac v pribúdajúcom hmotnom 

zhustení tam, kde sa žiarenia hrubej jemnohmotnosti dotýkajú úzko žiarení jemnej 

hrubohmotnosti, kde si podávajú ruky navzájom akoby k magnetickému pevnému 

zomknutiu pre dobu nového pozemského bytia.  

Toto nové pozemské bytie trvá potom tak dlho, až sa pôvodná sila tohto žiarenia duše 

ešte v pozemskom živote rôznymi účinkami nezmení, čím sa súčasne i magnetická sila 

príťažlivosti odkláňa viacej nahor ako nadol k hrubohmotnému, čím nakoniec zákonite 

nastane opätovné odlúčenie jemnohmotnej duše od hrubohmotného tela. Opravdivé zmiešanie 

sa totiž nikdy neuskutočnilo, iba primknutie ktoré je magnetický udržované silou určitého 

stupňa tepla vzájomného vyžarovania. 

Tak sa pravdaže tiež stáva, že duša od tela zničeného násilím, alebo stráveného 

nemocou, ba i od tela zoslabeného starobou sa musí oddeliť v okamihu, keď toto vo svojom 

zmenenom stave, už nemôže vyrábať onú silu vyžarovania, ktorú potrebuje taká magnetická 

príťažlivosť, ktorá je nutná, aby svojim dielom prispela k pevnému, vzájomnému pripútaniu 

duše a tela! 

Tým nastáva potom pozemská smrť, rozpad, alebo odpadnutie hrubohmotného tela od 

jemnohmotného obalu ducha, teda ich odlúčenie. Je to dej, ktorý podľa pevne platných 

zákonov nastáva medzi dvomi druhmi, ktoré sa pútajú k sebe, len pri presne zodpovedajúcom 

stupni tepla následkom pri tom vyrábaného vyžarovania. Nemôžu sa však navzájom zlúčiť 

a odpadnú opäť od seba, keď jeden z týchto dvoch rozličných druhov nemôže už plniť dané 

podmienky. 

Dokonca aj pri spánku hrubohmotného tela vzniká uvoľnenie inak pevného spojenia 

duše, pretože telo v spánku vydáva iné vyžarovanie, ktoré dušu nedrží tak pevne ako to, 

ktorým je podmienené pevné spojenie. Pretože toto žiarenie ešte zásadne jestvuje nenastáva 

rozdelenie, ale len uvoľnenie. Toto uvoľnenie však ihneď zmizne pri každom prebudení. 

Ak má však nejaký človek napríklad sklon len k hrubohmotnému, ako sa tak hrdo 

označujú realisti, tak ide s tým ruka v ruke, že jeho duša v tejto túžbe vyrába zvlášť silné 

vyžarovanie so sklonom ku hrubohmotnosti. Tento dej má za následok veľmi ťažké pozemské 

umieranie, pretože sa duša jednostranne snaží pevne pridržať hrubohmotného tela, a tu potom 

nastáva stav, ktorému sa hovorí ťažký smrteľný zápas. Druh vyžarovania je teda 

rozhodujúcim pre mnohé, ba pre všetko vo stvorení. Tým sa dajú vysvetliť všetky deje. 

Ako duša príde práve k určitému pre ňu súdenému hrubohmotnému telu, to som už 

vysvetľoval vo svojej prednáške o tajomstve zrodenia. Vlákna s budúcimi rodičmi boli 

naviazané následkom ich rovnorodosti, ktoré spočiatku pôsobili príťažlivo, stále viac a viac, 

až kým sa vlákna pri určitej zrelosti vznikajúceho tela nespojili a nezviazali a donútia potom 

dušu k inkarnácii.  

A rodičia majú už tiež to meno, ktoré získali spôsobom, ako vlákna pre seba napriadli. 

Preto musí byť rovnaké meno vhodné i pre toho, kto prichádza, pre rovnorodú dušu ktorá sa 

musí inkarnovať. Dokonca i krstné meno nového pozemského človeka, cez zdanlivé 

uvažovanie je dané vždy len takého druhu, ako bude vyhovovať rovnorodosti, pretože 

myslenie a uvažovanie sa pripája vždy k určitému druhu. Druh a spôsob je v myslení možno 

vždy presne rozpoznať a preto sú i myšlienkové formy cez svoje tisíceré rôznosti jasné 

a presné, podľa tých druhov ku ktorým patria. Podľa toho sa dajú rozoznať. O tom som už 

hovoril raz vo vysvetľovaní o myšlienkových formách. 

Druh je podstatou pre všetko. Preto i pri najväčšom hĺbaní o mene krstencovom bude 

vždy zvolené nakoniec tak, aby bolo v zhode so zákonom. Bude to meno, ktoré druh 
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podmieňuje alebo zasluhuje, pretože človek nemôže pri tom robiť nič iného, len čo stojí 

v zákonoch, ktoré na neho pôsobia podľa jeho druhu.  

I napriek tomu to všetko nevylučuje nikdy slobodnú vôľu, lebo každý druh ľudí je 

v skutočnosti len plodom vlastného a skutočného chcenia, ktoré má v sebe. 

Je to iba ospravedlňovanie hodné zavrhnutia, až sa človek snaží predstierať, že pod 

tlakom zákonov stvorenia nemá slobodu svojej vôle. Všetko, čo pod tlakom týchto zákonov 

musí sám na sebe prežiť, je len plodom vlastného chcenia, pretože toto predsa predchádzalo 

a  upriadlo nitky z ktorých potom dozrelo primerané ovocie.  

Tak nesie teraz každý človek na Zemi tiež presne to meno, ktoré si získal. Z toho 

dôvodu sa on tak nevolá, ako znie jeho meno, ale on taký je. Človek je tým, čo hovorí jeho 

meno!  

V tom nie sú nijaké náhody. Nejakým spôsobom dochádza k predurčenej súvislosti, 

lebo vlákna sú pre ľudí neroztrhnuteľné; pokiaľ ich neprežijú tí ľudskí duchovia, ktorých sa 

týkajú a ktorí na nich visia.  

To je poznanie, ktoré ľudstvo dneška ešte nepozná. Veľmi pravdepodobne sa bude 

preto vysmievať všetkému, čo ešte samo nemôže pochopiť. Ale toto ľudstvo nepozná ani tie 

Božie zákony, ktoré sú už od prapočiatku pevne vtesané do tohto stvorenia a ktorým ono 

samo vďačí za vlastné jestvovanie, ktoré pôsobia každú sekundu na človeka, ktoré sú mu 

pomocníkom i sudcom pri všetkom, čo myslí a koná, bez ktorých by nedokázal ani raz 

vydýchnuť! A to všetko nepozná! 

Preto je nie tak podivné, že nechce uznať mnohé veci ako neodchylné dôsledky týchto 

zákonov, ale snaží sa robiť si z toho posmech. Ale práve v tom, čo človek nezbytne mal 

vedieť, ba musel vedieť, je úplne neskúsený, či menej krásne vyjadrené, hlúpejší než 

ktorýkoľvek iný tvor v tomto stvorení, ktorý celým svojim životom sa proste v ňom 

zachvieva. A z tejto hlúposti sa smeje všetkému, čo mu je nepochopiteľné. Výsmech 

a posmievanie je práve dôkazom a potvrdením jeho nevedomosti za ktorú sa čoskoro bude 

hanbiť, keď v dôsledku svojej nevedomosti prepadne zúfalstvu. 

Len zúfalstvo môže ešte dokázať rozbiť tvrdé kruniere, ktoré ľudí teraz obklopujú 

a takým spôsobom teraz obmedzujú.  

Nie je potrebné vám preto asi povedať, s akým cítením som prijal nevraživosti, ktoré 

ľudia proti mne vychŕlili. Môžete si pomyslieť, čo som predo mnou uvidel v dôsledkoch 

zákona, keď tak mnohí chcú moje Posolstvo odsúdiť, alebo ho zosmiešniť a keď vás, ktorí sa 

ma snažíte nasledovať vidia ako chodiacich po bludných cestách. Každý jeden z tých 

všetkých musí teraz pred meč Božskej vôle. Za každé slovo, za každú jednotlivú myšlienku 

musí platiť; lebo nič mu z toho nebude odpustené! 

Teraz ich bude biť tá sila, proti ktorej sa nemôžu vzpierať, pred ktorou sú bezmocní 

a ktorá prebieha a udiera do nich cez tie vlákna, čo si sami upriadli a utkali svojim chcením 

a svojím konaním! 

 

 

 

185. Malí bytostní. 
 

POKRAČUJEM vo svojich vysvetľovaniach o bytostnom a o jeho pôsobení vo 

stvorení. Prv než však oživím pred vašimi zrakmi v hrubých rysoch obraz celkového diania 

vychádzajúc zhora nadol, je nutné poskytnúť pritom najprv krátky pohľad do bližšieho okolia 

pozemského človeka, čo je pre pozemské chápanie ľahšie.  

Preto sa teraz zaoberajme najprv tými bytostnými, ktorí sú činní v hrubohmotnosti. Tí 

pozostávajú z mnohých zvláštnych skupín, utvorených druhom ich činnosti. Sú to napríklad 

skupiny, pôsobiace celkom nezávisle od ľudských duchov, a súc vedené len zhora, 
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zamestnávajú sa trvalým vývojom nových svetových telies. Podporujú ich udržiavanie ako aj 

obeh; práve tak však aj ich rozklad tam, kde to vyžaduje prezretosť, aby novoutvorené mohli 

opäť povstať podľa prazákonov stvorenia, a tak bez prestania. Lenže to nie sú tie skupiny, 

ktorými sa chceme dnes zaoberať. 

Sú to tí malí, na ktorých chceme obrátiť svoju pozornosť. O trpaslíkoch, vílach, 

gnómoch a salamandroch ste často počuli. Tí sa tu zamestnávajú vám viditeľnou 

hrubohmotnosťou zeme, rovnako ako na ostatných hrubohmotných svetových telesách. Sú 

najhutnejší zo všetkých, a preto tiež najľahšie vám viditeľní. 

Vy o nich viete, ale nepoznáte ešte ich skutočné zamestnanie. Prinajmenšom sa 

domnievate, že viete, čím sa zaoberajú; ale chýba vám o tom akékoľvek poznanie, akým 

spôsobom vykonávajú svoju činnosť a ako ona vždy prebieha v podmienkach zákonov 

stvorenia. To vy neviete.  

Všetko, čo nazývate poznaním, nie je vlastne ani zďaleka skutočné a nedotknuteľné 

poznanie, ale iba neisté tápanie, pričom sa strhne ihneď veľký krik, keď sa sem-tam v tom 

niečo nájde, keď sa pri týchto náhodných, bezplánovitých a pre stvorenie nepatrných 

pokusoch narazí niekedy na nejaký prášok, ktorého jestvovanie je často prekvapením. 

Avšak ani toto vám ešte nechcem dnes odhaľovať. Chcem vám najprv porozprávať to, 

čo s vami osobne úzko súvisí, čo je spojené s vaším myslením a s vaším konaním, aby ste 

aspoň v takých veciach postupne nadobudli schopnosť dôkladného pozorovania. 

Tieto oddelenia, o ktorých dnes prehovorím, patria tiež k malým bytostným. Nesmiete 

pritom zabúdať, že i ten najmenší z nich je mimoriadne dôležitý a vo svojej činnosti 

spoľahlivejší než ľudský duch. 

Vykonávanie pridelenej práce sa deje s veľkou presnosťou, o ktorej nemáte ani 

predstavy, pretože i ten zdanlivo najnepatrnejší z bytostných je zajedno s celkom. Preto ním 

pôsobí aj sila celku, za ktorým stojí jedna vôľa, podporujúca, posiľňujúca, ochraňujúca a 

vedúca: Vôľa Božia!  

Tak je to v celom bytostnom vôbec. A tak by to mohlo, ba muselo tiež byť už dávno 

aj u vás, u vás duchov neskoršieho stvorenia, vyvinutých k uvedomeniu si svojho ja. 

Táto pevne pospájaná súvislosť má samočinne za následok, že hociktorý z týchto 

bytostných, ak by niekedy nejako zlyhal, bude silou celku ihneď vylúčený, a tým zostane 

vyradený. Musí potom zakrpatieť, lebo sa mu nedostane prílivu sily. 

Všetko slabé je takýmto spôsobom rýchlo strasené a nedostane sa ani k tomu, aby 

mohlo škodiť. 

Teraz chcem hovoriť len o týchto tvoroch zdanlivo malých, ale v ich pôsobení predsa 

veľkých, ktorých vy ešte vôbec nepoznáte, o ktorých jestvovaní ste doteraz nevedeli nič. 

Lenže o ich pôsobení ste už počuli v mojom Posolstve. Samozrejme ste to nespájali 

s bytostným, keďže ja sám som na to nepoukázal, pretože vtedy by to bolo bývalo ešte 

predčasné. Teraz však uvidíte, že by ste sa boli pri trochu hlbšom ponorení sa do Posolstva 

sami k tomu dostali. 

Čo som vám vtedy vecne naznačil v krátkych vetách, podávam vám teraz v jeho 

skutočnom pôsobení. 

Už predtým som raz povedal, že malí bytostní okolo vás sú ovplyvniteľní ľudským 

duchom a podľa toho môžu spôsobovať dobro alebo dokonca zlo. 

Ale toto ovplyvňovanie sa nedeje v tom zmysle, ako si to vy predstavujete. Nie tak, že 

by ste vy boli schopní byť pánmi nad týmito bytostnými, že by ste ich mohli riadiť!  

Do určitej miery by sa to síce mohlo tak nazvať, bez toho, že by sa povedalo niečo 

nesprávne; lebo vašimi pojmami a vašou rečou je to správne vyjadrené, pretože na všetko sa 

dívate zo svojho pohľadu a podľa toho aj posudzujete. Z toho dôvodu som musel i ja vo 

svojom Posolstve veľmi často k vám hovoriť podobným spôsobom, aby ste ma rozumeli. 
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Mohol som to aj pri tomto tak urobiť, pretože to v tomto prípade nečiní nijaký rozdiel vo 

vašom správnom konaní.  

Rozumovo vám to vtedy bolo omnoho bližšie, pretože to viac vyhovovalo stanovisku 

vášho rozumu, keď som vám povedal, že svojím chcením vždy silne ovplyvňujete všetko 

bytostné okolo vás a že sa ono aj riadi podľa vášho myslenia a vášho správania, lebo ste 

duchovní.  

V podstate je to doslova pravda, lenže dôvod k tomu je iný. Vlastné riadenie všetkých 

tvorov, stojacich v zákone tohto stvorenia, teda žijúcich podľa vôle Božej, prichádza jedine 

zhora! A k tomu patria všetci bytostní. 

Nikdy nie sú podriadení cudzej vôli, ani len prechodne. Ani tam nie, kde sa to vám tak 

javí. 

Tí malí bytostní, o ktorých som sa zmienil, riadia sa vo svojom pôsobení síce podľa 

vášho chcenia a podľa vášho konania, vy ľudskí duchovia, avšak ich správanie podlieha 

napriek tomu jedine vôli Božej! 

To je zdanlivá záhada, ktorej rozriešenie nie je však tak ťažké; lebo stačí, keď vám 

teraz jednoducho ukážem druhú stranu, ako je tá, z ktorej vy všetko pozorujete. 

Podľa Vášho hľadiska ovplyvňujete malých bytostných vy! Ale z hľadiska Svetla, 

plnia títo iba vôľu Božiu, zákon! A keďže akákoľvek výkonná sila môže prichádzať jedine zo 

Svetla, môže byť pre vás len druhá strana tou správnou! 

I napriek tomu ujmime sa tejto činnosti kvôli lepšiemu porozumeniu videné najprv z 

vášho hľadiska. Svojím myslením a svojím konaním ovplyvňujete malých bytostných podľa 

zákona, že duch tu v hmotnosti každým chcením vytvára tlak aj na malých bytostných. Títo 

malí bytostní formujú potom v jemnej hrubohmotnosti všetko to, čo im tento tlak prináša. 

Pozorované podľa vás, vykonávajú všetko to, čo vy chcete! 

V prvom rade to, čo chcete duchovne. Lenže duchovné chcenie je vyciťovanie! Malí 

bytostní ho formujú v jemnej hrubohmotnosti presne podľa chcenia, aké vyšlo z ducha. 

Uchopia ihneď nitku, unikajúcu z vášho chcenia a konania a na jej konci sformujú taký útvar, 

aký zodpovedá presne tejto vôli vo vlákne.  

Taký je druh činnosti malých bytostných, ktorých ešte nepoznáte v ich skutočnom 

pôsobení. 

Týmto spôsobom vytvárajú, alebo lepšie povedané, formujú tú úroveň jemnej 

hrubohmotnosti, ktorá vás očakáva, až budete mať prejsť do jemnohmotného sveta! Je to 

prah, kde sa podľa vášho vyjadrovania musí duša po pozemskej smrti najprv „očistiť“, prv 

než môže vstúpiť do jemnohmotnosti. 

Duša tam pobudne dlhší alebo kratší čas, vždy podľa svojho vnútorného druhu a podľa 

toho, či svojimi rôznymi sklonmi a slabosťami lipla silnejšie alebo slabšie na hrubohmotnosti. 

Doteraz už mnoho ľudí videlo túto úroveň jemnejšej hrubohmotnosti. V neznalosti jej 

skutočného druhu a podstaty nazývali ju „astrálnou pláňou“. Patrí teda ešte 

k hrubohmotnosti a je sformovaná bytostnými, ktorí všade pripravujú cestu ľudským duchom. 

Pre vás je veľmi dôležité vedieť toto: Bytostní pripravujú ľudskému duchu, teda tiež 

ľudskej duši a práve tak pozemskému človeku cestu, ktorou musí ísť, či chce alebo nechce! 

Títo bytostní sú ľuďmi ovplyvňovaní a zdanlivo aj vedení. Ale len zdanlivo; lebo 

vlastným vodcom tu nie je človek, ale Božia vôľa, ten železný zákon stvorenia, ktorý dosadil 

tento oddiel bytostných na toto miesto a riadi ich pôsobenie v zachvievaní zákona. 

Podobnou činnosťou bytostných vznikajú tiež všetky myšlienkové formy. Tu však 

pracuje zase iný oddiel a iný druh bytostných, ktorí vedľa tých predošlých, tak isto vytvárajú 

zvláštnu úroveň v jemnej hrubohmotnosti.  

Tak pritom vznikajú aj krajiny, dediny a mestá. Pekné i nepekné. Ale rôzne druhy sú 

vždy presne pospájané. Teda nepekné s nepekným, pekné s pekným, podľa rovnorodosti. 
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To sú miesta, úrovne, v ktorých sa musíte pohybovať ešte po svojej pozemskej smrti, 

skôr než môžete vstúpiť do jemnohmotnosti. To najhrubšie, čo z pozemského lipne ešte na 

vašej duši, sa odvrhne a zanechá tu. Ani len jeden prášok z toho nemôžete vziať so sebou do 

jemnohmotnosti. Zdržovalo by vás to, kým by to neodpadlo, teda pokiaľ by to nebolo vami 

prežité v poznaní. 

Tak musí duša po pozemskej smrti pomaly putovať ďalej, stupeň za stupňom, teda 

vystupovať z jednej úrovne na druhú v trvalom poznávaní vlastným prežitím toho, čo si 

predtým nadobudla.  

Namáhavá je veru cesta, ak vám bytostní museli budovať temné alebo pochmúrne 

miesta podľa vášho chcenia tu na zemi. Zakaždým vy sami dávate podnet k tomu. – 

Teraz viete, čo a ako chystajú pre vás malí bytostní pod vaším vplyvom: Je to 

v zákone zvratného pôsobenia! Malí bytostní tkajú tak váš osud! Sú to malí tkáčski majstri, 

pracujúci pre vás, lebo tkajú len tak, ako vy chcete svojím vnútorným cítením, takisto svojím 

myslením a svojím konaním! 

Lenže napriek tomu nie sú vo vašich službách! – 

Sú tri druhy takých bytostných, ktorí sú pri tom zamestnaní. Jeden druh zatkáva 

všetky nitky vášho cítenia, druhý druh nitky vášho myslenia a tretí druh vášho konania. 

To nie je snáď len jedna tkanina, ale tri; sú však spojené navzájom a opäť pripojené 

ešte k mnohým iným tkaninám. Celá armáda pracuje na tom. A tieto nitky majú farbu podľa 

svojho druhu. Lenže vo svojich vysvetľovaniach nesmiem ešte zachádzať tak ďaleko. Došli 

by sme tým k veciam, pre vás ešte nepochopiteľným a nenašli by sme koniec. Tým by ste 

nemohli dostať jasný obraz. 

Zostaňme preto predbežne ešte pri jednotlivom človeku. Vychádzajú z neho okrem 

iného tri tkaniny rôznych druhov, lebo jeho cítenie nie je vždy rovnaké s jeho myslením. Zase 

myslenie nie je vždy v presnej zhode s jeho konaním! Okrem toho sú vlákna cítenia celkom 

iného druhu; tie zasahujú totiž do jemnohmotného a do duchovného a budú tam zakotvené, 

naproti tomu vlákna myslenia zostávajú iba v jemnej hrubohmotnosti a tam musia byť 

prežité. 

Nitky činov sú však ešte hutnejšie a ťažšie, preto zakotvujú čo najbližšie 

k pozemskému bytiu. Po odlúčení od zeme musia byť preto ako prvé preputované a prežité, 

ešte skôr, než duša môže vôbec ísť ďalej. 

Vôbec netušíte, aká ďaleká je už cesta nejednej duše, len kým sa dostane najprv do 

jemnohmotnosti! O duchovnom pritom ani nehovoriac. 

Človek vo svojej povrchnosti to všetko nazýva jednoducho záhrobím, a tým sa 

uspokojuje. Vo svojej lenivosti všetko dáva do jedného vreca.  

Mnohé duše sú ešte dlhý čas pripútané k zemi, lebo na nich visia nitky, zakotvené 

tesne pri tejto ťažkej hrubohmotnosti. Duša sa môže od nich odpútať až vtedy, keď sa 

oslobodí prežitím, to znamená, keď na tejto nutnej púti došla k poznaniu, že všetky tieto veci 

vôbec nemajú tú hodnotu alebo dôležitosť, akú im pripisovala, že to bolo bezvýznamné a 

nesprávne, že pre ne kedysi na zemi premárnila toľko času. Často to trvá veľmi dlho 

a niekedy je to veľmi trpké. 

Mnohé duše sú medzitým znova priťahované ťažkou hrubohmotnosťou, prichádzajú 

opäť a opäť k inkarnácii na zem bez toho, že by predtým bývali v jemnohmotnosti. Museli 

zostať v jemnej hrubohmotnosti, pretože sa z nej nemohli tak rýchlo odpútať. Nitky ich v nej 

príliš pevne držali. A nejaké chytrácke prekĺznutie pri tom neexistuje. 

Tu na zemi je pre človeka možné tak mnohé, čo po svojom odlúčení už viac nedokáže. 

Väzí potom pevnejšie v zákone tohto stvorenia, prežívajúc všetko bezprostredne, bez toho, 

žeby sa medzi to postavila ťažkopádna hrubohmotná schránka, ktorá by to spomalením 

stlmila. Pozemská schránka môže svojou hutnou ťažkopádnosťou a nepriepustnosťou síce 
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zdržovať, ale nikdy zabraňovať. Tým je všeličo pre vykúpenie iba odsunuté, ale nikdy nič 

zrušené.  

Všetko čaká na človeka, čo tu na zemi cítil a myslel, aj prísne spravodlivé následky 

jeho konania. 

Keď sa v človeku vzbudí nejaký cit, vznikajú pri tom vlákenka, pripomínajúce malé, 

zo zeme klíčiace osivo, týchto sa ujmú malí bytostní a starajú sa o ne. Pritom sa tu aj v ťažkej 

hrubohmotnosti dostáva plevelu rovnakej starostlivosti ako ušľachtilým výhonkom. Rozvíjajú 

sa a po prvý raz sa zakotvujú na hranici jemnej hrubohmotnosti, aby mohli ísť ďalej do rúk 

bytostných iného druhu, ktorí ich povedú cez jemnohmotnosť. Na druhej hranici sa zopakuje 

zakotvenie i ďalšie prevedenie do bytostného. Po vyjdení z neho vlákna dosiahnu potom 

duchovné, kde sú konečne zakotvené opäť iným druhom bytostných.  

Taká je cesta dobrého chcenia, ktoré vedie nahor. Cesta zlého chcenia je takým istým 

spôsobom vedená nadol. 

Pri každom hraničnom zakotvení strácajú tieto vlákna určitú vrstvu svojho druhu, 

ktorú zanechávajú späť, aby mohli ísť ďalej do iného druhu. Aj to sa deje zákonite 

a zodpovedá presne súčasným druhom úrovní. A všetky tieto vývojové deje podliehajú 

činnosti bytostných!  

Keďže cit dobrého chcenia má svoj pôvod v pohyblivosti ducha, sú jeho nitky 

prenášané do duchovného. Odtiaľ dušu priťahujú, alebo ju aspoň pridržiavajú, ak tá má 

v jemnej hrubohmotnosti ešte všeličo prežiť, odpykať. Ak má mnoho takých vlákien, 

zakotvených v duchovnom, potom nemôže tak rýchlo klesnúť a padnúť ako tá duša, ktorá má 

na sebe iba nitky v jemnej hrubohmotnosti, pretože bola na zemi duchovne lenivá; viazala sa 

výlučne na hrubohmotnosť a jedine jej pôžitky považovala za hodné úsilia. 

Duša, ťahaná nitkami svojho chcenia, sama nevidí tieto nitky, práve tak, ako človek tu 

na zemi, lebo sú vždy o niečo jemnejšie stvárnené ako najvrchnejšia schránka, v ktorej sa 

duša v tom čase ešte pohybuje. Lenže v tej chvíli, keď táto obalová schránka odumretím v 

poznaní z prežitia dosiahne rovnakú jemnohmotnosť ako ešte jestvujúce najhutnejšie nitky 

a duša by ich mohla vidieť na základe rovnorodosti svojho vonkajšieho obalu, vtedy tie tiež 

odpadnú ako rozuzlené. Z toho dôvodu nemôže duša nikdy uvidieť nitky s ňou spojené. – 

Tak stoja títo malí bytostní, pozemsky myslené, v službe ľudského ducha, pretože 

podľa druhu vedomého alebo nevedomého chcenia ľudí riadia ich vykonávanie, a 

v skutočnosti konajú predsa len podľa Božej vôle, ktorej zákon tým spĺňajú! 

V tejto činnosti je teda iba zdanlivé ovplyvňovanie ľudským duchom. Rozdiel sa 

prejavuje len v tom, z ktorej strany sa na to pozerá. 

Keď som v prednáškach o zvratnom pôsobení voľakedy hovoril o vláknach, ktoré 

vychádzajúc z vás, sa navzájom odpudzujú a priťahujú, tak ste iste videli obrazne pred sebou 

iba spleť vlákien. Nedalo sa však predpokladať, že by tieto vlákna bežali ďalej samé ako 

červíky, ale musia prechádzať rukami, byť vedené. A tieto ruky patria malým bytostným, 

zaoberajúcimi sa touto činnosťou, o ktorých ste dosiaľ nemohli nič vedieť. 

Teraz však, nech stojí tento oživený obraz pred vami. Predstavte si, že ste trvalo 

obklopovaní týmito bytostnými, ktorí vás pozorujú. Ujmú sa ihneď každej nitky a zavedú ju 

tam, kam patrí. A nielen to, oni ju zakotvia a starajú sa o ňu, až kým nevzklíči, ba až kým 

nezakvitne a neprinesie plody, presne tak, ako sú v ťažkej hrubohmotnosti bytostnými 

ošetrované všetky semená rastlín, pokiaľ nebudete môcť mať z toho plody.  

Je to ten istý základný zákon, to isté pôsobenie, lenže vykonávané inými druhmi 

bytostných, ktorí, ako by sme pozemsky povedali, sú v tom špecialisti. A tak sa odvíja celý 

kolobeh, siatie, klíčenie, rast, kvitnutie a prinášanie plodov celým stvorením pod dohľadom a 

ošetrovaním bytostných. Starajú sa o všetko, nech je to čokoľvek a akéhokoľvek druhu. Pre 

každý druh je pohotovo tiež bytostné pôsobenie a bez bytostného pôsobenia by opäť 

nejestvovali nijaké druhy. 
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Tak pôsobením bytostných z popudu nízkeho chcenia ľudí vzniklo zakotvením z toho 

vytvorených nitiek takzvané peklo. Nitky zlého chcenia došli tam k zakotveniu, k rastu, 

k rozkvetu a nakoniec priniesli aj príslušné plody, ktoré museli prijať tí ľudia, ktorí ich 

zasiali.  

Preto v týchto nížinách vládne zmyselná zvrhlosť s prostredím tomu zodpovedajúcim, 

krvilačnosť, škriepky a všetky výstrelky ľudských vášní. Ale všetko to pramení z toho istého 

zákona, pri plnení ktorého malí bytostní formujú aj to rozprávkovo krásne zo svetlejších ríš!– 

Tak nechám zo stvorenia pred vami vyvstať obraz za obrazom, až kým nezískate 

jednotný veľký prehľad. Ten vám potom nikdy nedovolí zakolísať ani zablúdiť na vašich 

cestách, pretože budete mať poznanie. Taký človek by musel byť od koreňa zlý a hoden 

zavrhnutia, čo by ani potom nechcel svoju cestu nasmerovať ku svetlým výšinám. 

 

 

 

 

186. V hrubohmotnej dielni bytostných. 
 

 

DOTERAZ sme pozorovali pôsobenie malých bytostných v tom, čo vychádza 

z pozemského človeka, ako jeho cítenie, myslenie a konanie. 

Teraz chceme zostať síce tiež blízko pozemského človeka, ale pritom sa pozrieme na 

činnosť tých bytostných, ktorí svoj okruh pôsobnosti rozvíjajú zameriavaním sa na 

pozemského človeka. Teda na tých, čo nestavajú cesty duši, ktoré vedú z ťažkej 

hrubohmotnosti Zeme, ale v opačnom smere, cesty približujúce sa k tejto zemskej 

hrubohmotnosti.  

Všetko prejavuje pohyb, nič nie je bez tvaru. Vyzerá to ako obrovská dielňa okolo 

človeka. Niečo z nej k nemu prúdi, niečo sa zase od neho odkláňa, pritom sa navzájom spletá, 

zväzuje a uvoľňuje. Stavia sa a rúca v neustálej zmene, v trvalom raste, kvitnutí, dozrievaní a 

v rozpadávaní, aby sa tým dala príležitosť k vývoju novým semenám splnením zákonitého 

kolobehu stvorenia, podmieneného vznikaním a zanikaním všetkých foriem v hmotnosti. 

Podmienené zákonom neustáleho pohybu pod tlakom vyžarovania Boha, toho jediného 

živého. 

Vrie a vlní sa to, taví sa a chladne, búcha a klepe bez prestania. Mocné päste udierajú 

a trhajú, láskyplné ruky vedú a ochraňujú, spájajú a odlučujú duchov, putujúcich v tejto trme-

vrme.  

Jednako, slepý a hluchý k tomu všetkému, potáca sa tupo človek tejto zeme vo svojom 

hrubohmotnom odeve sem i tam. Jeho rozum, vo svojej žiadostivosti po pôžitkoch a poznaní, 

ukazuje mu iba jedno ako cieľ: Pozemské radovánky a pozemskú moc ako odmenu za jeho 

prácu a ako korunu jeho bytia. Ťažkopádnych a lenivých snaží sa rozum obalamutiť 

predstavami o tichom pohodlí, ktoré ako omamný jed, nepriateľský voči duchu, ochromuje 

vôľu k činu vo stvorení. 

Človek tejto zeme sa nechce podrobiť, lebo mu zostala možnosť voľby toho, čo chce! 

A preto uväzňuje svojho živého ducha do pominuteľnej formy, ktorej vznik ani nepozná. 

Zostáva cudzincom tohto stvorenia, namiesto toho, aby využil jeho dary k výstavbe. 

Len správna znalosť poskytuje možnosť vedomého zhodnotenia! Preto sa človek teraz musí 

zbaviť svojej nevedomosti. Len ako taký, ktorý vie, môže pôsobiť v budúcnosti pod lúčmi 

novej hviezdy, ktorá v celom stvorení oddelí potrebné od nepotrebného. 

Potrebné posúdi nie podľa ľudského myslenia, ale jedine podľa svätého Božieho 

zákona! Podľa toho ku všetkému nepotrebnému patrí v prvom rade aj každý človek, ktorý nie 
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je schopný prijímať v pokore Božie požehnanie a milosti, to dokáže len pri poznaní všetkého 

pôsobenia vo stvorení. 

Jedine zo Slova samého môže získať poznanie, ktoré k tomu potrebuje. On ho v ňom 

nájde, ak bude vážne hľadať. Nájde presne to, čo potrebuje pre seba! Veď Kristove slová: 

„Hľadajte a nájdete!“ sú teraz omnoho viac zákonom, než voľakedy.  

Kto nehľadá s opravdivou horlivosťou svojho ducha, ten nemôže nič dostať a ani nič 

nedostane. A preto spiaci alebo duchovne lenivý nenájde tiež nič v Slove, ktoré je živé. Ono 

mu nedá nič. 

Najprv sa musí duša sama k tomu otvoriť a naraziť na prameň, v Slove spočívajúci. 

V tom je železný a triediaci zákon, ktorý sa teraz splňuje so všetkou prísnosťou. 

Musíte prísť k poznaniu, inak stratíte každú oporu a budete sa potkýnať a padať, keď 

v priebehu valiaceho sa svetového diania budete násilím prinútení na tú cestu, ktorou máte ísť 

podľa svätej vôle vášho Boha. Doteraz ste v jeho milostivých dielach šliapali sem a tam ako 

nevedomé zvieratá v najkrajšej kvetinovej záhrade. Namiesto povzbudzujúceho stavania a 

pomáhania ste nivočili, v domýšľavej trúfalosti ste všetko užívali a ani ste sa nenamáhali 

dôjsť k poznaniu toho, prečo smiete vedome prebývať a všetko užívať v tomto krásnom 

stvorení. 

Nikdy ste ani nepomysleli na nutnú protislužbu, nedbali ste na ten Boží zákon, že len 

v samotnom dávaní spočíva právo na branie; namiesto toho ste len brali bez zamyslenia sa, 

neobmedzene ste požadovali, či už s prosením alebo bez neho. Ani len raz ste si nespomenuli 

na svoju povinnosť voči stvoreniu, v ktorom ste sa vy, hostia, chceli stať bezohľadnými 

pánmi! 

Stvoriteľ mal dávať, vždy len dávať. Ani len raz ste sa vážne neopýtali, čím ste si to 

vlastne zaslúžili; len ste nariekali pri zaslúženom utrpení, ktoré ste si sami spôsobili a reptali 

ste, ak sa vám nesplnilo to, v čo ste dúfali. A vaše dúfanie, vaše prianie vždy bolo zamerané 

iba na pozemské šťastie. Ešte nikdy ste sa nestarali s úprimnou túžbou o všetko ostatné, o to 

opravdivejšie. Ak ste sa tým predsa len raz zaoberali, bola to iba snaha po pozemskom 

poznaní, nič iné. 

Chceli ste nachádzať, aby ste sa tým blýskali. A keď sa aj stalo, že ste sa vynasnažili 

bádať z núdze, či už duševnej alebo pozemskej, tak to potom bolo len preto, aby ste sa z tejto 

núdze dostali. Nikdy sa to nestalo ku cti Božej! 

Ale teraz sa už konečne naučte poznať stavbu tohto stvorenia, v ktorom bývate a ktoré 

musíte aj preputovať čiastočne preto, aby ste už nemuseli v ňom byť cudzím telesom. So stále 

silnejúcim poznávaním dostane sa vám potom tej pokory, ktorú potrebujete, aby ste mohli 

pochopiť to posledné veľké: ten dar, že smiete jestvovať večne!  

S poznaním, ktoré vás musí priviesť k spoznaniu JEHO, skrátite si tiež čas svojich 

putovaní stvorením o tisícročia. Dôjdete omnoho rýchlejšie a bezpečnejšie k tým svetlým 

výšinám, ktoré musia zostať túžbou a cieľom toho ľudského ducha, ktorý nechce byť stratený 

ako nepotrebný. 

Sledujte ma teda dnes ďalej na cestách bližším okolím svojho pozemského bytia. 

Pomyslite si, že smerujete k zemi, ako je to pri každom vtelení, nezáleží, či je to prvé 

alebo až päťdesiate. 

Nie je možné, aby duša, čakajúca na inkarnovanie, mohla len tak bez všetkého 

vkĺznuť do nejakého pozemského tela. Duša sama už kvôli svojmu druhu sa nikdy nespája s 

hrubohmotným telom. Je schopná iba sa pripojiť k pozemskému telu, ak sú splnené k tomu 

nutné predpoklady; táto duša bez zvláštneho mostíka by nedokázala ani pohnúť pozemským 

telom, tým menej ho prežiariť. Pre takýto účel nestačia nadväzujúce sa nitky príťažlivosti 

rovnorodého. 

Aby som vám dal celkom jasný obraz, chcem sa ešte raz vrátiť trochu späť a 

v krátkosti sa dotknem niekoľkých už známych nutností pre inkarnáciu. 
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Pre vtelenie nie sú vo všetkých prípadoch rozhodujúce iba účinky zákona príťažlivosti 

rovnorodého, jestvujú k tomu ešte aj iné možnosti a prevládajúce dôvody.  

Spoluzasahuje tu aj zákon zvratného pôsobenia, a to niekedy takou silou, ktorá prežiari 

všetko ostatné. Duša mimo pozemského tela, silne spojená vláknami zvratného pôsobenia 

s inou dušou, prebývajúcou na zemi v ženskom tele, bude týmito vláknami bezpodmienečne 

privedená k tejto žene na zemi, len čo sa jej naskytne príležitosť ku vteleniu. 

Okrem týchto podmienok zvratného pôsobenia, ktoré sú nevyhnutné, uplatňuje sa 

potom ešte aj zákon príťažlivosti rovnorodého. Avšak okrem týchto dvoch dejov sú tu ešte iné 

druhy a možnosti, o ktorých budeme hovoriť až neskôr, lebo dnes by každé nepotrebné 

odbočenie iba zahmlilo jasnosť potrebného obrazu. 

Preto si predbežne len povedzme, že všetky nitky akéhokoľvek druhu nemôžu stačiť 

k tomu, aby umožnili duši hýbať hrubohmotným telom a prežarovať ho. 

Aj keď je splnená podmienka, že duša sa nejakými nitkami zdržuje v blízkosti 

vznikajúceho tielka a že aj tielko dosiahne ten stupeň vyžarovania, ktorý môže dušu udržať, 

ako som už spomenul v jednej predchádzajúcej prednáške, tak by tým bola duša síce na telo 

pripútaná, ale nebola by schopná týmto telom s ňou spojeným pohnúť alebo ho prežiariť. 

Chýba k tomu ešte most. Namiesto mosta, môžeme povedať nástroj, ktorý duša ešte 

zvlášť potrebuje. A tento mostík musia vybudovať opäť malí bytostní! 

Toto sa deje práve tak ako všetko v rámci zákonov presného stretávania celkom 

určitých vyžarovaní, na čom sa zúčastňujú v tomto prípade: pozemské mužstvo a pozemské 

ženstvo, ako aj rôzne osudové vlákna, bežiace pre týchto oboch ľudí a tiež pre dušu, 

prichádzajúcu do úvahy. Aj tento dej bude treba neskôr zvlášť vysvetliť. Pre dnešok nech 

stačí poznámka, že to všetko vytvára určujúce východisko k činnosti tých malých bytostných, 

ktorí stavajú mosty pre duše k ich vteleniu. 

A tieto mosty sú to, čo dnes už mnohí nazývajú „astrálne telo“. 

Astrálne telo pozostáva zo strednej hrubohmotnosti. Musí byť sformované malými 

bytostnými bezprostredne pred ťažkým pozemským hrubohmotným telom, takže skoro sa 

zdá, že sú formované súčasne. Lenže to nie je tak; astrálne telo - kvôli jednoduchosti chcem 

ešte zotrvať pri tomto známom označení - musí predchádzať všetkému, čo sa má sformovať 

v každej hrubohmotnosti. 

Je mnoho ľudí, ktorí dospeli k poznaniu o jestvovaní tzv. astrálnych vecí. Avšak 

nepoznajú ich skutočný účel ani skutočný priebeh ich vzniku. 

Tí, čo dosiaľ vedeli o astrálnych veciach, chápali všetko opäť len z vlastného hľadiska 

a z toho dôvodu tak, ako by to pri vzniku vychádzalo z ťažkej hrubohmotnosti. Vo väčšine 

prípadov vidia v tom zobrazenia ťažkej hrubohmotnosti, pretože aj každá rastlina, každý 

kameň a vôbec všetko ťažko hrubohmotné má v astrálnom svete svoj obraz. 

To však nie sú obrazy, ale predobrazy vecí v ťažkej hrubohmtnosti. Bez nich by sa 

v ťažkej hrubohmotnosti vôbec nič nesformovalo a ani nemohlo sformovať. V tom je ten 

rozdiel. 

Podľa pozemských pojmov by sa toto pole strednej hrubohmotnosti mohlo priliehavo 

nazvať modelárskou dielňou. Ako umelec najprv formuje model, tak pred ťažkým 

pozemským telom vzniká tzv. astrálne telo. Takže vo stvorení nie je nič, čo by ako 

u pozemského človeka slúžilo iba jednému účelu, aby potom bolo odsunuté nabok; všetko, aj 

to zdanlivo najnepatrnejšie, má vo stvorení mnohostrannú hodnotu upotrebenia.  

Každá jednotlivosť patrí v pôsobení bytostných k potrebným častiam celku. Celok tiež 

ňou jednotne pulzuje a preniká.  

Tak má teda každá časť na zemi, dokonca aj zem sama svoj spolupôsobiaci model. 

Niektorí z oprávnených vidiacich to nazývajú „tieňom“, iní zase, ako už bolo povedané, 

„astrálnym telom“. Sú pre to ešte aj ďalšie, menej známe označenia, ktoré však pomenúvajú 
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to isté. Lenže ani jedno nevystihuje to pravé, pretože to bolo pozorované z nesprávnej strany. 

Okrem toho o vzniku niet nijakých vedomostí. 

Na zemi nejestvuje nič, čo by malí bytostní neboli už predtým sformovali ešte krajšie 

a dokonalejšie v strednej hrubohmotnosti! 

Všetko, čo sa deje v ťažkej hrubohmotnosti, dokonca aj zručnosť remeselníkov, tvorba 

umelcov atď., je iba prevzaté z predchádzajúcej činnosti malých bytostných, ktorí toto a ešte 

ďaleko viac majú už hotové v strednej a jemnejšej hrubohmotnosti. Všetko to je tam dokonca 

ešte dokonalejšie sformované, pretože bytostní pôsobia bezprostredne v zákonoch Božej vôle, 

ktorá je dokonalá, a preto sa môže prejavovať iba v dokonalých formách. 

Každý vynález, dokonca i ten najprekvapivejší, je len výpožičkou vecí z iných úrovní, 

ktoré tam vykonávajú bytostní. Takýchto je tam ešte veľmi mnoho, pripravených k tvoreniu 

pre ľudí, aby mohli byť prenesené sem na zem do ťažkej hrubohmotnosti. 

A predsa aj napriek tak ľahko dosiahnuteľným predobrazom, ale iba pre vážnych a 

pokory plných hľadajúcich, bolo tu na zemi opäť rozumom mnoho pokrivené. To preto, že 

k tomu omilosteným chýbala vo väčšine prípadov pokora, nevyhnutne potrebná k čistému 

čerpaniu; a okrem toho obyvatelia zeme vo svojej všetko brzdiacej namyslenosti nedbali 

dosiaľ na Božie zákony vo stvorení. Až ich presnou znalosťou stane sa vynachádzanie, alebo 

správnejšie vyjadrené, nachádzanie v iných úrovniach, a tým aj to správne prenášanie do 

ťažkej hrubohmotnosti tejto zeme omnoho ľahšie a presnejšie ako doteraz a tiež omnoho 

ďalekosiahlejšie. 

Astrálna úroveň nie je teda zrkadlom hrubohmotnosti! Po prvé, sama ešte pozostáva 

z hrubohmotného, len o niečo jemnejšieho druhu ako zem, a po druhé, je to totiž opačne: 

ťažká zemská hrubohmotnosť je zobrazením strednej hrubohmotnosti, tzv. astrálnej úrovne. 

Avšak do astrálnej úrovne vedú dve cesty; a preto sú v nej aj dve základné oddelenia. 

Jedno, ktoré na ťažkú hrubohmotnosť privádza, a druhé, ktoré od nej zase odvádza! Tá 

privádzajúca časť je mostom potrebným pre výstavbu v pozemskom. Tá odvádzajúca časť je 

naproti tomu sformovaným výrazom cítenia, myslenia a konania ľudských duchov, 

nachádzajúcich sa na zemi v pozemskom odeve.  

Doterajšie poznanie ľudí o tom je iba ojedinelé rozkúskované dielo, pričom týchto 

niekoľko kúskov je ešte v nevedomosti poprehadzovaných krížom-krážom, bez skutočnej 

súvislosti. Tým bol vytvorený iba fantasticky sformovaný obraz, vznášajúci sa vo vzduchu a 

pôsobiaci ako fatamorgána, (*) a snáď preto účinkuje na tak mnohých nepevných ľudí 

zvláštnym kúzlom, a preto sa pri tom dá predsa tak krásne rozplývať v nezodpovednosti. 

Človek si smie dovoliť vytvoriť o tom smelé dohady, o ktorých chce, aby sa na ne pozeralo 

ako na poznanie a istotu, s tým vedomím že ho nikto nemôže robiť za to zodpovedným, ak sa 

v tom mýli. Podľa jeho mienky je mu tým daná príležitosť uplatniť sa napokon bez toho, aby 

mal zodpovednosť. (*) Zrkadlenie vzduchu, klamný obraz 

Áno, pred ľuďmi! Ale nie pred Božími zákonmi! Voči týmto je každý plne 

zodpovedný za všetko, čo hovorí! Za každé slovo! A všetci tí, ktorí nasledujú jeho nesprávne 

názory, ba aj tí, ktorých on bludnými náukami iba povzbudil k novému vlastnému rojčeniu, tí 

všetci budú pevne pripútaní na neho. Každému jednému musí pomôcť opäť sa odpútať, prv 

než bude môcť myslieť na seba a svoj vzostup! 

Po tom, čo sme takto opäť získali krátky rozhľad, musíme späť k podrobnostiam. Malí 

bytostní teda dopredu formujú astrálne telo ako potrebný mostík pre dušu, aby mohla 

dozrievajúce telo tiež ovládať, viesť a ním pohybovať. 

Duša sa spája s astrálnym telom a jeho prostredníctvom pôsobí na ťažké pozemské 

telo. A tiež pozemské telo môže dušu na seba skutočne viazať k tomu potrebným 

vyžarovaním, len ak je prostredníkom astrálne telo. Žiarenia bytostného, pulzujúce ťažkou 

hrubohmotnosťou, musia preniknúť najprv strednou hrubohmotnosťou astrálneho tela, lebo 
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inak by sa nemohli zlúčiť s vyžarovaniami duše, ktorej najvrchnejší obal je už z najjemnejšej 

hrubohmotnosti. 

Pokúsime sa najskôr rozoznať tri základné druhy hrubohmotnosti. Okrem nich jestvujú 

však ešte rôzne medzidruhy a vedľajšie druhy. Vezmime si predbežne len jemnú, strednú a 

najťažšiu hrubohmotnosť. V tomto zmysle patrí pozemské telo k pozemsky najťažšiemu 

druhu a astrálne telo k prechodnému druhu strednej hrubohmotnosti, ktorý leží k tomu 

najťažšiemu druhu najbližšie.  

Toto astrálne telo je bytostnými formované ako prvé, ak má dôjsť k inkarnácii a 

bezprostredne po ňom je to pozemské telo, takže to budí dojem, že sa oboje deje súčasne. 

Avšak vytváranie astrálneho tela v skutočnosti predchádza tomuto deju v ťažkej 

hrubohmotnosti. Musí predchádzať, inak by sa ten druhý dej nemohol zavŕšiť. Duša by inak 

nemohla vôbec ovládať pozemské telo. 

Týmto dávam len obraz deja, aby ste ho mohli pochopiť. Neskôr, len čo bude pred 

vami vopred stáť obrazne celok, budeme sledovať možno krok za krokom vznikanie, 

dozrievanie a zanikanie so všetkými k tomu patriacimi členeniami a vláknami. 

Astrálne telo súvisí s pozemským telom, ale nie je od neho závislé, ako sa doteraz 

myslelo. Pretože chýbali vedomosti o vlastnom deji vznikania vo stvorení, malo to za 

následok mnohé omyly, a to menovite preto, že človek i toho málo poznania, ktoré získal, 

posudzoval zásadne vždy len zo svojho hľadiska.  

Pokiaľ si predstavuje, že on je najdôležitejším bodom vo stvorení, pôjde vždy 

nesprávne, a to aj vo svojich bádaniach, pretože v skutočnosti vôbec nehrá nijakú dôležitú 

úlohu, ale je iba tvorom ako nesčíselne mnoho iných. 

Je správne, že po odlúčení duše od pozemského tela sa astrálne telo rozpadne 

s pozemským telom. Ale to nesmie byť dôkazom toho, že má byť od neho závislé. Nie je 

žiaden oprávnený dôvod k takej domnienke. 

V skutočnosti prebieha dej inak! Pri odlúčení duše táto pohyblivá časť odťahuje 

astrálne telo preč od tela pozemského. Obrazne povedané: duša pri svojom vystúpení 

a vzďaľovaní sa vytiahne astrálne telo z tela pozemského. Tak sa to zdá. V skutočnosti ho len 

odtiaľ odtiahne, lebo nikdy nedošlo k zlúčeniu, iba k zasunutiu jedného do druhého ako pri 

zasúvacom ďalekohľade. 

Takže duša neťahá astrálne telo so sebou príliš ďaleko, pretože toto je spojené nielen 

s ňou, ale aj s pozemským telom. Okrem toho duša, z ktorej vychádza vlastný pohyb, sa chce 

oslobodiť tiež od astrálneho tela, a preto sa aj od neho vzďaľuje.  

Po pozemskom odlúčení duše zostáva teda astrálne telo vždy neďaleko tela 

pozemského. Čím ďalej sa potom duša vzďaľuje, tým slabším sa stáva tiež astrálne telo a 

neustále vzrastajúce uvolňovanie sa duše má za následok nakoniec rozpadávanie a zánik 

astrálneho tela. To zase bezprostredne spôsobuje rozpad pozemského tela, podobne ako 

ovplyvňovalo jeho vytváranie. Taký je normálny dej podľa zákonov stvorenia. Zvláštne 

zásahy pri tom majú za následok prirodzene tiež zvláštne okolnosti a presuny, bez toho, že by 

sa pri tom mohla vylúčiť zákonitosť. 

Astrálne telo je v prvom rade od duše závislý prostredník pre pozemské telo. Čo sa 

stane astrálnemu telu, tým bezpodmienečne utrpí aj pozemské telo. Lenže utrpenia 

pozemského tela sa dotýkajú astrálneho tela omnoho slabšie, aj napriek tomu, že je s ním 

úzko spojené. 

Ak sa napríklad odníme niektorý úd pozemskému telu, povedzme prst, nie je súčasne 

odňatý aj prst astrálnemu telu; ten zostáva napriek tomu nerušene ďalej ako doteraz. Preto sa 

stáva, že pozemský človek skutočne pociťuje občas bolesti alebo tlak tam, kde už nijaký úd 

nemá. 

Také prípady sú dosť známe bez toho, že by človek našiel k tomu správne vysvetlenie, 

lebo mu o tom chýbal prehľad. 
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Tak spájajú bytostní všetky duše pripútaním na ich astrálne telá, ktoré my nazvime 

telami strednej hrubohmotnosti, zatiaľ čo ťažké pozemské telá už pri vzniku bezprostredne 

súvisia s telom strednej hrubohmotnosti a tvarovo sa vyvíjajú podľa neho.  

Ako sa prejavuje pôsobenie duše skrze tento obal na ťažké pozemské telo, musí byť 

vyhradené prípadne ďalším prednáškam, lebo dovtedy sa musí ešte mnohé vysvetliť, aby sa 

mohlo predpokladať správne porozumenie. 

Lenže aj toto všetko je preniknuté jediným zákonom, ktorý malí bytostní plnia horlivo 

a verne, bez odchýlky. V tom sú vzorom pre ľudských duchov, ktorí by sa na tom mohli len 

učiť a tiež mali učiť, aby konečne ruka v ruke, bez vystatovania sa, pôsobili s týmito malými 

staviteľmi vo stvorení, aby takýmto činom v oslave plnej harmónie vďačne velebili múdrosť 

a lásku svojho Stvoriteľa! 

 

 

 

 

187. Duša putuje. 
 

 

V POSLEDNÝCH dvoch prednáškach som vysvetľoval deje v úrovniach strednej 

hrubohmotnosti, bezprostredne súvisiace s pozemským bytím ľudí. Zasvätení ich dosiaľ 

nazývali astrálnymi úrovňami.  

Okrem tam spomínaných dejov jestvujú ešte mnohé iné, ktoré tiež patria do oblasti 

pôsobenia bytostných. Keďže však tieto druhy činnosti prichádzajú len nepriamo do styku 

s ľudskými dušami, radšej dnes o nich ešte pomlčíme, a najskôr sa budeme zaoberať tým, čo 

je najbližšie: samotnou ľudskou dušou v spojitosti s tým, čo už bolo vysvetlené. 

Sledujte ma preto aspoň nakrátko na tom úseku cesty, po ktorej musí putovať duša po 

jej odlúčení od svojho pozemského tela. Chceme pritom pozorovať jej prvé kroky. 

Stojíme v strednej hrubohmotnosti. Pred sebou vidíme osudové vlákna rôznych farieb 

a rôznej hrúbky. Hovorili sme o nich v posledných prednáškach pri pozorovaní činnosti 

malých bytostných. Všetko ostatné vynecháme, lebo v skutočnosti je na tomto úseku toho, čo 

sa medzi sebou a zároveň popri sebe husto prelína, ešte omnoho viac, než iba tieto nitky. 

Všetko sa zachvieva v najprísnejšom poriadku podľa zákonov v stvorení. Ale my sa 

nebudeme obzerať ani vľavo, ani vpravo, zostaneme len pri týchto nitkách. 

Tieto nitky sa tiahnú odtiaľ bez zvláštnej činnosti, len zdanlivo v slabučkom chvení; 

sú to totiž také, ktoré boli upradené už dávno. Zrazu sa jedna z nich začne chvieť. Trasie 

a hýbe sa stále viac a viac, mohutnie, dostáva sýtejšiu farbu a začína byť vo všetkom živšia.... 

Jedna duša sa uvoľnila od pozemského tela, a to tá, ktorá bola spojená s touto nitkou. 

Prichádza bližšie k miestu, kde čakáme. 

Je to podobný obraz ako pri požiarnej hadici, do ktorej sa náhle vháňa voda. Môžeme 

pritom presne pozorovať cestu blížiacej sa vody, ako preniká hadicou ďalej a ďalej vpred. 

Taký je dej u osudových nitiek, prichádzajúcich k rozuzleniu, keď duša musí putovať takto 

naznačenou cestou. Vyžarovanie ducha v duši prúdi pred ňou a oživuje nitku jej cesty, aj keď 

táto nitka dovtedy prejavovala len slabú činnosť. V tomto oživení zosilňuje sa napätie a 

energickejšie priťahuje dušu tam, kde sa nachádza nasledujúce zakotvenie tejto nitky. 

Pri tomto zakotvení sa to hemží rovnorodými druhmi takých nitiek, ktoré sú spojené 

s dušami ešte zotrvávajúcimi na zemi v hrubohmotných pozemských telách. Iné duše sa už 

nachádzajú na mieste, keď sa práve odlúčili od zeme, a teraz tu na tomto mieste musia užívať 

tie plody, ktoré dozrievali za pôsobenia a pod ochranou malých bytostných podľa druhu 

nitiek, pôsobiacich ako semenovody. 
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Tvary týchto plodov sú na tomto mieste celkom určitého jednotného druhu. Dajme 

tomu, že je to miesto závisti, na zemi tak veľmi rozšírenej, ktorá má u pozemských ľudí 

výbornú pôdu. 

Preto aj miesto zakotvenia týchto nitiek je obrovské a mnohostranné. Krajina vedľa 

krajiny. Mestá a dediny s primeranou činnosťou všetkých druhov. 

Lenže všade číha závisť, vzbudzujúca ošklivosť. Všetko je tým presiaknuté. 

Nadobudla odporné formy, ktoré sa v týchto krajinách potulujú a vyčíňajú. Vyžívajú sa vo 

všetkých dušiach sem pritiahnutých, tým najzjavnejším a najúčinnejším spôsobom, aby duše 

na tomto mieste prežili na sebe ešte silnejšie to, čím dotieravo obťažovali svojich blížnych tu 

na zemi. 

Nechceme sa zaoberať opisovaním jednotlivých stanovíšť; pretože sú tisícorakých 

druhov, takže pevne daný obraz nestačí na to, aby mohol poskytnúť, čo len tieň skutočného 

pojmu. Ale výraz hnusný je pre nich jemným a nezvyčajne skrášľujúcim označením. 

Sem vedie nitka, ktorú sme pozorovali a videli, ako sa zrazu stala pohyblivejšou, 

presýtenejšou farbami a sviežejšou približovaním sa duše odlúčenej od zeme. 

Ako sa teraz duša približuje k samotnému miestu, stáva sa i tam, kde je nitka pevne 

zakotvená v celkom určitom bode, všetko postupne pohyblivejším a farebnejším; nazvime to 

pokojne živším. Všetko vzplanie.  

Toto oživenie vychádza však celkom nevedome z ducha duše; pochádza z jeho 

vyžarovania, aj keď táto duša, ako vo väčšine prípadov, ide svojou cestou zatiaľ so 

zatvorenými očami. Dôjdúc na miesto, prebudí sa potom tam, kde jej priblížením práve 

všetko ožilo spomenutým vyžarovaním; sú to totiž plody tejto nitky alebo možno aj rôznych 

nitiek, ktorá alebo ktoré sú spojené práve s touto dušou, pretože ich ona vytvorila. 

Oživením, vlastným vyžarovaním dotyčnej duše, vtláča duch, prebývajúci v tejto duši, 

určitý osobitý ráz svojmu naň už čakajúcemu okoliu, ktoré je vždy iné, než u ostatných duší. 

Tým sa to stáva takpovediac celkom osobitým svetom, vlastným pre každú dušu aj napriek 

tomu, že všetko je vzájomne popretkávané a všetko sa tiež vzájomne obťažuje až 

k odpornosti. To všetko sa môže považovať za jedinú veľkú spoločnú úroveň. 

To je dôvod, prečo to, čo na tomto mieste prežíva tak mnoho duší a v podstate taktiež 

v rovnakej forme, je i napriek tomu každou jednotlivou dušou prežívané a zažívané vždy len 

spôsobom, ktorý je jej vlastný! A teda každá duša získava z toho celkom iný dojem ako 

ostatné duše, ktoré musia s ňou prežívať to isté. Ba ešte viac, ona to bude vidieť inak, než 

druhá alebo tretia duša, ktorá má pred sebou rovnaký obraz. 

Predstavte si to raz. Nejaká duša sa prebudí na jednom takom mieste. Toto miesto 

alebo táto úroveň predstavuje vo svojom sformovaní a vo všetkom, čo sa v nej pohybuje, 

celkom určitý obraz. Tiež deje v nej možno nazvať jednotnými, pretože aj tie podliehajú 

jednému, jedinému veľkému zákonu a v ňom sa prejavujú. 

Táto nami sledovaná duša vidí teraz iné, tam sa už nachádzajúce alebo za ňou 

prichádzajúce duše, prežívať to isté, čo aj sama je nútená prežiť. Ona to však vidí zo seba i 

tých druhých celkom určitým, iba jej vlastným spôsobom a podľa toho to aj prežíva. 

Z toho sa však teraz nesmie robiť záver, že aj tie ostatné duše všetko vidia a prežívajú 

presne tak ako nami sledovaná duša; lebo to tak nie je, ale každá z týchto duší to vidí a 

prežíva podľa svojho vlastného osobného spôsobu, celkom inak ako tie ostatné! Inak vidia 

deje, práve tak aj farby a krajiny. 

To pochádza z toho, že vyžarovanie vlastného ducha dáva okoliu, ktoré patrí len 

k tomuto zvláštnemu duchu, svoj osobný ráz, t.j. oživuje ho svojím spôsobom. Na prvý 

pohľad sa vám to môže zdať veľmi zvláštnym. 

K ďalšiemu porozumeniu môžem vám však snáď uviesť niekoľko podobností z ťažkej 

pozemskej hmotnosti, samozrejme omnoho ťažkopádnejších, ktoré vám dajú aspoň tušenie 

o tom.  
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Vezmime dvoch ľudí na prechádzku do krásneho parku. Len zriedkavo v ňom označia 

bez zvláštneho dorozumenia za najkrajšie to isté miesto, aj keď pôjdu parkom vedľa seba. 

Každý považuje sám pre seba za krásne niečo iné. Jeden z nich možno vôbec nič, ale iba zo 

slušnosti tomu prisvedčí, lebo on má radšej prírodný lesík ako park. 

Tým to jednoducho končí. To znamená, že ten jeden nemá „zmysel“ pre to, čo ten 

druhý uznáva ako krásne. Ale v tom spočíva určitá múdrosť. „Zmýšľanie“ toho jedného sa 

jednoducho uberá iným smerom! Preto mu ten obraz pripadá inak ako jeho spoločníkovi. 

V rozoznávaní obrazu, t. j. v spôsobe ako sa naň pozerá, je smerodajné čisto osobné 

zmýšľanie alebo smer zmýšľania toho, ktorý sa naň pozerá, nie však samotný obraz alebo 

krajina. Každý jeden to prežíva inak, než ten druhý. 

To, čo sa tu takým spôsobom javí ťažkopádne, je v ľahko pohyblivých vrstvách 

hmotnosti živšie a výraznejšie. A tak sa stáva, že to isté miesto, s tými istými dejmi vyvoláva 

rôzne prežitie v jednotlivých dušiach, a to podľa ich najvlastnejších druhov. 

Ale pri tomto môžeme ísť ešte hlbšie. 

Vezmime si zase dvoch ľudí ako príklad. V mladosti im bola ukázaná jedna farba a 

pritom im bolo vysvetlené, že je to farba modrá. Každý z týchto dvoch ľudí bude potom 

považovať túto farbu, ktorú predtým videl, celkom určite vždy za modrú. Tým nie je však 

dokázané, že obaja vidia túto určitú farbu rovnakým spôsobom! Opak je pravdou. Každý 

vidí túto farbu, označenú ako modrú, v skutočnosti inak než ten druhý. Už aj tu 

v hrubohmotnom tele! 

Ak presne preskúmate aj hrubohmotné oči a zistíte, že sú celkom rovnako uspôsobené, 

takže toto rovnaké uspôsobenie nie je rozhodujúcim pre určenie spôsobu videnia farieb. K 

tomu prispieva ešte mozog a okrem toho to hlavné, osobný druh samého ľudského ducha! 

Pokúsim sa podať vám ešte širšie vysvetlenie. Zostaňme pri modrej. Vy sami máte 

pritom pred sebou celkom určitú farbu, označenú vám kedysi ako modrú vo všetkých 

odtieňoch. A keď váš rovnako poučený blížny na vašu otázku vyberie zo všetkých farieb vždy 

tú istú farbu, ktorú aj vy označujete ako modrú, tak to ešte nie je dôkazom toho, že on, hoci 

túto farbu tiež označuje ako modrú, vidí ju presne tak ako vy! 

Lebo pre neho je práve tento celkom určitý druh modrý. Ako pre neho vyzerá 

v skutočnosti, to vy neviete. Samozrejme bude a musí pomenovať ako modré všetko, čo takto 

vidí a čo obsahuje týmto spôsobom označenú farbu. Rovnako by označil bielu za čiernu, keby 

mu bola tak pomenovaná od začiatku. Vždy povie na určitú farbu, ktorú aj vy nazývate 

modrou, že je modrá. Ale aj napriek tomu, on ju nevidí tým istým spôsobom ako vy! 

Nie inak je to pri tóne. Určitý tón, ktorý počujete, je pre vás, napr. „E“. Pre každého! 

Pretože ho ako taký počul a naučil sa ho tak označovať. Aj svojimi ústami ho bude tak 

formovať. Ale vždy podľa vlastného zmýšľania, ktoré prirodzene vylúdi ten istý tón, ktorý 

platí aj pre vás ako „E“. Lenže tým vôbec nie je povedané, že on ho skutočne tak počuje, ako 

ho vy počujete. On ho vždy počuje v skutočnosti len podľa svojho druhu ducha, inak než 

jeho blížny. 

Teraz pristúpim k tomu, čo tým chcem vysvetľovať. Farba sama osebe je vo stvorení 

ustálená a nemenná a práve tak aj tón. Ale prežívanie tejto farby a tónu je u každého 

človeka iné, podľa jeho vlastného druhu. To nie je jednotné! 

A k prežívaniu patrí aj videnie, či už je to hrubohmtné vo svojich rôznych druhoch 

alebo jemnohmotné, bytostné či duchovné. Tak ako s farbou a s tónom, tak je to aj 

s formou. 

Každý z vás prežíva svoje okolie inak, vidí a počuje ho inak než blížny. Vy ste si len 

privykli mať pre to jednotné označenia, ktorým však chýba to živé! To pohyblivé ste tým 

vtlačili do pevných foriem a myslíte si, že týmito pevnými formami vašej reči musí stuhnúť aj 

každý pohyb vo stvorení! 
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Ale nie je to tak. Každý človek žije a prežíva celkom podľa svojho vlastného druhu! 

Tak bude niekedy tiež raj vidieť a spoznávať inak než jeho blížny. 

A predsa, keby niekto vytvoril jeho obraz tak, ako to on vidí, potom by tí druhí ihneď 

videli a spoznali v obraze ako správne to, čo sami zažili pod pojmom raj; oni totiž vidia ten 

obraz zase svojím vlastným spôsobom. Nie tak, ako ho videl ten, kto z neho obraz vytvoril. 

Vec sama osebe zostáva vždy tá istá, len videnie ľudských duchov je rôzne. Farba je 

farba; lenže je ľudskými duchmi rôzne vnímaná. Tón je tón a forma je forma v celom stvorení 

celkom určitého druhu; ale ľudskí duchovia ich prežívajú rôzne, vždy inak podľa svojej 

zrelosti a svojho druhu. 

Tak sa tiež stáva, že človek môže zrazu prežiť jar a všetko prebúdzanie v prírode 

celkom iným spôsobom, než to prežíval po celé desaťročia; a to tak, akoby to ešte nikdy nebol 

správne pozoroval, alebo “vychutnával“. To sa prihodí zvlášť vtedy, keď človek musel zažiť 

nejakú prenikavú zmenu, ktorá mu umožnila vnútorne dozrieť! 

Príroda a jar boli vždy také; ale on sa zmenil, a podľa svojej zrelosti ich prežíva inak! 

Všetko záleží len od neho samého. A tak je to s celým stvorením. Ľudia, vy sa 

meníte, nie stvorenie! Preto ste mohli mať raj už tu na zemi, keby ste boli vy k tomu dospeli 

svojou zrelosťou. Stvorenie môže zostať vždy to isté, lenže vy, vy a stále len vy sa máte 

zmeniť, aby ste ho inak videli, a tým aj inak prežívali. Lebo videnie, počúvanie a cítenie patrí 

k prežívaniu, je jeho súčasťou. 

Tak sa stáva, že ľudskí duchovia vidia a prežívajú svet v miliónoch rozdielov. Avšak 

tieto rozdiely sú do neho vložené samotnými ľuďmi a z ľudí; lebo stvorenie samo osebe má 

celkom jednoduché, stále sa opakujúce základné tvary, vytvorené podľa jedného jednotného 

zákona, dozrievajú a rozpadávajú sa, aby nanovo povstali v tých istých formách. Všetko, čo je 

skutočné, je jednoduché, ale toto jednoduché prežívajú ľudia tisícorakými spôsobmi. 

Teraz sa svojím poznaním už približujete k deju, ktorý prežíva duša po odlúčení od 

ťažkej pozemskej hmotnosti. Ako je vo vnútri uspôsobená, tak prežíva tzv. záhrobie; ona 

totiž svojím vlastným vyžarovaním oživuje tie formy, ktoré museli byť s ňou spojené! 

Oživuje ich svojím vlastným spôsobom, ktorý sa v nich musí vyžiť! 

Že pri tom môže dôjsť k poznaniu, či už bolo správne alebo chybné to, čo si tu 

vytvorila, teda po akých cestách šla, to ostáva samo o sebe zvláštnym aktom milosti. Je to 

jedným z omilostení, ktoré Stvoriteľ votkal do všetkého, aby zápasiaca duša mala vždy, 

v každom čase a na každom mieste záchrannú kotvu, aby sa mohla dostať nahor zo zmätkov 

a aby pri skutočne dobrom chcení a včasnom poznaní nemusela byť stratená. 

Mnohostranná hodnota použiteľnosti všetkého toho, čo je vo stvorení, dáva vždy 

nejakým spôsobom možnosť k opätovnému vzostupu, dokonca i z toho najväčšieho chaosu 

spôsobeného ľuďmi. Či duša tieto možnosti rozpozná a využije, je čisto jej vecou. Záchranné 

laná sú tu! Stačí sa ich v dobrom chcení iba zachytiť a vyšvihnúť sa po nich hore. – 

So zmenou vnútorného druhu vidí teda človek všetko zmenené, tak hovorí už ľudová 

múdrosť. To však nie je len príslovie, ale človek vidí potom tiež v skutočnosti všetko naozaj 

inak. S vnútornou zmenou mení sa do určitej miery jeho videnie a jeho počutie; lebo duch 

vidí, počuje a cíti príslušnými nástrojmi v jednotlivých rôznorodých úrovniach, nielen 

hrubohmotné alebo jemnohmotné oko samotné. Ak sa zmení duch, zmení sa s ním aj spôsob 

videnia a tiež spôsob prežívania. Nástroje nehrajú pri tom nijakú úlohu, sú len prostredníkmi. 

Vyžarovanie ducha vníma odpory, na ktoré naráža a privádza ich späť k duchu 

cestou zvratného pôsobenia. To spätné privádzanie v tejto ťažkej hrubohmotnosti prebieha 

cez hrubohmotné orgány k tomu vytvorené ako oči, uši, mozog. Mozog je pritom 

zhromaždiskom sprostredkovaní všetkých podorgánov.  

O tomto budeme hovoriť podrobnejšie až neskôr. 

Dnes sa pokúsim vysvetliť vám to, že druh dojmu z vonkajšieho sveta, teda z okolia, 

je závislý od súčasného stavu samotného ducha! Z tohto dôvodu pôsobí jedna a tá istá forma 
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vždy rôzne na jednotlivých divákov, aj keď im je jasná jej krása. A keď niektorý človek vidí 

určitý tvar inak než jeho blížny, musí vyobrazenie toho tvaru videného jedným z nich, dávať 

druhému taký istý presný obraz, akým je samotný tvar.  

V tomto bode sa musí totiž všetko stotožňovať; lebo len videnie je rôzne, nie skutočný 

tvar. 

Ľudia si pre každý tvar vytvorili jednotné označenie. Len toto označenie je jednotné, 

nie však druh spoznávania alebo videnia! 

I v tom ste išli vo svojich názoroch nesprávne. Ale ak sa teraz vynasnažíte dostať sa 

bližšie z týchto vám novo ukázaných miest z prežívania v tzv. záhrobí, stane sa vám mnohé 

jasnejším. Všeličomu dokážete ľahšie porozumieť, keď budem teraz pokračovať vo svojich 

vysvetleniach a mnoho záhadného sa vám osvetlí. 

V tom, čo som vám ukázal, spočíva tiež to, že dvaja alebo viacerí mediálne založení 

ľudia jednu a tú istú vec celkom rôzne vidia, počujú a podávajú bez toho, že by sme boli 

oprávnení robiť im preto výčitky; lebo oni to vidia podľa svojho druhu, a preto vždy inak než 

tí druhí. Avšak samotná vec, o ktorú ide, je vždy len celkom určitého jediného druhu. A len 

ten, kto sa naučil brať tiež tieto deje do úvahy poznávaním zákonov Božej vôle vo stvorení, 

ten tiež vie presne nájsť súvislosť z jednotlivých správ a pritom spoznať to pravé tak, aké to 

skutočne je. 

Avšak vy ste sa pokúšali rečou, ktorou sa dorozumievate, vtesnať stvorenie i seba 

samých do meravých, pevných foriem. To sa vám nepodarí nikdy; stvorenie je totiž 

pohyblivé ako aj váš vnútorný život. Ak sa predsa pokúšate o tom rozmýšľať, tak rozmýšľate 

v pevne sformovaných slovách svojej reči! 

Uvažujte len, aké je to nezmyselné. Pevne sformovaná reč predsa nikdy nepostačí na 

to, aby správne vyjadrila pohyblivé! 

Pri tomto je vám už zase prekážkou rozum, ktorý môže pôsobiť iba v celkom určitých 

slovách a takisto je schopný vnímať len celkom určité slová. Z toho vidíte, ako ste sa pevne 

spútali a zotročili tým, že ste rozum považovali za to najvyššie pre človeka, zatiaľ čo ho 

možno upotrebiť a použiť iba v ťažkej hrubohmotnosti tejto zeme. A aj tam len v obmedzenej 

miere, nie vo všetkom. Postupne spoznávate, akí úbohí sú rozumoví ľudia v skutočnosti. 

Z toho dôvodu som k vám už často volal, že moje Slovo, Posolstvo zo Svetla máte 

prijímať tak, aby ste pri čítaní videli pred sebou obrazy! Lebo len v obrazoch mu môžete 

porozumieť; nie v úbohých slovách týchto pozemských ľudí, ktoré som nútený i ja používať, 

aby som vám mohol o tom povedať. 

V slovách sa nikdy nenaučíte rozumieť stvoreniu, ani tomu nie, čo je vo vás, pretože 

všetko to je a musí zostať pohyblivé, zatiaľ čo slová všetko vtesnávajú len do pevných, 

strnulých foriem. A to je nemožné, celkom zbytočná námaha pri všetkom, čo je pohyblivé. 

Preto zo slov vám nemôže vzísť nijaké porozumenie! 

Len čo však duša odloží všetku tiaž tohto pozemského tela, vstúpi do tejto 

pohyblivosti stvorenia. Je vtiahnutá do trvalého vlnenia a vrenia. Potom prežíva omnoho 

pohyblivejšie svoje okolie, ktoré sa často mení oprosťovaním, čakajúcim na každú dušu. Táto 

je k tomu priťahovaná oživovaním všetkých nitiek na nej visiacich. 

A všetko to zase pôsobí spätne. Keď sa duša odlúči od pozemského tela, keď sa od 

neho vzďaľuje a nechá ho za sebou, keď ho teda už viac neprežaruje, potom jej vyžarovania, 

týmto uvoľnením ešte zosilnené, idú plnou silou iba jedným smerom, v ústrety strednej 

hrubohmotnosti, k najbližšiemu zakotveniu osudových nitiek. 

Tým, že vyžarovanie duše je teraz vedené jedným smerom, dostane sa nitkám týmto 

žiarením omnoho silnejšie oživenie a v ňom zosilnie tiež ich príťažlivá schopnosť, tá zasiahne 

vo zvratnom pôsobení pripútanú dušu, spojenú s týmito nitkami a priťahuje ju ešte silnejšie. 

Všetko sú to samočinné, celkom zákonité a tým celkom prirodzené deje, ktorým aj vy môžete 

ľahko porozumieť, ak sa pokúsite nad tým zamyslieť. 
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Tak je duša ťahaná svojou cestou vláknami, oživovanými jej vlastným vyžarovaním, 

ktoré nemôže zadržať ani sa mu vyhnúť. A v tom ide v ústrety svojej očiste alebo tiež svojmu 

zatrateniu. Všetko to závisí vždy len od nej samej. Bytostní len formujú a stavajú podľa 

zákona. Oživovanie foriem a oprosťovanie sa vytvárajú si samotné duše svojím vyžarovaním. 

A tento druh vyžarovania pôsobí potom silnejšie alebo slabšie spätne na dušu, podľa foriem 

oživených týmto spôsobom.  

Aj tu sa uplatňuje porekadlo: „Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva.“ V našom 

prípade je to tak: ako sa do foriem žiari, tak sa oživujú a podľa toho pôsobia. V tom všetkom 

je veľká zákonitá jednoduchosť a neomylná spravodlivosť! – 

Čo som vám týmto vylíčil, platí jedine pre ľudských duchov; lebo to vyplýva 

z činnosti slobodnej vôle. U bytostných je to zase inak! – 

Dajte živo vyvstať týmto dejom pred svojim zrakom. Snažte sa o to, stojí to za námahu 

a prinesie vám bohatú odmenu vo zvratnom pôsobení. Tým sa stanete opäť vedomými 

o jednej časti tohto stvorenia. – 

Taký bol doterajší priebeh, ktorý som vám vylíčil. Teraz to však prichádza ako blesk 

zo Svetla! Božia sila udiera bezprostredne a s prekvapením do osudových nitiek všetkých ľudí 

na zemi, ako aj do všetkých duší, prebývajúcich v úrovniach neskoršieho stvorenia. 

Tým všetko prichádza bezprostredne a neočakávane ku konečnému rozuzleniu! 

Bytostní sú nanovo posilnení k neslýchanej sile. Vo svojom pôsobení sa obrátia proti 

všetkým ľuďom, ktorí ich svojim konaním a správaním doteraz nútili, aby poslúchajúc zákon 

stvorenia, museli formovať nepekné veci. V súčasnosti je však Božia sila nad všetkým 

ľudským chcením v celom stvorení, Božia vôľa dovolí formovať len čisté, dobré a krásne, a 

ostatné zničí!  

Božia sila vnikla už aj do neskoršieho stvorenia, aby tu sama pôsobila. A všetci 

bytostní, podporovaní touto vznešenou silou, zasahujú rýchlo, radostne a hrdo do 

nesčíselných uzlov tkaniva osudových nitiek ľudí, aby ich s jasotom priviedli k ich koncu! 

Uposlúchnuc príkaz zo Svetla, poroztŕhajú nitky, ktoré sú len slabo zakotvené 

v duchovnom, aby duše zostali úplne oddelené od Svetla, keď temné šnúry prudko udrú do 

svojich pôvodcov so všetkým, čo na nich visí! 

Ale aj trhanie týchto nitiek prebieha celkom zákonitým spôsobom, pričom rozhoduje 

samotný druh ľudí; bytostní totiž nekonajú svojvoľne. 

Božská sila Svetla vniká teraz bleskovo do všetkých nitiek! Tie nitky, ktoré spejúc ku 

Svetlu, majú v sebe rovnorodé vlastnosti a mocným chcením tých, ktorí sú s týmito nitkami 

spojení, tiež dostatočne zosilneli, aby zniesli to náhle vniknutie tejto nezvyčajnej sily Svetla, 

dosiahnu tým pevnosť a sviežosť, takže ľudské duše s nimi spojené, budú silnou 

príťažlivosťou vytrhnuté z nebezpečia temna, a tým tiež z nebezpečia vtiahnutia do rozkladu. 

Avšak slabé svetlé nitky, vytvorené iba slabým chcením, nevydržia tento náhly, 

nesmierny tlak Božskej sily. Budú spálené a pritom odstránené bytostnými pomocníkmi, 

takže tí, ktorí boli s nimi spojení, zostanú napospas temnu. Príčinou tohto prirodzeného diania 

je ich vlastná vlažnosť, ktorá nemohla vytvoriť pevné a dostatočne silné nitky. 

Tak nachádzame v každom dianí iba spravodlivosť! Preto je zasľúbené, že vlažní budú 

vylúčení, ako sa to zo Svetla doslovne splňuje. 

Všetci bytostní pomocníci, veľkí či malí, budú teraz oslobodení od toho, aby v plnení 

zákona pod tlakom zlého alebo falošného chcenia ľudí museli formovať temné veci. A 

z oddelenej temnoty budú všetci bytostní súčasne vytiahnutí späť silou Svetla, ku ktorému sa 

tesne pripoja s radostným jasotom, aby teraz formovali a udržiavali to, čo je chcené Svetlom. 

Pritom zmocnejú v novej sile , aby sa zachvievali vo zvučiacom akorde s celým stvorením 

uprostred prúdiaceho Božieho Svetla! 

Sláva buď Bohu, ktorý rozsieva iba lásku! Lásku aj v zákone zničenia temna! 
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188. Žena a muž. 
 

 

SVOJIMI prednáškami „Bytostné“, „Malí bytostní“, „V hrubohmotnej dielni 

bytostných“ a „Duša putuje“ poskytol som určitú časť poznatkov o neustálom pôsobení vo 

stvorení. Vysvetlil som iba malú časť z vášho blízkeho okolia, a to tiež len z toho, čo je 

s vami samými celkom úzko spojené. Neposkytol som vám to len na to, aby ste o tom vedeli, 

ale preto, aby ste z toho mohli ťažiť teraz pre váš život na zemi, v hrubohmotnom tele. 

Súčasne tiež k požehnaniu tých, ktorí žijú s vami a okolo vás. 

Vám však doposiaľ postačovalo len toto vedenie samotné! To, že o tom viete, vám 

neprinesie nijakú výhodu; každý ľudský duch má totiž svätú povinnosť zhodnotiť všetko, čo 

vie, o stvorení k podporovaniu pokroku a k radosti všetkých, ktorí sú s ním spojení, alebo 

s ním aspoň prichádzajú do styku. Len potom má jeho duch veľký osoh z toho, inak nikdy. 

Tento bude zbavený všetkých prekážok a v zákone zvratného pôsobenia bude 

nepochybne pozdvihnutý až do takej výšky, kde bude môcť trvalo čerpať sily, plné svetla 

a prinášajúce požehnanie tam, kde dopadnú na správnu pôdu, tu na Zemi. Tak sa ten, kto vie, 

stane mocným sprostredkovateľom vznešenej Božej sily. 

Preto vám chcem teraz ukázať, čo ste z posledných prednášok mohli prijať pre svoju 

pozemskú cestu a čo tiež prijať musíte; lebo Slovo nesmie ostať nevyužité. 

V hrubých rysoch som vás upozornil na malú časť tkania a pôsobenia celkom určitých 

druhov bytostných vo stvorení. Ukázal som vám tiež, že ľudský duch chodil okolo toho 

doteraz celkom nevedome. 

Bytostné spravuje a tká verne v domácnosti veľkého stvorenia, naproti tomu duchovné 

možno považovať za hosťa, ktorý v ňom cestuje a je jeho povinnosťou harmonicky sa 

prispôsobiť poriadku tejto veľkej domácnosti a všemožne tiež podporovať a podopierať 

spravovanie bytostného. Má teda priložiť ruku k udržaniu veľkého diela, ktoré mu poskytuje 

príbytok, možnosť jestvovania a vlasť.  

Správne uvažujúc, museli by ste si to predstaviť takto: Vysoké bytostné vydalo zo 

seba, alebo zrodilo ducha a vo svojej veľkej domácnosti stvorenia poskytuje mu 

možnosť radostného bytia! 

Samozrejme to za predpokladu, že tento duch neruší harmóniu domácnosti; inak je 

nevítaným hosťom a podľa toho sa s ním bude aj primerane zaobchádzať. Potom nikdy 

nebude môcť očakávať a požívať radostiplné bytie.  

Hosť má pritom samozrejme tiež povinnosť neprekážať v domácnosti, ale podriadiť sa 

v nej jestvujúcemu poriadku, tento poriadok dokonca podporovať a ochraňovať ako 

protislužbu za pohostinnosť. 

K lepšiemu porozumeniu sa to môže konečne vyjadriť aj inak bez toho, žeby sa 

pozmenil, vlastný zmysel: To veľké, všetko zahrňujúce božsky-bytostné sa rozdelilo na dve 

časti; na časť aktívnu a časť pasívnu alebo na pozitívnu a negatívnu časť. 

Pasívna alebo negatívna časť je jemnejšou časťou, tou citlivejšou, vláčnejšou časťou, 

tá aktívna alebo pozitívna časť je tou hrubšou, nie takou citlivou časťou! 

Tá citlivejšia časť, teda tá pasívna je však silnejšia a nad všetkým prevládajúca časť, 

ktorá v skutočnosti pôsobí ako vedúca. Svojou citlivosťou je schopnejšia pre prijímanie a 

citlivejšia voči tlaku. Preto je tiež oprávnená v sile svätej Božej vôle ako najvyššieho tlaku 

nielen istejšie stáť, ale aj konať. Pod tlakom sa tu mieni zákonité ovplyvňovanie nižšieho 

druhu vyšším druhom. Nie snáď nejaký ľubovoľný násilný dej, nijaký nátlak násilnej 

vrtošivej panovačnosti. – 

Tak vidíte pred sebou veľký obraz, prichádzajúci zhora, a nie je ťažko pochopiť, že 

ďalšie dôsledky vo stvorení sa vždy opakujú celkom samozrejme rovnakým spôsobom. 

Nakoniec sa to dá preniesť aj na odštiepenia ľudských duchov neskoršieho stvorenia, ako 
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dôsledok jednotného zákona, ktorý sa tiahne celým stvorením. Len v rozličných úrovniach 

a stupňoch ochladenia sa to nazýva inak. 

Tak v tomto odstupňovaní stelesňuje ľudská žena neskoršieho stvorenia to citlivé 

bytostné ako negatívna, pasívna časť a muž to hrubšie duchovné ako pozitívna, aktívna časť; 

lebo raz začaté štiepenie sa opakuje ďalej aj v častiach už odštiepených, a to stále bez 

prerušenia. Môže sa teda povedať, že celé stvorenie pozostáva vlastne len z odštiepení! Tá 

skutočne silnejšia časť, teda naozaj vládnúca, je však pritom vždy tá citlivejšia časť, teda 

u ľudí ženstvo! S ohľadom na svoj druh má schopnosť omnoho ľahšie reagovať vyciťujúc 

tlak Božej vôle. Tým má a poskytuje tiež najlepšie spojenie s jedinou skutočne živou silou!  

Na tento zákon stvorenia musia dbať i bádatelia a vynálezcovia ho taktiež musia brať 

do úvahy. Skutočne vplyvnejšou a silnejšou časťou je vždy tá citlivejšia, teda tá negatívna 

alebo pasívna časť. Tá citlivejšia časť je vlastne určujúcou časťou, aktívna časť iba 

vykonávajúcou!  

Preto pri každom normálnom vývoji pôsobí všetko ženské v nevedomých počiatkoch, 

vždy čisto sa zachvievajúce silným, len povznášajúcim vplyvom na mužské, len čo toto 

prichádza do telesnej zrelosti. S telesnou zrelosťou prebúdza sa súčasne to veľké pohlavné 

vyciťovanie, vytvárajúce spojenie alebo most k činnosti duchovného jadra pozemského 

človeka v úrovni hrubej hmotnosti, t. j. tu na zemi. 

O tom viete už z môjho Posolstva. Toto všetko prebieha súčasne. To jedno prináša so 

sebou ihneď to druhé. V tom poznáte ohromné pomoci, ktorých sa dostáva ľudskému duchu 

na zemi zo zákonov stvorenia! Uvidíte skoro neopísateľnú ochranu a milostiplnú sotva 

prehliadnuteľnú oporu pre vzostup. Tiež v tom presne udané bezpečné cesty, na ktorých 

nemôže nikto nechtiac zablúdiť. Musí to byť už veľmi zlá vôľa, k tomu dokonca vzpierajúce 

sa úsilie, ak sa nejaký človek pokúsi všetky tieto veci ľahkomyseľne odsunúť nabok alebo ich 

nechať nepovšimnuté. Áno, človek sa musí dokonca nasilu brániť, aby nepoužil všetky tieto 

samočinné pomoci! 

Ale i napriek tomu tak robí. Preto som úmyselne povedal, že v „nevedomých“ 

začiatkoch zrelosti vyvoláva ženský vplyv u mužského vždy čisté zachvievanie do výšin, 

pretože vtedy ako neovplyvnený skazeným rozumom prejavuje sa len podľa Božích zákonov 

vo stvorení! Až keď sa rozum prebudí a začne aj v tom uplatňovať svoje umenie, bude toto 

čisté a s ním aj všetky pomoci zlými myšlienkami strhnuté do špiny a znehodnotené. 

To zlé myslenie sa vytvára nečistotou ženskosti, zvádzaniami, prehováraniami 

falošných priateľov, zlými príkladmi a nie na poslednom mieste tiež nesprávnym smerom 

v umení a literatúre. 

Lenže ak sú tým tie mnohé mosty k svetlým, čistým výšinám zborené a postŕhané, 

potom je veru veľmi ťažko nájsť znovu cestu! A predsa aj tu dáva všemúdry Stvoriteľ vo 

svojej dobrote zákonmi stvorenia ešte tisícoraké možnosti a opäť aj samočinné pomoci, ak 

poblúdený ľudský duch sa aspoň raz pokúsi vynaložiť skutočne vážne chcenie k čistému. 

Posolstvo dáva už dostatočné vysvetlenie o všetkých týchto veciach, takže nové 

poukazovanie vám už viac netreba. 

Ľudia, vy vôbec neviete, po akých milostiach šliapete vždy znovu a skoro denne; preto 

ani neviete, akým veľkým a každou hodinou stále väčším sa stáva bremeno vašej viny, ktorú 

musíte splatiť v každom prípade; všetky zákony Božie, ktoré spočívajú vo stvorení a vám 

pomáhajú, sú totiž tiež proti vám, ak na ne nechcete dbať! 

Musíte to poznať, tomu sa nevyhnete. Ani len jeden zo všetkých tvorov. A zákony sú 

láskou Božou, ktorá zostala pre vás nepochopiteľná, pretože ste sa pokúšali urobiť z nej niečo 

celkom iné, než ona v skutočnosti je. 

Učte sa a spoznávajte! Žena, ak sa neprebudíš k svojej vlastnej hodnote vo stvorení a 

potom nebudeš podľa toho konať, rozdrví ťa zvratné pôsobenie veľkej viny skôr, než sa 

nazdáš! A ty, muž, viď teraz konečne v žene tú veľkú pomoc, ktorú potrebuješ a nikdy ju 
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nemôžeš postrádať, ak sa chceš zachvievať v zákonoch Božích. A cti si v žene to, k čomu ju 

určil Boh. Druh tvojho chcenia k žene stane sa ti bránou k Svetlu. Nikdy na to nezabúdaj. – 
Silná, pravá mužnosť sa nikdy nedáva najavo inak než 

nežným ohľadom voči pravej ženskosti, čo sa prejaví vždy 

zreteľnejšie v stúpajúcich duchovných hodnotách. 

Ako sa neukazuje skutočná sila tela v mohutných ťažkých 

krokoch, ale v ovládaní všetkých pohybov, ktorého výsledkom je 

pružný a ľahký krok, v čom je zjavná istota a pevnosť, tak sa 

pravá mužnosť javí v úctivej jemnosti voči všetkej ženskosti, 

zachvievajúcej sa v čistote.  

Taký je celkom prirodzený dej podľa zákonitého 

zachvievania neskalených žiarení stvorenia. Všetko ostatné je 

pokrivené. 

Zahĺbte sa už raz do všetkých týchto popísaných dejov. Nájdete ich potvrdené všade 

vo svojom prežívaní. Položte tieto slová vždy za základ svojich pozorovaní. Tým uvidíte 

mnohé úplne zmenené a budete tiež lepšie poznávať ako doteraz. Prejaví sa to celkom 

zreteľne dokonca i v tých najmenších veciach. Nielen na zemi, ale aj v celom stvorení. 

Teraz sa snáď opýtate, prečo je ľudská žena citlivejšou časťou. Preto vám chcem dať 

na to hneď i odpoveď: 

Žena tvorí pri odlučovaní alebo odštiepovaní most medzi bytostným a duchovným! 

Preto musela najprv vzniknúť Pramatka, ešte predtým, než mohli nasledovať alebo prebiehať 

ďalšie odštiepovania.  

A mostom medzi najbližším vyšším bytostným a z neho odštiepeným duchovným je 

vždy žena z práve teraz odštiepenej úrovne. Z tohoto dôvodu si žena uchovala v sebe zvláštnu 

časť svojej vlastnej úrovne najbližšieho vyššieho bytostného, čo mužovi chýba. 

Ľudová tradícia sa v tom nemýlila, keď zistila, že žena je viac spojená s prírodou ako 

muž! Žena je skutočne viac spojená s prírodou, a to v každom ohľade. Avšak vy, ktorí 

poznáte Posolstvo, viete, že výraz spojený s prírodou neznamená nič iné, než užšie spojenie 

s bytostným! 

Tak je to vo veľkej domácnosti stvorenia! Mali by ste si z toho zobrať poučenie pre 

seba a toto múdro prenášať do pozemského života. Dnes vám chcem povedať, ako to máte 

urobiť. Ak to zanedbáte, tak sa neprispôsobíte do zachvievajúcej harmónie tejto domácnosti, 

v ktorej ste hosťami. A ak budete chcieť konať ináč a pôjdete inými cestami, než vám 

stvorenie samo zreteľne naznačuje, potom nebudete môcť nikdy úspešne rozkvitať, ani mať 

pravú radosť, ani mier, po ktorých tak túžite. 

Všetko musí zlyhať a stroskotať, čo sa nezachvieva v zmysle a podľa zákonov tohto 

stvorenia; potom totiž nielenže stráca všetku podporu, ale si vytvára protiprúdy, ktoré sú 

silnejšie než každý ľudský duch a nakoniec ho i jeho dielo premôžu. 

Zaraďte sa už teda konečne do dokonalej harmónie stvorenia, potom nájdete úspech a 

mier. 

Predovšetkým v tom pochybila žena; ale vinu na tom nesie však hlavne muž. Lenže 

preto ani o vlások menej žena, lebo ona sa vôbec nemusela riadiť podľa neho. Pritom každý je 

zodpovedný sám za seba. Hlavným zlom zo všetkého bolo aj tu zase dobrovoľné podrobenie 

sa rozumu. 

Žena neskoršieho stvorenia mala tvoriť most od bytostného k duchovnému. Mostom 

od toho bytostného, z ktorého sa duchovné neskoršieho stvorenia potom odlúčilo! Nie od 

toho bytostného, ktoré sa po uvoľnení posledných zvyškov duchovného ponorilo ešte hlbšie, 

aby vytvorilo most k hmotnosti a dalo vznik všetkým dušiam zvierat. 



 545 

V hodnotách stvorenia prichádza teda pri odstupňovaní nadol v prvom rade žena 

a potom muž. Ale žena neskoršieho stvorenia v tom úplne zlyhala. Nestojí na tom mieste, 

ktoré jej priznalo a určilo stvorenie.  

Značnú časť z bytostného, nie z toho nižšieho, ale z toho vyššieho si uchovala žena 

v sebe ako most, a tak mohla a mala zostať prístupná Božej vôli ako samotné bytostné, stále 

sa zachvievajúce len vo vôli Božej. Samozrejme pod podmienkou, že si tú časť bytostného 

udrží čistú, čistú k vyciťovaniu Božej vôle, zákonov stvorenia! 

Namiesto toho otvorila toto vyciťovanie až prirýchlo a priľahko pokušiteľským 

Luciferovým zvodom. A keďže žena svojou svojráznosťou spojenia s bytostným je silnejšia 

vo stvorení ako hrubší druh ducha muža, a tým je teda určujúca alebo, povedzme doslova, 

tón udávajúca, hravo strhla so sebou muža do hlbín. 

Z uvedeného dôvodu som už vo svojom Posolstve volal ku všetkému ženstvu, aby vo 

svojom vzostupe predchádzalo muža; to je totiž jej povinnosť, lebo to spočíva v jej 

schopnostiach! Nielen preto, že sa tým zbaví viny, ktorú si na seba uvalila od začiatku. To je 

osobitný akt milosti, ktorý sa vykúpi zvratným pôsobením sám od seba na základe chcenia ku 

vzostupu.  

Žena neskoršieho stvorenia mohla i napriek svojmu bytostnému prídavku preto tak 

klesnúť, že ako posledná svojho druhu, je najďalej vzdialená od Božej blízkosti! Preto 

však mala z časti vyššieho bytostného v sebe silnú kotvu, ktorej sa mohla pridŕžať a skutočne 

by sa aj bola pridŕžala, keby to bola bývala jej skutočná vôľa. Lenže to hrubšie duchovné 

v nej chcelo iné. A vzdialenosť od Božej blízkosti mu dovolilo triumfovať.  

Žena mohla padnúť, ale nemusela! Lebo mala veľkú pomoc po boku. Ale ona túto 

pomoc neprijala, tým že ju nepoužila. 

Avšak v tisícročnej ríši to musí byť inak. Žena sa potom zmení a bude žiť iba podľa 

vôle Božej! V súde sa očistí alebo zahynie; lebo vtedy sa jej dostane Božej blízkosti 

bezprostredne teraz tu na zemi! Tým už teraz odpadlo akékoľvek ospravedlnenie pre všetko 

ženské! A každá žena, ktorá v sebe ešte celkom nezahrabala hriešne a rúhavo svoju bytostnú 

časť, musí vyciťovať Božiu blízkosť a dospieť v nej k zvýšenej sile a ohromnej moci! Podľa 

živých zákonov vo stvorení! Ale túto samočinnú pomoc majú len tie, ktoré sú ešte schopné 

s vďakou spoznať tlak čistej Božej sily ako takej. 

Ktorá však túto silu už nemôže a ani nechce vyciťovať, uschne a dlho už nebude mať 

možnosť nazývať sa ešte ženou.  

Teraz sa samozrejme opýtate, ako je to potom možné, že niektorá ľudská duša sa na 

zemi môže vteliť striedavo raz ako žena a inokedy ako muž. Rozriešenie nie je také ťažké, 

ako si myslíte; lebo v každom smere pravá žena sa nikdy nedostane do takej situácie, aby sa 

musela hrubohmotne vteliť ako muž.  

Taký dej je opäť iba jedným zo zlých následkov vlády rozumu, nech to znie 

akokoľvek čudne. 

Pozemská žena, ktorá sa podriaďuje rozumu, práve tým potláča svoju pravú 

ženskosť. Tá je potlačená, lebo vytvára citovosť, ktorú triezvy rozum zamurováva. Tým sa 

nadväzujú osudové vlákna takým spôsobom, že dotyčná žena sa nabudúce musí inkarnovať 

ako muž, pretože po tomto potlačení a zamurovaní, prevláda len hrubšie duchovné a podľa 

zákonov stvorenia nemôžu byť vôbec nadviazané iné vlákna. 

Takéto zmeny inkarnácie sú potom nutné, keďže všetko musí dôjsť k vývoju, ktorý sa 

v ľudskom duchovnom jadre začne. Menovite to terajšie neprirodzené napodobovanie muža 

ženským svetom, priečiace sa zákonom stvorenia, ako aj vyslovene rozumové práce, za to 

musí ženskosť niesť ťažké následky, v tom totiž spočíva porušovanie harmónie stvorenia! 

Všetky tieto potláčajú svoju pravú ženskosť a museli by z tohto hľadiska na budúci 

raz dôjsť k inkarnácii v mužskom tele. To by samo osebe ešte vôbec nebolo také zlé. Tu však 

do toho hovorí ešte skutočnosť, že ženská duša pri pokrivení svojej úlohy môže síce rozumne 
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pôsobiť v mužskom tele, lenže iba telesne, nikdy sa nemôže stať pravým mužom duchovne 

a duševne! Je a zostane odchýlkou.  

Takéto deje pokrivenosti stvorenia sa stávali doteraz. Avšak v tisícročnej ríši to už nie 

je možné; tam všetky také ženské duše, ktoré zamurovali svoju ženskosť, nebudú môcť vôbec 

prísť k inkarnácii na zem, lebo v súde padnú všetky ako neupotrebiteľné medzi zástupy, ktoré 

budú stiahnuté do rozkladu. Všetky sú stratené, ak sa ešte zavčasu nerozpamätajú na svoju 

úlohu ženskosti a nebudú pôsobiť v tom zmysle. 

To platí aj opačne. Mužská duša, ktorá zoženštením vo svojom myslení a konaní sa 

príliš prikláňa k ženskému spôsobu, vynútila si tak vzniknutými vláknami neskoršiu 

inkarnáciu v ženskom tele. Ale pritom bolo práve tak málo možné, aby sa také duše potom 

stali pravými ženami, lebo im chýba tá časť vyššieho bytostného, ktorá patrí k ženskosti. 

Z tohoto dôvodu nachádzame na zemi často mužov s prevládajúcimi ženskými 

vlastnosťami a ženy s prevládajúcimi mužskými vlastnosťami! Druh ich duší u oboch nie je 

pravý, ale pokrivený a v samotnom stvorení nepotrebný, vyjmúc možnosť hrubohmotného 

rozmnožovania. 

Prvé rozhodnutie duchovného zárodku je aj pri tomto smerodajné a základné. 

Samozrejme nedeje sa to vedome. Spočíva to len v prebúdzajúcej sa vnútornej túžbe! Ak táto 

túžba vedie k jemnejšej činnosti, potom je bytie duchovného zárodku rozhodnuté k ženskému; 

tak totiž dostane alebo si uchová určitú časť vyššieho bytostného, z ktorého sa uvoľňuje, 

alebo odštiepuje. Ak sa prikláňa k hrubšej aktívnej alebo pozitívnej činnosti, tak sa od neho 

postupne uvoľňuje to jemné a tá jemnejšia časť bytostného zostáva celkom vzadu. Áno, je 

samočinne odpudená, takže pre taký duchovný zárodok je mužské tým základným 

a rozhodujúcim.  

V tom sa spĺňa hneď na počiatku pre duchovné záruka jednorázového slobodného 

rozhodnutia, nazývaného slobodnou vôľou. 

Žena! Čo, hovorí už to slovo samo ako súhrnný alebo výsledný pojem čistoty, pôvabu 

a túžby po svetlých výšinách! 

Akou veľkou, vznešenou a ušľachtilou mala si sa tiež stať, ty pozemská žena a čo si 

sama spravila zo seba! 

Nedokážeš už ani vycítiť, že pri tak veľmi obľúbenej spoločenskej hre, keď sa chceš 

uplatniť a stať sa objektom túžby, každé slovo, ba každý pohľad na teba z mužskej strany je 

v skutočnosti potupou tvojej ženskej cnosti! Pošpinením tvojej Bohom chcenej čistoty.  

Keby medzi vami nebolo ešte niekoľko takých na zemi, v dušiach ktorých môže 

zakotviť Božia vôľa, naozaj by bolo lepšie, keby Boh jedným mávnutím ruky zmietol tieto 

karikatúry ženskosti z čistej pôdy tohto nádherného stvorenia. 

Predsa kvôli niekoľkým verným bude smieť pozemská žena pomocou blízkosti Božej 

vystúpiť na tú výšku, ktorá jej bola predurčená už od začiatku! 

Blaho ti, ty pozemské ľudstvo, ty, čo túto milosť nezaslúžiš a predsa smieš prijímať! 

V budúcnosti sa však prísne riaď podľa Božích zákonov! 

Čistota pozemskej ženy spočíva v jej vernosti! Lebo vernosť je čistotou! Žena bez 

vernosti je nehodná nazývať sa ženou! A neverná je každá žena, ktorá zahrávaním sa márni 

čas s mužmi, či už slovami alebo myšlienkami! Neverná voči sebe samej a voči svojej 

vznešenej úlohe v tomto stvorení, teda tiež na zemi! 

Už samotná vernosť dá v žene vyniknúť všetkým cnostiam. Ani jedna z nich nebude 

chýbať! 

Ako si ľudia vytvorili o cudnosti jednostranný, nepohyblivý a tým úplne nesprávny, 

malicherný pojem, tak si vo svojom nízkom myslení vytvorili pre vznešený pojem čistoty 

niečo ťažkopádne a smiešne! Urobili z toho karikatúru, neprirodzené puto, stojace 

v protirečení so zákonmi stvorenia; je úplne nesprávne a svedčí iba o zúžení malicherného 

myslenia rozumu. 
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Čistota ľudskej ženy spočíva v jej vernosti!  Áno, ona je pre ľudí vernosťou!  

Celkom jasne povedané: Čistota je u ľudí stelesnená vo vernosti! Kto to správne 

pochopí, ten nájde v tom vždy správnu cestu a bude môcť po nej kráčať a nebude odsúvať 

bokom zákon stvorenia duševným kŕčovitým správaním. Preto sa musíte pokúsiť naučiť sa 

správne tomu rozumieť. 

Samotná čistota je Božská! Preto človek ako taký vôbec nemôže mať čistotu v jej 

pôvodnej forme; on je totiž iba čiastočkou vo stvorení a ako taký podlieha celkom určitým 

zákonom. Ale čistota môže spočívať len v Božej dokonalosti; ona patrí k tejto 

dokonalosti! 

Človek teda nemôže mať vôbec čistotu v pravom zmysle, dokáže ju iba obrazne 

stelesniť podľa svojho druhu, teda zobraziť ju v pozmenenej forme, vo vernosti! Vernosť je 

totiž pre ľudí odstupňovaním čistoty. Človek stavia na miesto Božej čistoty vernosť. A 

v prvom rade a v najušľachtilejšom zmysle – ženu! Nech ona robí čokoľvek, je to čisté, len čo 

to robí vo vernosti! Nie inak je to u muža. Vernosť je pre každého človeka čistotou! 

Vernosť musí byť prirodzene pravá; nesmie sa vychádzať iba z predstáv. Pravá 

vernosť môže žiť len v pravej láske, nikdy nie v náruživostiach alebo vo fantázii. V tom opäť 

spočíva ochrana a tiež meradlo, slúžiace k sebaskúmaniu. 

Človek nedokáže byť božským a musí sa riadiť podľa zákonov svojho druhu. Všetko 

ostatné bude znetvorením, bude neprirodzené, nezdravé a vznikne len dôsledkom 

nesprávnych názorov, márnomyseľnej žiadostivosti naliehajúcej k tomu vyniknúť za každú 

cenu alebo stáť bokom od blížnych, byť obdivovaný, alebo snáď aj pred Bohom niečo 

vykonať. Ale nikdy nie je pritom niečo pravé a prirodzené, je to iba nezmyselné násilné 

duševné zakrpatenie, prinášajúce tiež telesné škody. Vôbec v tom nespočíva niečo veľké 

alebo vznešené, dáva najavo len groteskné kŕčovité správanie, ktoré pôsobí vo stvorení 

smiešne. 

Človek môže dôjsť vo stvorení k užitočnému uplatneniu len vtedy, keď zostane tým, 

čím má byť a vynasnaží sa zdokonaliť svoj druh zušľachtením. To však môže dosiahnuť len 

zachvievaním sa v zákonoch, nie, ak sa postaví mimo nich. 

Preto je vernosť tou najvyššou cnosťou každej ženy; dovolí jej, aby celkom splnila 

vysokú úlohu v tomto stvorení! 

Ľudia, teraz dbajte na to:  

To vysoké, jemné, bytostné, teda to najjemnejšie a najútlejšie vedie domácnosť vo 

veľkom stvorení! Tým je žene pridelená jej úloha, ktorú je schopná plne zastávať: viesť 

domácnosť v pozemskom bytí, poskytovať domov v pravom zmysle! Svojsky a harmonicky 

stvárniť túto Zem, to je úlohou ženy v budúcnosti, ktorá ju môže rozviť až k umeleckej 

tvorbe! V tom spočíva všetko a v tom musí všetko dostať svoj základ, ak sa to má podariť 

a rozkvitať! 

Domov sa musí stať svätyňou prostredníctvom ženy! Chrámom pre Božiu vôľu! 

V tom spočíva pravé uctievanie Boha, keď počúvate jeho svätú vôľu vo stvorení a budete 

riadiť podľa toho svoj život a svoje pôsobenie na zemi. 

A tiež muž, povolanie ktorého podliehalo doteraz výhradne otroctvu rozumu, sa zmení 

podľa spôsobu ženy, keď bude nútený spoznávať v žene pokyn k ušľachtilejšiemu. 

Pozrite sa vždy do domácnosti tohto stvorenia a budete vedieť, ako si máte usporiadať 

svoj život na zemi! 

Lenže muž nesmie bezohľadne porušovať poriadok domácnosti; nech už je to z 

nedbalého nerešpektovania alebo z panovačnosti; pretože činnosť ženy v domácnosti je 

rovnako dôležitá ako tá jeho v povolaní. Je len iného druhu, nemožno ju však nahradzovať. 

Úloha ženy v domove sa zachvieva v Božom zákone, ktorú pozemské telo naliehavo 

pripomína, v domove hľadá zotavenie, pokoj, potravu a nie na poslednom mieste. . .duševnú 

harmóniu, ktorá občerstvuje a dáva nové povzbudenie a nové sily pre každú činnosť muža! 



 548 

Ale i v tom musí byť celkom harmonické vyrovnanie. Preto si má tiež žena vážiť 

prácu muža a nemyslieť si, že jedine jej činnosť smie byť rozhodujúca. Činnosť oboch dielov 

má byť vzájomne začlenená v rovnomernom zachvievaní. Jeden nesmie rušiť toho druhého. 

Muž teda nesmie ľubovoľne mariť poriadky v domácnosti alebo ich poprehadzovať; 

naopak, presnosťou a rastúcim porozumením musí byť ešte nápomocný v tom, aby si všetko 

udržalo harmonický priebeh. 

To je to, čo sa môžete naučiť vo stvorení a naučiť sa to musíte. V tisícročnej ríši 

budete k tomu ešte prinútení; inak by ste v nej nemohli nikdy obstáť. A kto potom v nej 

nemôže obstáť, bude zákonom stvorenia vymazaný, pretože nezostal hoden požehnaní 

stvorenia.  

Vy viete, že tisícročná ríša je pre každého človeka tohto neskoršieho stvorenia 

vydedením! Vydedením jeho dosiaľ v tom smerodajnej slobodnej vôle. Zlyhal detsky 

čudným konaním i myslením a musí sa preto teraz naučiť poslúchať alebo zahynúť. Tým 

okamihom, keď Božia vôľa vstúpila na zem, bola jej ľudská vôľa dosiaľ na nej panujúca, 

podriadená podľa zákona stvorenia! Na tom nemôže byť nič zmenené. Už zo samotného 

tohto dôvodu je ľudská vôľa už nie rozhodujúca. To sa teraz rýchlo ukazuje v prírode, medzi 

ľuďmi a v nich samých, ako aj v každom tvorovi.  

Človek má už len pre seba samého slobodnú vôľu k rozhodnutiu, tak, ako ju mal aj 

dosiaľ. To, že sa smie sám rozhodovať spočívalo a ešte aj spočíva uplatňovanie slobodnej 

ľudskej vôle. Jedine v tom, že sa smie celkom sám rozhodovať! Následky všetkých týchto, 

nim samým vykonaných rozhodnutí padajú vždy späť na neho, či chce alebo nechce; a na tom 

nemôže on nikdy nič zmeniť. Teraz ho to zasiahne iba rýchlejšie než doposiaľ.  

Skutočný rozdiel pre neho medzi tým kedysi a teraz vydedením spočíva v tom, že 

kedysi jeho konanie a chcenie malo vplyv aj na chod neskoršieho stvorenia, v prvom rade na 

vývoj tejto zeme. To prestalo! Chcenie človeka teraz zasiahne vždy len jeho celkom 

samého, s dvojnásobnou až trojnásobnou ostrosťou než doposiaľ, a tiež doteraz netušenou, 

neznámou rýchlosťou. 

Okrem sebe samému a svojim rovnorodým nemôže už viac spôsobiť žiadnu škodu; 

lebo všetko ostatné s ním nerovnorodé zostáva tým nedotknuté a stojí už iba pod samotnou 

vôľou Božou, silnejšou než všetko chcenie ľudstva vo stvorení! 

A všetci ľudia, ktorí sa teraz nechcú podrobiť zákonom tohto stvorenia, sú buričmi 

proti svojej vlasti, proti svojmu Stvoriteľovi, svojmu Bohu!  

Budú odvrhnutí a bez milosti zničení samotnými zákonmi, ktoré sa teraz zvýšenou 

Božou silou rýchlo a nepremožiteľne obracajú proti všetkému, čo narúša Bohom chcenú 

harmóniu. 

Preto dbajte na svoju vlasť, ľudia! Učte sa rozumieť tomuto neskoršiemu stvoreniu! 

Vy ho musíte poznať a riadiť sa už konečne tiež tu na zemi podľa poriadku, inak ste stratení 

a musíte zahynúť.  
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189. Pokrivené duše. 
 

 

ČLOVEK má otázku za otázkou! Len čo mu poskytnem nové poznatky, okamžite 

kladie nové otázky, ešte predtým, než v porozumení prijal do seba všetko to, čo som mu 

poskytol. 

To je jeho veľká chyba! Náhlivo chce dopredu. Keby som sa pritom riadil podľa 

neho, tak by on nikdy nič nedosiahol; so svojím vypytovaním zostáva totiž stále stáť len na 

jednom mieste, podobne ako lenivý pútnik, ktorý sa pokojne posadí do tieňa lesa a dá si od 

iných rozprávať o svojom cieli, namiesto toho, aby sa sám vzchopil a pokročil k cieľu. 

Na svojej ceste potom tak či tak sám uvidí a zažije všetko to, čo by sa rád dozvedel 

zodpovedaním takých otázok, ktoré v ňom vždy skrsnú. Musí sa pohybovať, inak nepríde 

k cieľu! 

V prednáške „Žena a muž“ som povedal, že každý človek si má vziať z mojich slov 

spôsob použitia pre svoje terajšie pozemské bytie! Ak chce nasledovať túto radu, potom mu 

nezostáva nič iné, než živo si v sebe predstaviť moje Slovo tak, ako mu ho dávam; ja totiž 

presne viem, čo človek k tomu potrebuje a podľa toho vždy zaraďujem svoje prednášky. Ich 

obsah musí sledovať slovo za slovom, pretože v nich spočíva rebrík, po priečkach ktorého sa 

duša človeka vedie starostlivo nahor. Je to cesta, po ktorej duša môže ísť, ak sama chce! 

Avšak jeho náhlivé vypytovanie sa svedčí o tom, že sa chce učiť svojim doteraz 

obvyklým spôsobom rozumu a to nutné prežívanie opäť kladie bokom. Učenie sa duši nič 

neosoží; lebo to naučené zostáva tu spolu s hrubohmotným telom pri prvom kroku z tejto 

zeme. Len prežité berie duša so sebou! To som už často povedal, a napriek tomu sa 

pozemský človek často opäť približuje nesprávne ku svätému Slovu! On mi v tom nedôveruje 

a chce to vedieť lepšie, pretože sa nerád chce vzdať svojich starých zvyklostí. 

V poradí mojich prednášok spočíva múdre vedenie, ktorému on nerozumie. To ani 

vôbec nie je potrebné, aby ho v nich spoznal; stačí, ak ho len sleduje a nesnaží sa vo svojej 

vedychtivosti ponáhľať ako povrchní čitatelia knihy, ktorí ju čítajú iba kvôli napínavosti, aby 

tým zaplnili voľné hodiny a aby sa odpútali od jednostranného myslenia o svojej každodennej 

činnosti. 

Oni pri svojom čítaní nevidia tých ľudí v knihe vystupovať živo pred sebou, nedbajú 

na jednotlivé vývojové deje, ktoré jednajúce osoby majú vnútorne prežívať; nevidia ani z toho 

sa vyvíjajúce navlas presné dôsledky, ktoré sú vždy schopné zmeniť pomery a okolie. Na to 

všetko oni nedbajú, ale napredujú v skokoch, len aby sa rýchlo dozvedeli to, či ono z deja! 

Nemajú nijaký úžitok ani z tých najlepších kníh, podávajúcich časť z pozemského života, 

z čoho by čitateľ mohol mnoho čerpať pre seba, keby všetko správne spoluprežíval!  

Ako tí čitatelia ktorí sa snažia všetky knihy v horlivosti doslova zhltnúť, ale ich pravý 

účel a zmysel nikdy nespoznajú; oni rozoznávajú len dva druhy: knihy napínavé 

a nenapínavé, takí sú ľudia, v ktorých vystúpia ihneď otázky, len čo prečítajú jednu 

prednášku z poznania o stvorení. 

Mali by sa raz s najväčším úsilím a s vynaložením všetkej energie vynasnažiť čerpať 

najprv z toho, čo im každá prednáška poskytuje! 

Keď sa im pritom niečo nezdá ihneď celkom jasné, nemajú hľadieť skúmavo 

dopredu, ale musia pozerať späť do Posolstva a v ňom hľadať, aby tam našli vysvetlenie. 

A človek ho nájde, keď si Posolstvo v duchu pred sebou premietne obrazne! 

Ponachádza všetko, ak skutočne bude hľadať. Avšak týmto nutným hľadaním bude pre neho 

Posolstvo trvale jasnejšie, pôsobivejšie a v ňom istejšie. Tým sa ho naučí lepšie spoznávať a 

...prežívať! Práve takto nútim ho k tomu, aby robil niečo, čo by dobrovoľne vo svojej 

duchovnej pohodlnosti, spočívajúcej čiastočne ešte vo všetkých ľuďoch, nikdy nevykonal. 
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V tom, je skryté ním nepoznané vedenie, poskytujúce mu neoceniteľnú pomoc 

k oživeniu môjho Posolstva. Naučí sa pri tom spoznávať, čo všetko je vyjadrené v Posolstve, 

čo všetko v ňom spočíva, o čom on napriek čítaniu nemal ani poňatia. Uvidí, ako môže 

v tomto Posolstve bádať a pritom urobí pre seba zakaždým novo sa ukazujúci objav, že v ňom 

skutočne nachádza všetko; že záležalo len od neho samého, od jeho nedostatočného spôsobu 

hľadania, keď všeličo nepostrehol. 

Terajšie a nasledujúce prednášky sú rozšírením Posolstva! Kto im chce rozumieť, 

musí poznať Posolstvo. Je to jeden celok, ktorého pevne stanovené poradie sa musí tiež 

dodržiavať, ak sa má stať pravým vedením.  

Ani jediná stať sa nemôže pritom vynechať. A pre poznanie stvorenia to nie je príliš 

veľká požiadavka. Komu je to príliš mnoho, ten sa s tým nikdy nebude môcť vyrovnať. Lenže 

bez takého vedenia niet už nijakého vzostupu a tiež nijakého dlhšieho zotrvávania; lebo čas 

keď mohol byť nevedomým je už preč! 

Boh, váš Pán a Stvoriteľ to žiada teraz od vás! Kto sa od toho odťahuje, od toho sa 

odtiahne Boh! A bez Božej milosti človek nemôže byť. Niet pre vás nijakej voľby, ak chcete 

ešte ďalej pretrvať; lebo Boh kladie teraz svoje požiadavky voči tvorom!  

Len sa obzrite dookola, ale neskaleným pohľadom, nezaujatým nejakou samoľúbou 

predstavou, potom musíte spoznať, ako teraz prichádza všetko k rozkolísaniu a zrúteniu, čo 

nie je podľa vôle Božej! Niet žiadnej moci v stvorení, ktorá by sa odteraz mohla ešte úspešne 

vzpierať voči Božím zákonom! Dbajte na tieto moje slová a spoznávajte v terajšom 

a prichádzajúcom dianí ruku Božiu, ktorá viditeľne zasahuje do ľudského diela!– 

Snažím sa viesť vás tou najlepšou cestou pre vás. No vy musíte ísť so mnou pevným 

krokom. Nesmiete sa pokúšať vždy predbiehať, ako tí čitatelia, ktorých som vám uviedol ako 

príklad. 

Tak je to pri mojej poslednej prednáške „Žena a muž“. Ako poznám ľudí, zase sa v ich 

mozgoch vynoria otázky ešte skôr, než si dajú tú námahu, aby dostali odpoveď z Posolstva 

alebo v samotnej prednáške a v neposlednom rade pozorovaním blížnych v terajšom 

pozemskom nažívaní! Práve tým nájdete najviac, lebo z hľadiska môjho Posolstva je tam 

hojnosť potvrdení pre všetko, čo som vám vysvetľoval! Predsa treba pripomenúť, že iba 

vtedy, keď to pozorujete podľa obsahu môjho Posolstva! 

To podmieňuje, aby ste sa správne vžili do Posolstva. Ak to dokážete, potom však 

môžete všetko, skutočne všetko ihneď presne spoznať vo svojom okolí a stanete sa tým 

znalými, stanete sa múdrymi! V pozemskom bytí budete potom čítať tak, ako sa číta v nejakej 

knihe. Otvorí sa vám k tomu Posolstvom! 

Len to skúste. Oči sa vám potom rýchlo otvoria, a tým budete prebudení! Nebojte sa 

nijakej námahy pre dosiahnutie tejto potreby.  

Nie že by ste tým mali vidieť len chyby blížnych! To nie je tak mienené; máte v tom 

spoznávať samotné žitie s jeho všetkými dôsledkami a zmenami, k tomu je vám moje 

Posolstvo vodcom a vodcom vždy zostane v nezmeniteľnej vernosti! Len v žití alebo 

pomocou žitia samého spoznáte všetky hodnoty môjho Posolstva, nie svojím chcením vedieť. 

A cez Posolstvo sa môžete opäť pozerať správne na život tak, ako je to vám osožné. Aj pri 

tomto všetko pôsobí tiež zvratne, a pravé poznanie prichádza len v prežívaní! 

Týmto spôsobom budete s Posolstvom čoskoro zajedno; stane sa vám životom, 

pretože vy ho môžete spoznať iba z tohto života; veď ono k vám hovorí o živote. 

Musíte sa teda snažiť spoznávať hodnotu Posolstva nie v samotnej knihe, ale 

v pozorovaní života! Horlivým a čo najstarostlivejším pozorovaním všetkého toho, čo sa deje 

okolo vás i vo vás samých, musíte prispieť k možnosti, že Posolstvo opäť nájdete v tom 

živote, z ktorého k vám hovorí. 

To je cesta pre vás k pravému poznaniu mojich slov, ktoré vám musí priniesť osoh a 

nakoniec víťazstvo nad temnom! Tým sa vám stane celkom samočinne korunou večného 
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života, to znamená, že budete smieť, večne seba si uvedomujúc, jestvovať v tomto stvorení, 

čím potom rozširujúc požehnanie, budete môcť spolupôsobiť na jeho stálom vývoji, k radosti 

a pre mier všetkých tvorov.– 

A po mojej poslednej prednáške sa skutočne vo vás vynorili opäť otázky! Tie musia 

priniesť dokonca určitú tieseň, napriek tomu, že sa v Posolstve dá ľahko nájsť na ne odpoveď; 

lebo je v ňom tiež útecha, že každý následok nesprávneho konania skrýva v sebe možnosť 

odpykania a tým aj vykúpenia, len čo sa ľudský duch z toho poučí a spozná to falošné. 

A predsa je v tom určitá úzkosť, keď si človek s pokročilým poznaním povie, že je 

pokrivenou dušou; keď raz bol ženou a po druhýkrát mužom na Zemi alebo opačne. Akási 

tieseň zaľahne pri tom na jeho dušu. 

To je prirodzene nesprávne a zase sa raz vylieva s kúpeľom i dieťa; najbližšie tomu je 

totiž poznatok, že taký človek pokrivil svoju dušu! Lenže tá pokrivenosť vôbec nemusí ešte 

trvať. V skutočnosti pri tom zmenil len rúcho telo! Ale samotný duch napriek tomu zostal pri 

každej premene vždy tým, akým sa po prvý raz rozhodol byť na počiatku svojich putovaní 

stvorením; lebo pre neho jestvuje v tomto ohľade ako u každej veci vo stvorení tiež iba jedno 

jediné prvotné a smerodajné slobodné rozhodnutie, na ktoré zostane potom pripútaný. 

Skľúčenosť vzniká teda len príliš zbežným ponímaním Posolstva; lebo z neho musí 

každý vedieť, že práve takáto zmena môže byť pre dotyčného osožná. Dáva mu totiž možnosť 

opätovného narovnania, podnieti ho k tomu, ba čo najviac mu pomôže všetko znovu napraviť. 

Takýmto núteným prežitím môže duša dokonca ešte zosilnieť.  

Teraz si však zase nesmie myslieť, že tí, ktorých cesta zostala priama, niečo 

zameškali. Tak to nie je, ale tam, kde došlo k pokriveniu vlastným nesprávnym chcením, len 

tam môže byť zmena plná milosti na osoh, aby tak pokrivená duša, ktorá tým prejavila svoju 

slabosť, mohla zosilnieť do tej miery, že to už nikdy neurobí. Týmto samozrejme odpadla od 

nej tiež táto chyba. 

Teraz sa poobzerajte okolo seba a pozorujte svojich blížnych! Čoskoro nájdete medzi 

nimi ženy, ktoré majú charakteristické mužské rysy vo svojej bytosti. Práve dnes je ich viac 

ako kedysi. Možno povedať, že dnes je tým veľká časť ženstva akoby zamorená; nie je totiž 

ťažko vybadať, že u takej ženy alebo dievčaťa je v jej bytosti niečo pokrivené a aj musí byť, 

pretože žena prirodzene nemôže a ani nemá byť mužom. 

Samozrejme tým nemienim telo. Lebo telo je skoro vždy ženské, s výnimkou bokov, 

ktoré svojou štíhlosťou pripomínajú väčšinou mužské, a preto sú v skutočnosti neženské.  

Spomínam toto úmyselne, pretože tým súčasne uvádzam jeden vonkajší znak. Ženské 

telo, v ktorom prebýva pokrivená mužská duša, bude mať vo väčšine prípadov toto znamenie 

úzkych bokov, kloniacich sa k mužskej postave, na rozdiel od tých, ktorých duša nejakým 

spôsobom ešte len speje k pomužšteniu; nech je to už ich názormi alebo ich činnosťou. 

Vzniká z toho náklonnosť, ktorá umožní spriadanie nitiek pre budúce vtelenie v mužskom 

tele. 

Samozrejme sú tiež výnimky tvarov v stavbe ženského tela následkom prepestovania, 

jednostranného športu matiek alebo ich nesprávnou telesnou činnosťou, čoho dôsledky sa 

prenesú na deti. 

Tým sme si tiež označili dve hlavné skupiny, ktoré musíme od seba odlišovať.  

Jednou skupinou sú pozemské ženy a dievčatá, ktoré už majú v sebe pokrivenú 

mužskú dušu a druhou skupinou sú tie, ktoré nosia v sebe ešte ženské duše, ale spejú 

k pomužšteniu na základe pokrivených pojmov, osvojených si buď dobrovoľne, alebo 

nesprávnou výchovou.  

Iste už nemusím zvlášť zdôrazňovať, že v posledných tu menovaných prípadoch 

nielenže samotné ženské duše musia znášať dôsledky, ale do nitiek viny sú zapradené aj tie, 

ktoré dali podnet k tomu. 
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Tým však nechceme príliš ďaleko odbočovať, ale predbežne zostaneme u našich 

dvoch nájdených skupín. Duše ešte len spejúce k pomužšteniu, zatiaľ vylúčime; lebo to sú 

ženské duše chápané ako pokrivené, ktorých pozemské telo sa pre svoju hutnosť a s tým 

spojenú ťažkopádnosť prirodzene už nemôže zmeniť v súčasnom pozemskom živote. To je im 

vyhradené pre najbližšiu inkarnáciu. 

Predsa však ešte aj predtým sa im poskytuje záchrana, ak sa vzchopia ešte v tomto 

terajšom živote a energicky strasú zo seba to neženské! Tým sa musia ihneď vytvárať nové 

nitky, ktoré sa prikláňajú a ťahajú k ženskému inkarnovaniu, zatiaľ čo tým druhým sa už 

nedostane nijakého prílivu sily. 

Ale nakoniec rozhodujúcou je tá okolnosť, ako je duša uspôsobená pri odlúčení, na 

ktorú stranu sa sama prikláňa najsilnejšie. Ak v nej dovtedy získalo nadvládu ženské chcenie, 

myslenie a konanie, bude jej vyžarovanie pri odlúčení zo zeme smerovať hlavne k tým 

nitkám a oživovať také, ktoré vedú k ženstvu. Zatiaľ tie ostatné iba po krátkom, ľahkom 

záhrobnom prežití rýchlo zaschnú a môžu odpadnúť, pokiaľ neboli predtým príliš silno 

naviazané. 

Tiež je možné, že tieto nesprávne nitky silným ženským chcením odumrú už 

v priebehu pozemského času a duša bude od nich zase uvoľnená, prv než bude musieť prejsť 

do záhrobia. To všetko záleží od druhu a sily doterajšieho chcenia a od toho, či duši, vtelenej 

na zemi, zostane k tomu ešte dosť času až do nutnosti odlúčenia, lebo zákon musí byť splnený 

v každom prípade. Buď ešte tu alebo potom po odchode.  

K nášmu dnešnému pozorovaniu vezmime si však len tie pokrivené duše, ktoré sú 

v dôsledku pokrivenia už vtelené v príslušnom pozemskom tele. 

Z nich najskôr pozemské ženstvo, v ktorom sú inkarnované slabošské mužské duše, 

pretože sa v predchádzajúcom živote príliš vzdialili od čisto mužského myslenia a konania. 

Už to vysvetľuje, že u takých pozemských žien môže ísť iba o slabošské mužské duše. Preto 

nie je vôbec chvályhodné, keď jedna žena sa snaží oproti ženskému spôsobu dávať do 

popredia mužské charakterové rysy, alebo ich vôbec ukazuje. 

Taká žena nie je vo svojom myslení a konaní vôbec skutočne silná v nijakom smere, 

ani v mužskom, ani v ženskom ohľade. Získala by aj pozemsky viac, keby sa snažila potláčať 

svoju pokrivenosť. 

Lenže jej prežívanie jej pomáha k zmene. Ona totiž čoskoro musí vybadať, že pravý 

muž sa nikdy necíti príjemne v jej blízkosti. Nenachádza v sebe pre ňu nijaké porozumenie. 

Ešte menej tu môže nastať harmónia, keďže pravá mužskosť je odpudzovaná od všetkého 

nesprávneho, tak aj od mužského správania ženy! Manželstvo medzi pravým mužom a ženou, 

ktorá má v sebe skrytú mužskú dušu, môže nastať len na čisto rozumovom základe. Pri tom 

nevznikne nikdy pravá harmónia. 

Taká žena je však tak či tak nevedomky priťahovaná k takým mužom, ktorí majú 

v sebe pokrivenú ženskú dušu!  

Na týchto posledných sa nepokrivení muži pozerajú nevedomky ako na 

neplnohodnotných. V tomto nevedomom vyciťovaní a konaní spočíva však tlak pravdy, 

skutočnosti.  

Všetky tieto následky nevedomých citových správaní, ktoré môžeme nazvať 

prirodzenými, pôsobia však výchovne na pokrivené duše, ktoré sa bolestivým prežívaním vo 

svojich sklamaniach opäť narovnajú do správneho smeru, aspoň v mnohých prípadoch. To 

však nevylučuje, že neskôr potom opäť neupadnú do takých alebo podobných chýb. Ak 

skúsenosťami nezosilnejú, zostanú ako trstiny vetrom sa klátiace. Ľudia si však teraz môžu 

mnoho, veľmi mnoho ušetriť, ak o tom budú nabudúce vedieť. Mnoho utrpenia a mnoho času! 

Lebo doteraz si nijaká duša nemohla byť vedomá pokrivenosti. 

Presne ako je to u mužských duší v ženských telách, tak je to aj u ženských duší 

v mužských telách. U oboch častí sú to tie isté dôsledky jednotného neskriviteľného zákona. 
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Pri pozorovaniach svojho okolia napadne vás jedno, o čom som sa už zmienil v mojej 

prednáške, že ženské duše v mužských telách sa napodiv cítia priťahované k mužským 

dušiam v ženských telách a opačne. Tu práve žena so silnejším rozumovým chcením a 

s prevažne mužskými charakterovými rysmi cíti sa teda nevedome priťahovaná k mužovi s 

jemnejšími charakterovými rysmi. 

Ale v tom nespočíva len nevedomé hľadanie vyrovnania, pôsobí tu však veľký zákon 

príťažlivosti rovnorodého! 

Rovnorodosť tu spočíva v pokrivenosti duší! Obe duše sú pokrivené, takže v tom 

majú skutočne jestvujúcu rovnorodosť, ktorá sa priťahuje podľa zákona.  

Priťahovanie muža k žene pri vylúčení pohlavného pudu je dôsledok alebo pôsobenie 

iného zákona, nie zákona príťažlivosti rovnorodého. To uvádzam k lepšiemu porozumeniu pri 

vysvetľovaní rovnorodosti, ako ju máte pri tom chápať; lebo v tom je to rozhodujúce. 

Príťažlivosť rovnorodosti nie je jediným spôsobom, ktorý pôsobí zdanlivo príťažlivo. 

V dejoch zdanlivého priťahovania je veľký rozdiel. Príťažlivosť rovnorodého, tento veľký 

zákon stvorenia, je však vo stvorení základom vo všetkom úsilí po spojení, nezáleží, akým 

spôsobom sa to deje. Len tento veľký zákon je podmienkou pre všetky tieto deje, spôsobuje 

ich a tiež kontroluje. Vznáša sa nad všetkým, všetko v nich a skrze ne poháňa v celom tkaní 

stvorenia.  

Preto chcem najskôr rozdeliť druhy príťažlivosti podľa označenia ich vlastného 

pôsobenia, teda podľa ich činnosti: Ako prvá je tu skutočná príťažlivosť a potom túžobné 

prianie po spojení rozštiepených častí určitého druhu nutne vyvolané týmto veľkým, všetko 

presahujúcim a podmieňujúcim zákonom! 

V pôsobení stvorenia existuje teda jednak priťahovanie a jednak žiadosť po spojení! 

Pôsobenie oboch druhov sa zdá navonok rovnaké. Avšak zvnútra tomu pomáhajúca sila je 

celkom rozdielna.  

Príťažlivosť vychádza z rovnakých, v sebe uzavretých druhov a žiadosť po spojení 

spočíva v odštiepeniach druhov, usilujúcich vytvoriť zase celok!  

Ľuďmi hovorená veta, že protiklady sa priťahujú, ale rovnaké póly sa odpudzujú, stojí 

iba v zdanlivom protirečení voči zákonu príťažlivosti rovnorodého. 

V skutočnosti v tom niet nijakého protirečenia, lebo táto ľuďmi vytvorená veta je 

platná a správna pre prípad žiadosti po spojení rôznych odštiepení druhov k určitému 

plnohodnotnému celku. Ale tiež iba v tom! Vlastný zákon príťažlivosti vstupuje do platnosti 

až u samých celistvých druhov. On vyvoláva k tomu poháňajúce pôsobenie žiadosti po 

spojení k určitému a plnohodnotnému druhu. On sa zachvieva nad tým a v tom. 

Čo človek spoznal doteraz vo svojej vede, to sú iba malé deje medzi rozštiepenými 

druhmi. On ešte neobjavil vôbec pôsobenie a činnosť vlastných druhov, pretože na zemi 

a v bližšom okolí človeka sú len odštiepenia druhov, teda čiastočky, ktorých pôsobenie 

a dôsledky dokázal pozorovať. 

Tak aj ženský duch a mužský duch, každý z nich sú len odštiepením druhu, ktoré 

hľadajúc spojenie podľa zákonov stvorenia, spejú k sebe. Sú teda len čiastočkami, ktoré aj po 

ich spojení znovu odovzdávajú iba časť k vlastnému druhu duchovného! 

Lenže to, čo som tu povedal, sa opäť týka len základnej črty medzi ženstvom 

a duchovným. Zatiaľ obaly duše a nakoniec obaly hrubohmotnosti ako odštiepenia vyvolané 

v omnoho drobnejších čiastočkách sú iných druhov, ktoré dožadujúc sa spojenia, sa prejavujú 

každé primerane svojmu zvláštnemu základnému druhu a vyvolávajú v tom určité dôsledky.  

Dnes som vám dal o tom len krátky pokyn, ktorý má slúžiť ako podpora k tomu, čo som 

sa vám snažil vysvetliť. 

Sám človek nie je napríklad nijakým určitým druhom, je len odštiepením, ktoré v sebe 

nesie túžbu po spojení.  
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Ale jeho zlé myslenie alebo zlé konanie je určitým druhom, ktorý priťahuje rovnorodé 

a je ním tiež priťahovaný! Z toho vidíte, že z jedného odštiepenia druhu môže vyjsť hotový 

druh a nie snáď iba odštiepenia. 

K tomu chcem vám dať ešte jedno upozornenie: V príťažlivosti rovnorodého je 

celkom určitá neotrasiteľná podmienenosť. Spočíva v nej tiež väčšia sila, zakotvená 

v základnom zákone. Naproti tomu v túžbe po spojení u druhových odštiepení spočíva však 

väčšia sloboda pohybu, umožnená zoslabenou silou. Z toho dôvodu sa druhové odštiepenia 

môžu spájať rôznym spôsobom a vykazovať tak menlivé účinky a tvary. O tom však tiež len 

neskoršie.  

Dnes môžem dať o tom zase len krátky obraz, nakoľko všetky tieto body idú do 

tisícnásobkov a nenašli by sme im koniec. Keby som vám ja v tom nekliesnil celkom určitú 

cestu, primeranú vašim ľudským schopnostiam, tak by ste skutočne nikdy nemohli dostať 

súvislý obraz o dianí vo stvorení!  

Preto ma musíte pomaly sledovať. Nesmiete sa pritom pokúšať ísť ani o krok ďalej, 

pokiaľ ste do seba správne a nezmazateľne neprijali všetko to, čo som vám vysvetľoval; lebo 

ináč i napriek môjmu vedeniu by ste mohli a museli ostať na ceste bez pomoci. Nevedomé 

nasledovanie vám neprinesie nijaký osoh. 

Uvážte, že ma nasledujete po ceste, ktorou sa ja s vami už nevrátim! Vystupujeme 

spolu po rebríku, na ktorom pre vás nesmie chýbať ani jedna priečka. Ideme potom priečka za 

priečkou.  

Ak pritom neprežijete správne jednotlivé priečky tak, že vám budú skutočne známe, 

potom sa môže ľahko stať, že ešte cestou náhle stratíte oporu a musíte sa zrútiť. Ak priečky 

nie sú vám známe a neosvojili ste si ich, tak budete stáť jedného dňa možno už v značnej 

výške zmätení a nebudete môcť ísť ďalej spolu so mnou nahor, pretože vám k tomu chýba 

pevná opora pod vašimi nohami. Lenže vrátiť sa tiež nebudete môcť, lebo priečky vám neboli 

dostatočne známe, a tak sa musíte zrútiť prudkým pádom.  

Neberte si na ľahko také varovanie a napomenutie; pretože to platí pre celé vaše bytie, 

v týchto posledných pozemských hodinách jedného svetového času. 

 

 

 

 

190. Duchovný vodca človeka. 
 

 

PO TOM, keď sme si poprezerali najbližšie okolie pozemského človeka, zeme, pôda je 

natoľko zrelá, že môžeme obrátiť pohľad i na vedenie, stojace mu po boku a pomáhajúce mu. 

Je potrebné niečo si aj o tom povedať, keďže práve v tom a o tom sa hovorí mnoho 

nezmyselného ľuďmi, ktorí v nejaké vedenie vôbec veria, alebo o ňom niečo vedia, že by to 

bolo niekedy až smiešne, keby to nebolo také smutné. 

Je to smutné, pretože to zase raz zreteľne ukazuje povahu ducha človeka v jeho 

zvláštnom úsilí, aby sa za každú cenu považoval za mimoriadne hodnotného. Nemyslím, že 

by bolo ešte potrebné uvádzať k tomu príklady; lebo každý z mojich poslucháčov sa už zaiste 

musel raz zoznámiť s takými ľuďmi, ktorí hovoria o svojom „vysokom“ vedení alebo 

o samotnom vodcovi, ktorého vraj jasne vyciťujú, a . . . predsa sa podľa jeho tichého 

nabádania nesprávajú.  

To síce nepriznávajú; ale práve takí, ktorí o vedení príliš veľa rozprávajú a 

domnievajú sa byť s ním kamarátsky „ty a ty“, konajú zriedka alebo len z polovice, ale 

väčšinou vôbec nie tak, ako by to chcelo vedenie. S tým sa môže u takých ľudí skoro určite 

počítať. Je to pre nich len určité pobavenie, nič viac. Správajú sa asi tak, ako riadne 
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rozmaznané deti, vystatujú sa tým a predovšetkým chcú iste ukázať, aká námaha sa vynakladá 

„zhora“ kvôli nim. 

Ich vodca je vždy samozrejme „celkom vysokopostavený“ tam, kde nedajú prednosť 

vytušiť v ňom milovaného, o nich sa veľmi starajúceho, nežného príbuzného. Ale vo viac ako 

v tisíc prípadoch má to byť sám Ježiš, prichádzajúci k nim zo Svetla, aby ich varoval alebo 

pochvalne posilnil. Áno, on s nimi niekedy aj hovorí, ak sa ho pýtajú na známych ľudí, a to 

buď odmietavo alebo priaznivo.  

Potom veľmi radi o tom hovoria s akousi úcty plnou plachosťou, pričom sa dá bez 

všetkého rozoznať, že táto bázeň neplatí Synovi Božiemu, ale tej okolnosti, že oni osobne sú 

považovaní za hodných takej starostlivosti. Jasne povedané: je to úcta pred sebou samými! 

Každý človek, ktorému sa také osoby zdôverujú a oni sa vnucujú, aby to povedali 

mnohým ľuďom, rýchlo sa dozvie pravdu, ktorú som tu povedal, a spochybní takéto 

dôvernosti! Potom títo zdôverovatelia ukážu, akí sú roztrpčení, čo môže končiť iba urazenou 

samoľúbosťou!  

Budete pre nich odpísaní, alebo „prepadnete na celej čiare“, ako to ľudovo krásne 

vystihuje nálada takýchto urazených. Budú sa na vás pozerať už len z vrchu s podceňovaním.  

Je tiež isté, že sa na vás potom spýtajú svojho vedenia, len čo sa k tomu naskytne 

príležitosť. S veľkým uspokojením prijmú odpoveď, ktorú vopred inú už ani neočakávali; 

lebo tento vodca je vlastne súčasne aj ich priateľom a ak to podľa ich mienky nie je sám Boží 

Syn, tak vidia vo svojom vodcovi skôr k službe ochotného komorníka, ktorému sa so všetkým 

zverujú, lebo on už predsa všetko vie a čaká len na to, aby pri poskytnutej príležitosti dával 

utvrdenia alebo potrebné rady. 

Choďte a skúmajte, pozorujte správnym spôsobom; veľmi skoro to nájdete potvrdené 

až k sprotiveniu! Buďte raz tiež takí smelí, že mnohé z toho označíte ako hlúposť, potom si 

musíte čo najrýchlejšie vyhľadať úkryt, ak nechcete byť ukameňovaní. Keby sa to dnes 

nemohlo stať aj hrubohmotne, tak celkom určite morálne. Toho si môžete byť istí. 

Tak celkom dôverne a s hlbokou vážnosťou pokrytecky ľutujúc, ide to od úst k ústam, 

z listu do listu. Potajomky, ale s veľkou horlivosťou a s veľkou dávkou istoty, svedčiacej 

o zbehlosti, bude vám vykopaný hrob ako plne zaslúžený cieľ za vašu zvrhlosť a tiež 

nebezpečnosť. 

Ľudia vetria nebezpečenstvo, ohrozujúce tým ich hodnovernosť. Ale predovšetkým si 

nechcú dať ujsť príležitosti, ktoré sú také vhodné na čarokrásne vyzdvihnutie hodnoty ich 

osobnosti. „Vysoké“ vedenie je predsa dôkazom toho, aj keď tí úbohí spolublížni ešte nemôžu 

z toho nič vidieť. A preto bojujú o to.  

Taká a nie iná je namyslenosť týchto ľudí, ktorá sa zreteľne prejavuje v spôsobe 

tárania o ich vedení. Chcú sa tým uplatniť a nie snáď láskyplne pomáhať spolublížnym; 

chcú, aby sa im závidelo a sú radi, keď sú obdivovaní.  

Teraz, aby ste sa aj vy v tom vyznali, rád by som vás priviedol k poznaniu zákonov, 

ktoré vedenia podmieňujú; ani tie nepodliehajú totiž žiadnej ľubovôli, ale sú s vami 

zapradené do nitiek vášho osudu!  

Lebo všetko vo stvorení pôsobí zvratne a v tomto zákone zvratného pôsobenia spočíva 

tiež tajomstvo určovania vašich vedení. Nikde nenájdete nejakú medzeru, nikde nejaké 

prázdne miesto, kde by sa niečo dalo vsadiť, čo tam bezpodmienečne nepatrí podľa zákona. 

Podľa posledných prednášok si už dnes môžete totiž predstaviť, koľko nitiek beží 

okolo vás, ktoré sú s vami spradené a vy s nimi. Ale to je z nich len malá časť. Vo veľkom 

obklopujúcom vás tkanive niet žiadnej trhliny! Nič nemôže byť ľubovoľne zasunuté alebo 

vsadené, tu nejestvuje žiadne vtláčanie ani žiadne odhadzovanie. Ani uvoľňovanie nie je 

možné bez toho, že by bolo vami donosené a prežité až k odumretiu podľa zákona. 

Preto nie je to inak aj s vaším vedením! To vedenie, ktoré máte, je s vami nejakým 

spôsobom pevne spojené. V mnohých prípadoch príťažlivosťou rovnorodého!  
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Tak nejeden vodca môže a má si pritom pre seba svojou činnosťou vedenia uvoľniť 

diania, ktoré jeho samého viažu na ťažkú hrubohmotnosť. To je pre vás nové, ale ľahko 

zrozumiteľné. Tým, že sa vodca snaží vedením ochraňovať niektorého pozemského človeka 

pred tým, aby sa nedopúšťal tých istých chýb na zemi ako on sám, napriek tomu, že 

pozemský človek má k tomu náklonnosť, uvoľňuje sa tak zo svojej viny aj v ťažkej 

hmotnosti, bez toho, že by sa preto musel ešte zvlášť vteliť. Pôsobenie jeho vedenia prejavuje 

sa totiž na zemi, kde kedysi sám pochybil, a to prostredníctvom chránenca, ktorého smie 

viesť. Tak sa uzatvára nejeden kruh diania aj pre záhrobných presne tam, kde sa musí 

uzavrieť bez toho, žeby ten z druhého sveta, visiaci na tej nitke, sa preto potreboval ešte raz 

inkarnovať na zem.  

Je to jednoduché dianie, zodpovedajúce zákonu, a predsa poskytuje uľahčenie tomu, 

ktorý vedie niektorého pozemského človeka a súčasne dáva tiež výhody pozemským ľuďom. 

Práve zákon príťažlivosti rovnorodého privádza ľahko veľmi mnoho tých, ktorí chcú 

viesť, do blízkosti takých pozemských ľudí, ktorí nesú v sebe nejakú rovnorodosť a hrozí im 

upadnutie do takých istých chýb, ako kedysi upadol ten, ktorý chce viesť. A zákon potom 

vytvára nitky, spájajúce vodcu s chránencom. 

Len si dôkladne zvážte, čo je to za milosť, ktorá zvratným pôsobením spočíva v tomto 

deji pre obe stránky, pre vodcu i pre toho, ktorého je nútený zvratným pôsobením v zákone 

príťažlivosti rovnorodého samočinne viesť, alebo, povedzme, omilostený viesť! 

A takýchto milostí, vyrastajúcich z tohto jediného deja, je ešte mnoho; veď pritom 

vybiehajú na všetky strany nové vlákna, nesúce v sebe opäť zvratné pôsobenie a na rôznych 

miestach posilňujú, pozdvihujú, podporujú a uvoľňujú, pričom sú spojené s oboma týmito 

hlavnými účastníkmi. Iba samotná milosť, láska spočíva v účinkoch všetkých zákonov, 

ktoré sú vo stvorení. A tie nakoniec smerujúc nahor, zbiehajú sa v jednom veľkom základnom 

zákone: v zákone lásky! 

Láska je totiž všetko! Láska je spravodlivosť a je tiež čistota! Nejestvuje nijaká 

odluka týchto troch. Všetky tri sú jedno, a v tom zase spočíva dokonalosť. Dbajte na tieto 

moje slová, vezmite ich ako kľúč pre všetko dianie vo stvorení! 

Vám, ktorí moje Posolstvo poznáte, bude celkom samozrejmé, že vždy iba to, 

najbližšie môže nájsť spojenie, keďže k tomu musia byť dané celkom určité predpoklady, 

nepripúšťajúce nijakú medzeru. 

Zo zákona stvorenia vyplýva, že vodca, ktorý sa chce s Vami spojiť, môže byť spojený 

len vtedy, keď ešte sám na sebe má obal, teda telo, ktoré svojím druhom stojí čo najbližšie 

k tomu vášmu, aby sa na ňom mohlo udržať to vlákno, ktoré vás má s ním spojiť. 

Z toho môžete usúdiť, že to naskrze nemôže byť nejaký „obzvlášť vysoký duch“, 

ktorý vás vedie; lebo len taký, ktorý je ešte blízko tejto zeme, môže viesť pozemského 

človeka; inak je už všetkému príliš odcudzený. Nemalo by to pre vás ani zmysel a ani by vám 

to nemohlo priniesť veľký úžitok, keby v tom bola priepasť. Obaja by si potom nerozumeli. 

Ani vodca svojmu chránencovi ani chránenec svojmu vodcovi.  

Čo len jediná trhlina by musela znemožniť každé úspešné vedenie. Lenže 

v zákonitosti diania stvorenia nejestvuje nijaká priepasť! Teda ani tu nie, lebo len jediná 

priepasť by spôsobila úplné zrútenie aj samotného veľkého diela stvorenia.  

Medzi vodcom a vedeným jestvuje teda prísne zvratné pôsobenie, podmienené 

príťažlivosťou rovnorodého. 

Keby ste sa teraz chceli spýtať, ako je možné, že niekedy sa k vedenému dostane na 

zem aj niečo z vyšších duchovných miest, potom tieto výnimky ešte neporušujú zákon. Stačí, 

keď si pomyslíte len na to, že ten istý zákon, ktorý vám dáva bezprostredného vodcu, aj jemu 

dáva vodcu a ďalšiemu tiež, a tak to pokračuje. Je to len jeden zákon, vytvárajúci celú reťaz, 

ktorá sa musí zachvievať v tomto zákone!  
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Tak sa môže stať, že niektorý vodca z vyšších miest sprostredkuje niečo touto reťazou, 

alebo lepšie, vláknami tejto reťaze. To sa však stáva iba v celkom mimoriadnych veciach. Ale 

samotný dej prebieha vždy v rámci neotrasiteľných zákonov, lebo inej cesty tu niet. 

Je to rebrík, po ktorom sa musí ísť z priečky na priečku nahor i nadol, a iná možnosť 

nie je. O dejoch pri mediálnych schopnostiach podám zvláštne vysvetlenia. Tieto sem 

nepatria. 

Pre pozemského človeka spočíva milosť zákona v tom, že má vždy vodcu, ktorý 

presne pozná chyby, na ktoré trpí vedený, pretože to boli tiež jeho chyby, ale on už prežil 

všetky ich následky. 

Preto tiež dokáže vo všetkých prípadoch z vlastnej skúsenosti radiť i pomáhať. Svojho 

chránenca môže tiež pred mnohým ochrániť za predpokladu, že tento pozorne dbá na jeho 

skryté nabádanie alebo napomínanie; lebo nútiť nesmie. Aj pomáhať smie len tam, kde ním 

vedený človek si to praje, má túžbu po tom, alebo prosí o to, inak nie. Musí pozemskému 

človeku ponechávať rozhodnutie slobodnej vôle podľa zákona, ktorým aj on sám je viazaný. 

Viazaný opäť zvratným pôsobením, ktoré mu vôbec dovolí niečo vycítiť až vtedy, keď ho vy 

k tomu svojou vôľou donútite.  

Vyžarovaním tohto vášho chcenia napínajú sa nitky, spájajúce vás s vaším vedením. 

Len cez tieto nitky spolucíti potom s vami váš vodca a len touto cestou môže vás tiež 

podoprieť. Je tu pritom podmienka, že sa s tým vážne a vopred zaoberáte. Nemyslite si, že je 

to také ľahké! 

V takých dejoch býva pre vodcu okrem tejto veľkej milosti umožnenia odpykania 

niekedy aj trest, keď takýmto spôsobom musí spolupreciťovať, že konáte inak, napriek jeho 

varovaniu, a to tak, ako on sám robil kedysi. Tým prežije vo vás opakovanie, pri ktorom 

zosmutnie, ale tiež sa utuží a dozrie vo svojom predsavzatí, že už nikdy tak neschybí! 

Lenže o to je tiež väčšia jeho radosť, keď na vás spoluprecíti úspech svojho vedenia. 

Tým sa tiež uvoľní zo svojej viny. 

Po takom uvoľnení nadíde výmena vášho vedenia; lebo mnohí duchovia zo záhrobia 

čakajú na to, aby smeli viesť pozemského človeka, aby pomáhaním si mohli zmyť tiež vlastnú 

vinu. Lenže prianie po uvoľnení nesmie byť samozrejme pohnútkou k snahe chcieť viesť! 

Ak ho to má oslobodiť od nejakej viny, potom je žiadúce, aby to skutočne chcel činiťz lásky 

k blížnym, aby ich chránil pred následkami nesprávnych pozemských ciest! Až keď záhrobný 

duch dospel tak ďaleko, len potom smie viesť pozemského človeka a oslobodenie sa dostaví 

pre neho ako milosť za jeho dobré chcenie! A tento tlak ako aj neskoršie vyhovenie spočíva 

v dôsledkoch prejavov samotných jeho osudových vlákien, ktoré sa riadia druhom jeho 

vyžarujúceho chcenia v najdokonalejšej spravodlivosti. 

Nesmiete zabúdať, že potom mimo zemskej príťažlivosti je všetko iba stále 

prežívanie! Tam prestalo mudrácke rozumové myslenie. Preto je všetko pravé. Nestáva sa, že 

by tam ľudský duch chcel alebo mohol konať vypočítavo, všetko prežíva skutočne! Bez 

rozvažovania, presne podľa uspôsobenia svojho súčasného stavu.  

Tak je to teda u jedného druhu vodcov. Potom sú ďalšie druhy, s vami obzvlášť pevne 

spojených, ktorých ste poznali už na zemi. Príbuzenstvo sa pri tom vôbec neráta. Avšak 

pozemský pojem telesného pokrvného príbuzenstva nadväzuje mnoho pevných nitiek, 

držiacich vás a potom spojených po nejaký čas. 

Spája tu len tá predstava, ktorú ste si sami vytvorili a nie snáď tá príbuznosť, ako ste 

si to doteraz mysleli. Vaša predstava o tom vytvára nitky, ale tiež vaša láska a vaša nenávisť, 

a tak sa stáva, že vás môžu viesť ešte aj zosnulí príbuzní. 

Avšak k vedeniu musia mať schopnosť; musia mať niečo, čo by vám mohli dať 

z vlastného prežitia; inak nemôžu viesť. Samotné upnutie sa na vás k tomu nestačí. 

Do toho má však opäť mnohé čo povedať. Napríklad je možné, že vás niekto na zemi 

zle v niečom vychovával. Tým zostáva spútaný s vami. Ak po svojej smrti dôjde k vlastnému 
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spoznaniu svojich chýb, potom ho tieto nitky pritiahnú k vám. Pomenujme ich pri tomto 

nitkami ľútosti! Až vtedy, keď potom vás dokáže v tom zmeniť, bude aj on od nich 

oslobodený, nie skôr. 

Ale ak vy to nesprávne, čo ste sa od neho naučili, neodložíte, ale prenesiete i na svoje 

deti, potom bude spolu s vami viazaný ešte i na tieto deti atď., až sa mu konečne raz podarí 

napraviť svoju chybu u niektorého dieťaťa. 

Tak jestvuje veľa spôsobov, privádzajúcich vám vodcov a tí všetci môžu slúžiť len 

vášmu dobru, ak dbáte na ich tiché ovplyvňovanie. Avšak nútiť vás nikdy nemôžu. Svojím 

pôsobením vytvárajú pre vás „svedomie“, ktoré vás napomína a varuje! 

Dbajte na to! Činnosť vodcov tvorí jednu časť vášho svedomia, pôvodu a druhu, 

ktorého ste sa nikdy nemohli správne dopátrať. Tak vám dnes dávam k tomu do ruky jednu 

niť. 

Rozhodujúcim pre druh vodcu je ako všade v tomto stvorení vždy len súčasný stav 

samotného vedeného ľudského ducha. Čím viac pozemsky ľudský duch v sebe dozrieva, tým 

vyššie môže stúpať, aj keď sa to deje skoro vždy pozemsky nevedome, ako je tomu skoro 

vždy.  

Tam, kde je terajšia hranica vlastného a istého vzostupu ducha, nachádza sa úroveň 

súčasného vodcu, ktorý sa mení s dozrievaním vedeného ľudského ducha. Vodca bude stáť so 

svojimi vlastnými skúsenosťami vždy o pol stupňa vyššie ako ten, ktorého smie, alebo tiež 

musí viesť. Lenže druhy všetkých týchto prípadov sú tak rozličné, že by bolo nesprávne, keby 

som chcel uvádzať a vysvetľovať celkom určité prípady. Mohli by ste byť z toho zmätení, 

pretože potom s týmito celkom určitými obrazmi by ste sa viazali iba na ustálené predstavy. 

Z uvedeného dôvodu oboznámim vás len so samotnými dôsledkami bez toho, že by 

som vám popísal určité druhy. Takýmto spôsobom zostanete vo svojom vedení o tom úplne 

voľní a nespútaní; lebo to všetko sa totiž ukáže neskoršie v mnohých formách pri vlastnom 

prežívaní. – 

Pre povolaných k službe Grálu, je niektorý dej trochu iný, i napriek tomu, že sa pritom 

nemôžu obchádzať pôsobiace zákony. Tu však zasahuje podporujúco Božské pôsobenie, 

spojené s veľkým stúpnutím sily. Ale ako som povedal, ani tu sa nedá obchádzať ani jediný 

zákon. Všetko je iba tak urýchlené, že to pre človeka hraničí so zázrakom.  

Pri povolávaniach zostupuje vždy ihneď nový, silný vodca z Grálu a tento pôsobí 

svojou čistou silou posilňujúco na všetkých vodcov, spojených s povolaným, vždy tým 

smerom, ktorým sa povolaný musí dať, aby dosiahol cieľ splnenia svojej služby.  

Počas dozrievania povolaného v jeho zdanlivo čakacej dobe sa budú uvoľňovať tiež na 

neho viazaní vodcovia a iní sprievodcovia, ktorí týmto môžu takisto získať zvlášť bohatý 

úžitok a môžu sa radovať.  

Preto je pre povolaných často potrebná dlhá doba prípravy, lebo v zdanlivej nutnosti 

čakania nasleduje uvoľnenie od všetkého, čo povolaného môže zdržiavať alebo brzdiť, aby 

svoj cieľ na začiatku plnenia, teda svojho vlastného slúženia dosiahol tiež v pravú chvíľu. 

Nič netušiac o tejto veľkej, často veľmi namáhavej práci svojich vodcov z Grálu, 

prechádzajú povolaní počas ich prípravnej doby veľmi často s netrpezlivosťou očakávajúc 

čas, ktorý si vyžaduje začiatok ich vlastnej činnosti. Áno, oni ani nevyciťujú, že v tomto 

nutnom čakaní budú musieť byť vopred očistení od tak mnohého, čo by inak pre nich 

vyžadovalo stovky pozemských rokov.  

Nepociťujú tiež, že ich duša všetko toto skutočne prežíva, a každé nové uvoľnenie, 

ktoré sa pritom prejavuje tiež ako zábrana veľmi často symbolicky na zemi v hrubohmotnosti, 

zdá sa im byť ako nepotrebné obťažovanie, zatiaľ čo by museli jasavo ďakovať, pretože im 

ľahkým spôsobom boli odňaté osudové vlákna pozemských bojov alebo starostí, ktoré by ich 

inak, museli zasiahnuť omnoho tvrdšie! 
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Nevideli v tom tú nevýslovnú lásku a tú veľkú pomoc, ale reptajú, ba sú dokonca 

urazení nad tým, že sa im také niečo môže ešte prihodiť, lebo nepoznajú ani súvislosť, ale 

čakali, že im ihneď po povolaní bude ustlaté na ružiach, a že budú nedotknuteľní voči 

všetkým príkoriam na zemi! 

Ale tím im bude urovnaná cesta k ozdraveniu a oni sami budú v tom posilnení. Svojou 

netrpezlivosťou si pritom kladú len nové kamene na cestu, ktoré budú musieť najprv odpratať, 

prv než budú môcť pokračovať v nutnej ceste ich očisťovaní. 

Povedal som vám už často, že pri povolaní spustí sa svetlá stena medzi vás a vaše 

doterajšie zatkané nitky. Svetlá stena vás chráni pred najsilnejšími účinkami všetkých zlých 

druhov vašich osudových nitiek, ktoré sa musia urýchlene uvoľniť v čase vašich príprav. 

A v tomto nutnom urýchlení by sa na vás ničivo zrútili, keby ste pritom nemali ako štít pred 

sebou svetlú stenu.  

Ak pôjdete s dôverou po ukázanej vám ceste v radostnom želaní služby nachádzajúcej 

sa pred vami, potom sa vám vážne nemôže nič stať pri odpykávaní. Ak sa však unavíte svojou 

netrpezlivosťou alebo zlyháte pri nutnom zdanlivom čakaní, ktoré v skutočnosti nie je 

žiadnym čakaním, alebo naopak, v horúčkovitej činnosti, potom sa táto svetlá stena stiahne 

opäť späť a vydá vás napospas útokom nitiek, naliehajúcich na rýchle rozviazanie, keďže 

urýchlenie už nemôže byť opäť zastavené.  

Vrhnú sa potom v tom na vás v plnej sile a zasiahnu vás ťažko svojimi takto 

urýchlenými účinkami, ktoré sa nedajú opäť uviesť do pomalších dráh, keďže k tomu boli 

podnietené silou Svetla. Tým vás to môže tiež zničiť, podľa druhu osudu, ktorý na vás čakal.  

Vo všetkom spočíva prosté dianie zákonitých účinkov a vyzerá to potom ako rýchly 

trest pre tých, ktorí zlyhali, ako sa to nevedomým javí, aj keď je to len urýchlené vyriešenie 

skutočných osudov. Pred týmto silným účinkom bol by však takto postihnutý zostal chránený 

silou Svetla, keby sa bol snažil k nemu smerovať.  

Toto odbočenie môjho vysvetlenia o duchovnom vedení povolaných nemá však nič 

dočinenia s opísaním normálneho deja v rámci zákonov tohto stvorenia; lebo povolaní sú 

výnimky, u ktorých každý priebeh sa urýchľuje Božskou silou. 

Predbežne chceme ešte zostať pri všeobecných druhov vedenia. Súčasný vodca bude 

vždy jeden vám najbližšie stojaci nahor na stupňoch rebríka, spojený s vami nejakým 

spôsobom, hoci len rovnorodosťou. 

Len čo sa od vás môže uvoľniť jeden vodca, hneď nastúpi druhý. V mnohých 

prípadoch je to taký, ktorý mal zase nejakú inú z vašich chýb, než tú, ktorej sa mohol zbaviť 

ten predchádzajúci vodca. Tým teda nie je povedané, že pri vystriedaní vodcu musí potom ten 

prichádzajúci stáť na vyššej úrovni, ako ten predchádzajúci. 

Vyšší vodca môže k vám prísť len vtedy, keď ste aj vy medzitým duchovne dosiahli 

vyšší stupeň; lebo vodca nemôže totiž nikdy stáť pod vami, ale často vedľa vás. On je iba 

vlastným prežitím skúsenejší ako vy, vôbec nie vždy o celý stupeň vyššie, lebo on vám musí 

ešte rozumieť. Musí spolucítiť s vami alebo lepšie môcť s vami znova preciťovať, a to je 

podmienka, že nemôže byť ďaleko od vás veľmi vzdialený! 

A pri troške poznania o neotrasiteľnej zákonitosti vo stvorení, nebude si nijaký človek 

namýšľať, že je spojený bezprostredne so Synom Božím Ježišom, čo ľudskému duchu nie je 

vôbec možné!  

Ale na túto výsadu si nárokujú práve mnohé menšie médiá bez uvedomenia si, že by 

nemohli zniesť ani silu priblíženia sa! A tisíce samoľúbych ľudí dajú sa týmito omylmi 

poblázniť a zvábiť, keďže sú im príjemné a radi sa slnia v takých sebaklamoch; veď sa im 

tým lichotí.  

Moje vysvetľovania nemajú nič spoločné s týmito mnohými zmätenými táraninami 

trochu mediálnych ľudí. Hovorím len o vážnych vodcoch, nie o tárajoch, ktorých možno nájsť 
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ešte aj medzi tými zosnulými, ktorí silne zaľudňujú bližšie okolie tejto hrubohmotnej zeme. 

To je iná kapitola, ku ktorej bližšie pristúpime príležitostne.  

Dávam vám iba všetko to, čo vám skutočne môže osožiť a čo vás preto povedie hore. 

Tých oddelení, ktoré vôbec nepotrebujete bližšie poznať, dotkneme sa iba letmo. Predbežne 

nezasluhujú ani zmienky. 

Ale že sa ľudia práve tým radi zaoberajú a najradšej o tom počúvajú, je len smutným 

znamením súčasného duchovného úpadku. Nevšímajte si tých blúznivcov, ktorí sa na tom 

chcú len zabávať alebo zahaľovať do samoľúbej povýšenosti, v ktorej nikdy nie je vzostup, ba 

ani možnosť k tomu. Záhrobní táraji vás iba zdržujú od vážneho konania a vážneho 

premýšľania; lebo je to totiž ich vlastný spôsob, keďže aj oni svoj čas premárňujú 

a premeškávajú, miesto toho, aby ho s vďakou využívali.  

Bude to pre nich veľkým zdesením, keď zrazu v poznaní musia skĺznuť nadol ako 

neschopní pre novú dobu. 

Stručne vám chcem ešte raz povedať: 

Najprv sú to len pomocníci, ktorí rovnorodosťou vašich chýb sa mohli s vami spojiť, 

až neskoršie, keď už nijaké chyby nemusíte ťahať so sebou a prechovávate v sebe iba túžbu 

po svetlých výšinách, potom prichádzajú pre vás do úvahy skutoční vodcovia, tí sú s vami 

spojení rovnorodosťou vašich predností a cností. 

Až títo vás popravde vedú do výšky, tým že posilňujú vaše cnosti a svojou veľkou 

silou pôsobia na vás ako mocný magnet. 

Až to sú potom vodcovia, ktorých skutočne môžete nazvať vodcami! Oni vás síce už 

teraz pevne držia tajomným, vám celkom neznámym spôsobom, pretože ich sila tiahne 

vesmírom, ale držia samozrejme len tých, ktorí prechovávajú v sebe ešte žijúce cnosti, nie až 

príliš zasypané. 

Ale o týchto vodcoch nemôžete ešte hovoriť tu na zemi, pretože pre vás musia 

v prvom rade pomocníci rozvinúť svoju činnosť k vašej podpore, aby ste boli schopní dočista 

vyprať svoje odevy zo všetkej špiny, ktorú ste si pripravili. Ale všetci títo pomocníci majú 

ešte sami všeličo splácať, čo sa im umožní tým, že vám pomôžu. 

Avšak nad týmito všetkými stoja už opravdiví vodcovia, čakajúc na vás a držiac vás 

zatiaľ, aby ste pri svojom veľkom očisťovaní neklesli a v ňom nezahynuli. 

Aj tu sa to všetko odvíja v zákone príťažlivosti rovnakého druhu! Sú to prastvorení, 

ktorí tak mocne pôsobia. 

Napríklad ten Prastvorený, stelesňujúci hrdinstvo, pôsobí takto na všetkých neskoršie 

stvorených, prechovávajúcich v sebe hrdinstvo ako cnosť a tí iní pôsobia vždy vo svojom 

určitom druhu. 

Prastvorený v ríši čisto duchovného je vždy jeden pre každý druh. Svojim 

vyžarovaním pôsobí potom na skupiny rovnakého druhu ešte v čisto duchovnom, ktoré sa 

nachádza nižšie. A skupiny každého druhu sú potom ešte aj ďalej dolu v raji medzi 

dokonalými neskoršie stvorenými a vyvinutými ľudskými duchmi. Odtiaľ sa potom šíria 

vyžarovania vždy ďalej smerom nadol do celého neskoršieho stvorenia k tým, s ktorými ešte 

môžu nadviazať spojenie. 

Tak v čisto duchovnom je na najvyššom mieste pre cnosti len po jednom stelesnení, 

ktoré je tu vodcom pre všetkých ľudských duchov rovnakého druhu! A iba títo nemnohí sú 

potom vlastnými vodcami, ale len v najčistejšej rozsiahlej vecnosti svojím vyžarovaním, 

nikdy nie osobne. 

To všetko je v Posolstve už jasne povedané.  

Preto ani jedného prastvoreného nemôže človek nikdy označiť ako svojho osobného 

vodcu. Bolo by to nesprávne. A o koľko menej ešte Ježiša, Syna Božieho. 
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Oboznámte sa s tým ľudia, že z toho veľkého skutočného vodcovstva môžu niečo 

pozorovať iba skutočne prebudení, a to pravým vedením, ktoré dáva presvedčenie. A nie 

každý je v duchu skutočne prebudený, a tým znovuzrodený, ktorý sa tým chváli! 

Je omnoho lepšie, keď hovoríte najprv o pomocníkoch, ktorí pri vás stoja omnoho 

bližšie než vodcovia a ktorí vám prinášajú veľký osoh s obrovskou námahou, ktorú vám 

venujú! Podajte im radostne a vďačne svoju ruku a počúvajte ich napomenutia, ktoré sú 

časťou vášho svedomia! 

 

 

 

 

191. Svetlé nitky nad vami. 
 

 

ZHRŇTE teraz dohromady prednášky, ktoré som vám dal v posledných týždňoch 

o bytostnom a najbližšom okolí pozemského človeka; hovoril som v nich o vlnení a tkaní, 

ktorými ste stále obklopovaní. Snažte sa v nich pozorovať spomínané deje, zostavené do 

jedného obrazu. 

To vôbec nie je ťažké. Veľmi rýchlo a ľahko môžete v tom poznať súvislosti medzi 

nimi a vami samými. Teraz ako pri skladacej hre dajte vo svojej predstavivosti všetko do 

pohybu,; najprv v jednotlivých účinkoch jedno za druhým do rôznych smerov a nakoniec 

v celkovom vzájomnom pôsobení, a uvidíte, ako sa časom pred vami bude živo odvíjať tento 

obraz. 

Pokúste sa pritom uvidieť, ako každé zlé myslenie alebo chcenie prebieha tkanivom 

ako tieň, pričom zatemňuje viac alebo menej to jasné, a tu i tam narušuje krásu; zatiaľ čo 

čisté, dobré myslenie alebo chcenie tiahne žiarivo nitkami, šíriac krásu a lesk po cestách, kade 

ide. 

Čoskoro vám bude táto mechanika tak bežná, že sa vám stane oporou a dovolí vám len 

dobre myslieť alebo chcieť a nakoniec tiež konať. 

Nešetrite v tom námahu, bude vám za to bohatou odmenou, o ktorú vás nikto nemôže 

ukrátiť. A keď už budete mať pred sebou ten pohyblivý obraz, potom priberte k tomu ešte 

niečo, čo mu dáva zakončenie a rámec dôstojný tomuto obrazu. 

Myslite si, že nad vami, „nad tkaním okolo vás“ miesto povaly visia samé svetlé, 

jemné nitky ako jemnučký závoj; vanie z neho vzácna vôňa, schopná svojrázne oživiť 

a posilniť, len čo sme schopní si ju uvedomiť a na ňu dbať. 

Sú to nespočetné nitky, skrývajúce v sebe mnohoraké možnosti použitia, ochotné 

v každom čase zniesť sa dolu na tie miesta, kde po nich zatúžia. 

Ak niekde v spodnom súkolesí vzplanie malá iskrička, ktorá vznikla túžbou, prosbou 

alebo silným prianím, tak sa ihneď napnú rovnorodé nitky k tejto iskričke a spoja sa s ňou 

magneticky; posilnia ju natoľko, že sa stane svetlejšou žiarivejšou, a tým rýchlo od seba 

odoženie všetko temnejšie a kalnejšie. A keď vzplanie vysoko, spáli všetky miesta, spaľujúc 

ešte s temným alebo zlým ten povrazec, na ktorom sa táto iskra snažila vyvinúť. Tým sa tento 

povrazec veľmi rýchlo uvoľní od všetkého, čo ho drží dolu. 

Lenže iba svetlé, čisté priania alebo prosby môžu dosiahnuť spojenie so svetlými 

nitkami, stále visiacimi nad súkolesím, ktoré vždy obklopuje ľudskú dušu alebo pozemského 

človeka. Temné prianie tu nikdy nenachádza oporu, pretože k tomu nemôže vytvoriť spojenie.  

Spojenie týchto nitiek, prichádzajúcich z bytostného, deje sa pre každého pozemského 

človeka cez jeho plášť alebo telo strednej hrubohmotnosti, nazývané obvykle telom 

astrálnym. Toto je prežarované dušou v závislosti od každého jej hnutia. Ak sú hnutia duše 

temného druhu, nenájdu pripravené svetlé nitky nijaký priechod ku pomoci. Až pri svetlých 
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hnutiach môže astrálne telo tak žiariť, že sa samočinne otvorí pre tie nitky z výšky, ktoré sú 

rovnakého druhu ako súčasné hnutia duše. 

Tak je toto astrálne telo strednej hrubohmotnosti vlastnou vstupnou a výstupnou 

bránou duše. V skutočnosti menované nitky sa uplatňujú na úrovni strednej hrubohmotnosti, 

nazývanej astrálnou a pôsobia jej prostredníctvom a to podľa druhu jej žiarenia. 

Predstavte si to všetko. Je to tak jednoduché a pritom tak spoľahlivé a spravodlivé, že 

nikdy nie je možné, aby nejaká myšlienka alebo chcenie k dobrému mohlo zostať bez pomoci. 

Tak je to ľudskému duchu vždy uľahčované. Až príliš uľahčované na to, aby svojím 

prazvláštnym spôsobom ešte dbal na tú hodnotu, ktorá prináleží týmto dianiam, a ktorú nesú 

v sebe. 

Avšak chcem vám ukázať pôvod týchto nitiek, aby vo vašej predstavivosti nezostala 

nijaká medzera; inak by pre vás ešte viseli vo vzduchu, a to je nemožné, pretože všetko 

v tomto stvorení má a musí mať určité východisko, bez ktorého by nemohlo existovať. 

Nitky sú vyžarovania mnohých bytostných prostredníkov. Vy ste s ich pôsobením ešte 

nie správne oboznámení, ale staré národy ich už dobre poznali. 

Vy, ako ľudskí duchovia, mali ste sa stať na zemi tými, ktorí sústreďujú a 

sprostredkovávajú pre ďalšie šírenie všetky vyžarovania tých ľudských duchov, ktorí sú zrelší 

ako vy a prebývajú vo vyšších úrovniach stvorenia, a tí potom robia opäť to isté v spojení ešte 

s vyššími svetlejšími a ešte zrelšími ľudskými duchmi až nakoniec tak nadíde spojenie 

s rajom, kde zotrvávajú úplne dozretí, dokonalí ľudskí duchovia tohto neskoršieho stvorenia 

v radostnom tvorení. Títo majú takisto styk pomocou reťaze prostredníkov s najdokonalejšími 

z prastvorených v čisto duchovnom. Takým istým spôsobom a v rovnakom poradí je to aj 

u všetkých bytostných, pôsobiacich a pomáhajúcich vám v celom stvorení, ktorí sú však vždy 

o pol stupňa vyššie ako vy. 

Čo z toho rozvíja činnosť vedľa vás a pod vami je iste tiež s vami spojené, ale nie 

týmto spôsobom. O tom však budeme ešte hovoriť. Predbežne zostaňme u tých nitiek, 

o ktorých som hovoril. 

Nitky sú tak mnohostranné, že niet ničoho, v čom by sa pozemskému človeku alebo 

tiež duši už od zeme vzdialenej nemohlo nájsť a dostať pomoci posilnenia, útechy a opory 

v tej chvíli, keď jeho túžba alebo prosba o to nadobudne celkom určitú silu v opravdivom 

chcení. Nie prv; lebo samotné sformované slová nestačia nikdy k tomu, aby vytvorili 

spojenie. Ani žiadna prchavá myšlienka.  

Musí to byť vrúcna, pravá a opravdivá túžba alebo prianie, bez myšlienkovej 

vypočítavosti, bez očakávania odmeny, bez niečoho naučeného, čo predsa nikdy nemôže 

vychádzať tak priamo zo srdca alebo z duše; sformované pozemské slovo už totiž viaže príliš 

silne. Ono môže vždy udávať iba smer pre chcenie duše, vytýčiť dráhu pre púť, po ktorej chce 

ísť cit. Avšak nikdy nesmie byť všetkým. 

Ak človek nemôže oboje zjednotiť, t. j. slovo so svojím chcením, ak musí priveľmi 

myslieť na formovanie svojich slov, potom je lepšie modliť sa a ďakovať alebo prosiť len 

citom bez slov! Potom je to určite neskalené! Pevne sformované slovo veľmi ľahko skalí a 

zúži každé cítenie. 

Omnoho krajšie a účinnejšie je to, ak pri tom môžeme vynechať slová a na ich miesto 

si duchovne predstavíte len jeden obraz, do ktorého môžete čisto a nezištne vnoriť svoje 

cítenie! Musíte skúsiť, čo je vám ľahšie a čo vás neobmedzuje. 

Potom je to vaša duša, ktorá hovorí, ak vynecháte slová. Tá duša, ktorá prehovorí, keď 

bude odlúčená od tejto zeme a tiež od všetkých úrovní hrubohmotnosti; lebo potom odpadne 

každé sformované slovo. 

Pravdepodobne sa vo svojom vnútri už zase budete pýtať, ako je to potom možné, že 

duše z jemnohmotnosti môžu ešte hovoriť prostredníctvom ľudí mediálne nadaných, alebo že 
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mediálni ľudia počujú hovoriť také duše, toto prijímajú a dávajú ďalej buď písomne alebo 

ústne. Viem, že sa mnohé také otázky vo vás ihneď vynárajú. 

Ale ak dôkladne hľadáte v mojom Posolstve, potom v ňom nájdete aj odpoveď na 

všetky také otázky, ktoré nie sú ničím iným, než pochybovaním vášho rozumu. Prijímajte 

preto všetko len správne, čo vám hovorím, potom si budete môcť aj sami všetko usporiadať 

tak náležite, že už viac nenastanú žiadne pochybnosti. 

Už dávnejšie som vám vysvetlil činnosť pozemského mozgu, ktorý rozdeľujeme na 

predný a zadný mozog. Zadný mozog je ovplyvňovaný citmi. Prijíma iba obrazy citového 

chcenia a privádza ich ďalej k prednému mozgu už primerane spracované. Predný mozog ich 

prijíma a spozemšťuje tým, že všetko znova prepracuje a primerane svojej odlišnej 

schopnosti vyžarovania zhusťuje a premieňa v hrubšiu pozemskú hmotnosť. Tým je to 

vtláčané do ešte užšej formy, ešte pevnejšie pospájané a nanovo sformované k vyjadreniu 

pozemským slovom. 

Taká je činnosť mozgov tejto pozemskej schránky každého jedného pozemského 

človeka. Mozgy tvoria široko rozvetvenú dielňu, je to zázračné dielo, plné najrušnejšej 

činnosti. A pretože predný mozog vykonáva tzv. ťažkú prácu, to jest všetky dojmy 

sprostredkované mu zadným mozgom prenáša do ťažších, hutnejších foriem, ktoré sú pre 

svoju silnejšiu hutnosť ešte viac obmedzené, aby boli pre pozemské chápanie lepšie 

zrozumiteľné; preto sa predný mozog tiež unaví a potrebuje spánok. Zatiaľ zadný mozog sa 

nepodieľa na tomto spánku a pracuje pokojne ďalej. Ani samotné telo by nepotrebovalo tento 

spánok iba pokoj, odpočinutie.  

Spánok je len nutnosťou predného mozgu! 

Lenže aj to je pre vás ľahko zrozumiteľné a pochopiteľné. 

Potrebujete si to všetko len v pokoji raz dôkladne premyslieť. Uvažujte teda: keď telo 

odpočíva, vy môžete byť pritom bdelí a nepotrebujete spať. To ste už sami na sebe často 

zažili. Ak ale odpočíva predný mozog, vytvárajúci vám myslenie, teda prepracovanie 

citových vnemov do hrubších a zúžených foriem a do ťažšej hutnosti, keď tento mozog musí 

odpočívať, potom prirodzene prestáva tiež myslenie. Vy samozrejme nedokážete na nič 

myslieť počas tohto odpočívania predného mozgu. 

A len možnosť myslenia nazývate tu na Zemi bdením, naproti tomu nemožnosť 

myslenia spánkom alebo bezvedomím. Pritom vždy ide len o tzv. denné vedomie, ktoré je 

výlučne činnosťou predného mozgu. Zadný mozog je neustále bdelý. – 

Po tomto odbočení prejdeme teraz zase späť k hovoru duší, pri ktorých odpadajú úzko 

sformované slová a pretrvajú len obrazy, ktoré majú formovať predstavy. Tieto obrazy 

chcenia alebo zážitkov odlúčených duší vtláčajú sa pri oznamovaní do zadných mozgov 

pozemských ľudí presne tak, ako pri ich vlastnom chcení. Zadný mozog prenáša tieto prijaté 

obrazy, primerane prepracované jeho druhu, ihneď k prednému mozgu. Ten, riadiac sa opäť 

podľa svojho druhu, prijaté obrazy zhusťuje a privádza k prejavu v myslení, slovom alebo 

písmom. 

Niektorému mediálnemu človeku to samozrejme pripadá tak, akoby tieto slová 

skutočne počul, čo je zase vyvolané účinkom predného mozgu; ten je totiž spojený aj so 

sluchom a prijíma jeho vnemy, aby ich primerane spracoval. 

Lenže v týchto práve menovaných prípadoch, keď ide o tzv. „jasnočutie“ 

z jemnohmotnosti, vyžaruje predný mozog citové obrazy, prijaté zadným mozgom počas 

spracovania k väčšej hustote obrátenou cestou tiež k sluchu; sluch je potom nútený 

spoluzachvievať sa v slovných formách počas ich tvorenia, lebo je s týmto mozgom spojený 

a tiež stále pripravený na príjem.  

Touto obrátenou cestou k hrubohmotnému uchu znie to potom mediálnemu človeku 

prirodzene trošku inak, keďže druh týchto záchvevov je odlišný od tých, ktoré vytvárajú 
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hrubohmotné zvukové vlny a zasahujú ucho ťažkého pozemského tela, ktoré ich vedie ďalej 

k prednému mozgu. 

Pri tomto deji jasnočujnosti neprichádza však do úvahy najťažšia vonkajšia 

hrubohmotnosť sluchu, ale iba jemnejšia hrubohmotnosť. To si môžete predsa domyslieť; tá 

vonkajšia a najťažšia hmotnosť je príliš hrubá a ťažkopádna na to, aby mohla odpovedať na 

jemnejšie záchvevy, prichádzajúce z mozgu. Pritom sa zachvieva len jemnejšia 

hrubohmotnosť, ktorá je rovnakého druhu ako druh záchvevov predného mozgu. 

Vnímacie alebo prijímacie ústroje vonkajšieho ucha sú účinne zasahované a uvádzané 

do pohybu iba zvonku prichádzajúcimi hrubšími zvukovými vlnami. 

Myslím, že ste ma v týchto úvahách mohli ľahko sledovať. Preto som bol v nich tiež o 

niečo podrobnejší, aby som vám to všetko zrozumiteľne objasnil. Taký je teda dej 

sprostredkovania obrazmi miesto slovami, ako to používajú duše z jemnohmotnosti, aby 

v pozemských ľuďoch sformovali pochopenie svojho chcenia. 

Tak je aj „počutie“ svetlejších a ľahších duší tam možné len z vnútra navonok! Dej 

postupuje obrátenou cestou než v hrubohmotnosti, s jej hustým, chrániacim, ale aj 

zdržujúcim obalom, ktorého ochrana už nie je potrebná v jemnohmotnosti. 

Tým si môžete ľahšie vysvetliť aj okolnosť, že duše, ktoré sa vnútorne neotvoria, sú 

tam hluché a taktiež slepé;. vysvetlil som vám už predsa, a to v jednej z predošlých 

prednášok, že vlastné videnie je videnie duchom. 

Nejeden chytrácky, obzvlášť rozumovo bystrý človek, ktorého možno ďalej nazvať 

k pozemskému mozgu pripútaný, snáď pritom narazí na to, že spôsob vyjadrovania rôznych 

odlúčených duší prostredníctvom jedného a toho istého média býva veľmi často tiež od 

základu rôzny, hoci nástrojom je ten istý mozog. 

Táto okolnosť by vlastne musela skôr poukazovať na to, že duše predsa ešte 

používajú reč v slovnom vyjadrovaní, aby sa urobili zrozumiteľnými, obzvlášť keď také 

oznámenia prichádzajú niekedy tiež v rečiach, ktoré médium vôbec nepozná. Ako anglicky 

alebo francúzsky, latinsky, práve tak japonsky, turecky a v mnohých iných jazykoch. 

Avšak to nie je podstatné, pretože také oznámenia prichádzajú vždy iba z úrovní 

náležiacich ešte k hrubohmotnosti, ktorá obsahuje predsa mnohé úrovne. Tam je totiž 

podobný postup ako v ťažkej hrubohmotnosti na zemi. Záhrobní obyvatelia sa 
občas zmocňujú úplne mozgu niektorých médií ako nástroja 

k priamemu prejavu. 

Až v jemnohmotnosti, ktorá je celkom iného druhu než hrubohmotnosť, mení sa 

týmto druhom aj forma prejavu tých istých zákonov stvorenia, na ktoré som už viackrát 

poukazoval v Posolstve. 

Nesmiete robiť tú chybu, že moje Posolstvo, obsahujúce celé dielo stvorenia 

a zasahujúce ešte ďaleko vyššie, chceli by ste, tak ako je vtesnať do svojho malého sveta 

myšlienok! Tým by ste ďaleko nedošli; lebo často som vtlačil obrovské diaľky do jedinej 

malej vety, aby som vášmu chápaniu dal aspoň trochu zaokrúhlený základný obraz, ktorý by 

vám bol oporou. Aby ste nemuseli naďalej blúdiť hore dolu bez cieľa v oblasti, ktorá netvorí 

ani tú najmenšiu časť vášho užšieho okolia. Ak chcete moje Posolstvo správne pochopiť, 

musíte ho spracovať! 

Predovšetkým vám chcem dať len súvislosti, nie podrobnosti! Až keď budete mať túto 

veľkú súvislosť konečne ustálenú, potom sa môžete pustiť cieľavedome aj do podrobností, 

bez toho, že by ste pri tom museli strácať súvislosť. 

Čím vyššie sa dostanete, tým menej sa to dá pojať do slov, napokon vôbec všetko je 

pre vás len žiarením, pretože všetko iné zanikne. 

Zdôrazňujem to zvlášť pre vás, teda pre ducha pozemského človeka, formou 

učineného ducha neskoršieho stvorenia! Všetko ostatné, čo nie je pod vami alebo vedľa vás, 

nemôžete predsa tak či tak nikdy pochopiť. 
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Čo je pre vás žiarením, to je pre vyššie, než ste vy, viditeľné, hmatateľné a 

sformované. Tak to ide ďalej, stále vyššie, nakoniec už len božské môže rozoznať v božskom 

všetko sformované, až na samého Boha, ktorý vo svojej bezbytostnosti nie je ani Božským 

spoznateľný, okrem jeho Synov, ktorí sú z neho samého a nie len z jeho vyžarovania.  

Ujasňujte si to vždy znovu a využívajte to, čo vám dávam, a to vždy len vami 

spracované, s ohľadom na vašu prítomnosť a vaše najbližšie okolie! Vaším chcením po 

poznaní nevystupujte do takých fantastických výšok, kde by ste aj tak nemohli pôsobiť a nič 

poznávať. Ale súvislosti musíte poznať, ak chcete ísť správne tam, kde máte podľa zákona 

raz prebývať! A tie súvislosti chcem vám preto sprostredkovať!  

Ale teraz sa vráťme opäť k našim nitkám, visiacim nad tkaním, ktoré sú okolo vás 

v stálom pohybe. Sú to vyžarovania bytostných sprostredkovateľov, tvoriacich veľkú reťaz, 

ktorá zostupuje zhora nadol. Zhora nadol bežiacu, na to nesmiete zabúdať, inak stratíte 

súvislosť. Len pred chvíľou som vám to vysvetľoval ako zdola nahor vedúce, pretože som bol 

vtedy pri koncoch nitiek, visiacich zhora, aby som vám tak doplnil obraz, ktorému sme dali 

pred nami vystúpiť. 

Sú teda celkom rozličné druhy takých nitiek. Majú svoj pôvod vo vyžarovaní 

príslušných bytostí, ktoré prijali silu, odovzdanú im v tom čase vyššie sa nachádzajúcimi 

sprostredkovateľmi. Prijatú silu opäť odovzdávajú ďalej. Pri prúdení nadol dochádza 

k zmene, pričom sa žiarenie prispôsobí zakaždým k prvému druhu, na ktorý narazí.  

Z týchto nitiek môžu ľudia na zemi dostávať posilnenia pre každú cnosť a pre každé 

dobré chcenie! V každom čase; lebo tieto nitky stále visia nad vami, pripravené očakávajúc, 

že sa vám po nich zažiada. 

Chcem vám teraz povedať len o jednom druhu, aby ste vedeli, ako tieto javy 

prebiehajú za prísneho dodržiavania prazákonov stvorenia v ich samotnom účinkovaní.  

Elizabeth, prakráľovná ženskosti, zahrňuje vo svojej dokonalosti všetky cnosti 

a prednosti. 

Z nej potom vychádzajú žiarenia zodpovedajúce jej druhu ďalej nadol do oblasti 

Božského a vystupujú aj von do ríše čisto duchovného kde sa nachádzajú mnohé 

odstupňovania všetkých prastvorených.  

Pri každom stupni nadol štiepia sa tieto žiarenia na jednotlivé základné druhy, ktoré sa 

v bytostnom ihneď stelesňujú do obrazov svojho pôvodu, v tomto prípade teda ako obrazy 

Elizabeth, východiska týchto vyžarovaní. To sa deje v bytostnom aj v duchovnom, lebo 

obidva druhy žiarení vychádzajú z prakráľovnej, ktorá ich má v sebe spojené. 

Ich formy sa vytvárajú presne podľa súčasných celkom určitých jednotlivých druhov 

žiarenia, ktoré stelesňujú a ktorými vlastne samé sú. Tým sa prirodzene vyskytujú tiež rôzne 

odchýlky vo výzore alebo v zjave tých obrazov, vyjadrujúcich vždy jasne a jednoznačne to, 

čo dotyčný druh žiarenia obsahuje a ako pôsobí. 

Tak pribúda nakoniec stále viac jednotlivých druhov, ktoré sa ukazujú stelesnené. 

Staré národy ich kedysi označovali za bohyne a bohov, pretože títo ľudia nemohli vtedy 

dovidieť ďalej. Mysleli si, že sprostredkovateľky týchto žiarení sú už vlastné východiská, 

a preto ich považovali za to najvyššie, čo existovalo. 

Vychádzajúc preto obrátene od ľudských duchov, myslené teraz zdola nahor, nájdeme 

takto v bytostnom mnoho takých sprostredkovateliek a aj sprostredkovateľov. Ich 

prostredníctvom môže každý človek na zemi dostať všetko, len keď v čistote túži po niečom 

z toho. Nech je to cudnosť, ktorá je však celkom iná, než si to ľudia vymysleli, vernosť, 

plodnosť, pravdivosť, pôvab, skromnosť, usilovnosť, (zachvievajúce sa v zákone pohybu), 

a mnoho iného. Pre každú jednotlivú cnosť, týkajúcu sa ženstva, je stelesnená jedna 

sprostredkovateľka. Rovnako pre všetko mužské jestvuje sprostredkovateľ, ako napr. pre silu, 

odvahu, nebojácnosť, obratnosť, pravé čisté vodcovstvo a všetko ostatné, ktoré tu netreba 
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vymenovávať. Chcem vám totiž rozvinúť len približný obraz k lepšiemu porozumeniu toho, 

čo vám dnes dávam. 

Od každého z týchto sprostredkovateľov, potrebných pri odštepovaní jednotlivých 

častí, vychádzajú tieto nitky, o ktorých vám hovorím. A každý z týchto sprostredkovateľov 

má opäť veľmi mnoho pomocníkov, ktorí sú okolo neho a uplatňujú sa vo vyžarovaní. Je to 

radostné vlnenie, spočívajúce vo všetkom tomto pôsobení! 

Ak sa však pozriete na tieto nitky dnes, v terajšej dobe, tak sa otvorí vášmu zraku 

bezútešný obraz; mnohé z týchto nitiek totiž, ba väčšina z nich visia nadol bez spojenia 

s pozemskými ľuďmi. 

Voľne sa vznášajú dookola, úplne nevyužité a neprijaté tými miestami, pre ktoré boli 

zamýšľané v pomáhajúcej láske. 

Takto visiace nitky svedčia o vašej vine, pozemskí ľudia, tak ako mnohé ostatné už 

kričia vašu vinu do stvorenia a hore až k Stvoriteľovi. Ten vás doteraz zahrňoval svojou 

láskou a svätými zákonmi vám uľahčoval poznávať tie cesty, po ktorých máte ísť! 

Ako veľmi sa budete musieť hanbiť, až potom prídete k poznaniu! Vy, ľudia, ste tými 

jedinými, ktorí prijaté neodovzdávate správne ďalej a ktorí ste v tomto prípade tiež úplne 

zlyhali ako sprostredkovatelia, lebo už dávno nie ste schopní prijímania. 

O tom niet už viac čo povedať. Smutne stoja všetci sprostredkovatelia v bytostnom, 

ktorí sú spojení s vami, ľudia. Žalujúc, vysoko zdvíhajú nitky, ktoré taktiež im mali privádzať 

striedavo prúdenie, keby ich používali pozemskí ľudia. Striedavé prúdenie by vyžarovanie len 

oživilo nádhernejšími farbami, a tým by mu umožnilo ešte viac zosilnieť, zažiariť a prinášať 

viac požehnania. Lenže konce nitiek sú zaschnuté a zakrpatené. 

Iba sprostredkovatelia, ktorí sú v spojení so zvieratami, s rastlinami a s horninami, tí 

stoja ešte pevne a radostne; lebo ich nitky žiarenia sú napnuté v striedavých kruhoch dávania 

a brania, ktoré musí byť aj v tom. Radostne poslúchajúc zákon stvorenia a ďakujúc, že k tomu 

bola daná možnosť Božou všeláskou, ktorá sa v tom prejavuje. 

Tak ste svojím vypestovaným falošným myslením spôsobili škaredo vyzerajúcu 

škodlivú trhlinu v obraze tej časti tkania stvorenia, ktorá je s vami vo veľmi úzkom spojení. 

Nepekné veci rozširujete okolo seba, ľudia, kdekoľvek chodíte a stojíte. Kamkoľvek len 

mohli dosiahnuť vaše myšlienky, tam ste porušili harmóniu, tým aj krásu a tiež možnosť 

zákonitého dozrievania. Za mnohé sa máte zodpovedať a tiež odpykávať! 

 

 

 

 

192. Vianočné tóny výstražne znejú vesmírom. 
 

 

Vianočné zvony vyzváňajú tentoraz k začiatku konca jednej svetovej doby! Ľudstvo 

necháva týmto tónom príjemne na seba pôsobiť pri pomyslení, že vypovedajú o bytí ich 

Spasiteľa, ktorý kedysi prišiel na zem a za nich bojoval, za nich trpel a zomrel. 

Počujú útechu z týchto zvukov, tiež vnútorné uspokojenie, ktorému sa snažia oddať, 

pretože sa domnievajú, že je v tom viera.  

A predsa to všetko nie je však nič iné, než súmrak ľudskej duchovnej lenivosti, ktorý 

ich chce nechať uspať k duchovnej smrti a tým ako nepotrebných ich vyhladiť z tohto 

stvorenia. 

A mnohí z pozemských ľudí už zaspávajú! Ostatní sú štvaní núdzou. Pozemsky 

nasýtení, nemôžu mať žiadnu radosť z tónov, ktoré ich uvádzajú do stavu blaženého vedomia 

zadosťučinenia. Pre nich toto zvonenie znamená nové starosti, nové ťažkosti a nové hnevy 
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voči osudu, ktorý ako sa zdá, ich neprávom tak zanedbáva a mučí. Pritom v nich pomaly 

vzrastá rozhorčenie proti spolublížnym, ktorí sa podľa ich mienky majú lepšie ako oni sami. 

Je tiež mnoho tých, ktorí ležiac v nemocnici, reptajú proti tej nezmeniteľnej 

prozreteľnosti, ktorá práve im odňala čistú radosť zo sviatkov. 

Iní zase zahrabaní v práci nemyslia vôbec na nič, nanajvýš na zisk, ktorý chcú mať zo 

svojej práce.  

Ani jediný zo všetkých ľudí nepočuje v tomto zvonení úzkostlivý zvuk v tom znejúci, 

ktorý sa snažia súčastne vysielať strachom sa chvejúci bytostní, ako poslednú výstrahu pred 

hrôzyplnou búrkou! Oznamujú tým náhly koniec jedného svetového obdobia! 

Ľudia však z toho nič nepočujú, sú príliš zamestnaní sami sebou. Pre druhých nemajú 

dosť času, najmenej však k vnútornému zahĺbeniu a k sebapoznávaniu, čo by bolo tak veľmi 

potrebné v týchto hodinách. Tak zostávajú uzavretí pred nebezpečenstvom a nedbajú na vlny 

valiace sa na nich, ktorých ničivú silu bytostní v predtuche už cítia.  

Keď však veľká bieda zavalí zem, potom už nebude možné ani zastavenie ani návrat 

späť. Aj koniec musí byť vychutnaný, aj keby bol sebatrpkejší. 

Počúvajte znenie zvonov a spoznajte, čo vám tento raz chcú povedať! Je v nich niečo, 

čo v nich nikdy nebývalo. Vy ste sa však odnaučili niečo z nich počuť. Uzavreli ste sa 

všetkému tkaniu vo stvorení už pred dávnou dobou a preto nemôžete viac vnímať všetky 

výstrahy; ale potácate sa neopatrne nad smrtiacou priepasťou; kde každý neistý krok vám 

môže priniesť zničenie. 

K tomu ešte zatvárate pevne oči, pretože už neznášate Svetlo, ktoré vás oslepuje 

a bolí, namiesto toho, že by vás malo občerstviť a posilniť. 

Úbohí, ktorí preto nemôžete prijať už Svetlo a ktorým len temnota sa javí ako úľava, 

choďte, zozbierajte všetku svoju silu a poslúchajte v sebe, okolo seba, aby ste objavili 

hroziace nebezpečenstvo; pretože inak vás zavalí celkom neočakávane. Ale musíte sa 

poponáhľať; pretože máte už veľmi málo času. 

Ani vám to nebude teraz nijako uľahčené, pretože ste nechceli počuť Božie výstrahy, 

naopak, ste sa uzavierali každému napomínaniu zo Svetla, akonáhle pri ňom bolo požadované 

a očakávané, aby ste sa konečne prebudili z duchovne lenivého bytia a duchovne sa 

zachvievali v zákone pohybu! 

A táto požiadavka je vždy zo Svetla, zatiaľ čo lákanie temnôt zostáva namierené na 

duchovnú pohodlnosť. Rozlišovanie je nie pre vás tu tak ťažké, len aby ste mali k tomu dobrú 

vôľu. Ale to je práve to, čo vám chýba. 

Pohodlnosť zostáva vždy proti zákonu stvorenia, ktorý nesie vôľu Božiu a vyžaduje 

pohyb; pretože pohodlnosť ľudského ducha stane sa lenivosťou, vedúcou k smrteľnému 

spánku a tým k stroskotaniu vo stvorení a k zničeniu. Nie je ani jedinej cesty, ktorá by sa 

mohla týmto následkom vyhnúť. Obchodnícky obratná chytrosť nie je duchovný pohyb. 

A to je to, čo temno chce, aby ste bezpodmienečne prepadli týmto najťažším 

následkom. Volanie zo Svetla bude vždy požadovať živosť, lebo každému ľudskému duchu 

vo stvorení sa darí rovnako, ako plavcovi v prúde. Musí sa stálym pohybom udržovať na 

mieste, ktoré dosiahol, ak chce odpočívať, prúd ho odnesie späť. Potom musí zmnohonásobiť 

svoju námahu, aby sa nakoniec veľmi unavený dostal na to isté miesto, na ktorom by sa bol 

s vynaložením nepatrnej sily mohol hravo udržať. Až znovuzískaním pôvodného miesta však 

ešte nič nezískal, i napriek veľkej námahe. 

Osloboďte sa už konečne raz jediným pohybom skutočne duchovne! Spoznáte potom 

a nájdete všade iba jednu veľkú, nevysloviteľnú lásku Božiu, a to všade, kde sa len pozriete. 

Ste ňou predsa zahrňovaní, ale nedbáte na ňu, ako rozmaznané deti, sediace mrzuto pred plne 

prestretým stolom, pretože netúžia po maškrtách, ktoré môžu jesť každodenne, kedykoľvek sa 

im zachce. 
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Tiež vy sedíte u prestretého stolu tohto stvorenia a zvykli ste si z neho brať vždy bez 

akýchkoľvek ohľadov! Ale je veľký rozdiel medzi požadovačným braním a úprimne 

chcejúcim prijímaním. 

Vo stvorení ste sa mali až príliš dobre. Možnosť slobodného chcenia vás, pozemských 

ľudí, naplnila pýchou. Hrali ste sa s tým vo svojej nerozvážnosti a – teraz ste na konci túto hru 

prehrali! Teraz si čoskoro uvedomíte, akú hodnotu ste v možnosti slobodného chcenia mali 

v rukách; nedbali ste na ňu a predovšetkým ste nemysleli na to, že taká hodnota ukladá tiež 

povinnosti, nachádzajúce sa v poznaní zodpovednosti za túto veľkú pôžičku. 

Ľahkomyseľne ste zaobchádzali s tým, že ste smeli chcieť; toto vám musí byť preto 

teraz odňaté na tak dlho, dokiaľ sa nepreukážete hodnými to opäť prijať. Žiaľ, človek dokáže 

svojím zvláštnym spôsobom oceniť len všetko to, čo si musel namáhavo získavať, alebo len 

potom, keď mu bolo to, na čo si dávno zvykol, zrazu odňaté. Až to odňaté vyvolá v ňom 

pojem hodnoty! 

Tiež toto všetko spočíva v pokriveninách jeho povahy, nakoľko sa z nich vyvinula 

domýšľavosť a pri tom sa úplne odnaučil opravdivo prijímať! V možnosti prijímania je 

neoceniteľná veľkosť, ktorú nie ste dnes ešte schopní pochopiť, inak by ste nemohli ňou tak 

nedbanlivo pohŕdať, alebo nechať nepovšimnutú. V tom spočíva pravé človečenstvo! 

Vedome a opravdivo prijímať milosti Božie, až to robí človeka človekom! 

Domýšľavosť však, musí byť pri tom úplne vylúčená, inak nenastane nijaké skutočné 

prijímanie. S domýšľavosťou v pozadí ani by to nebolo možné. A len ten, kto sa naučil 

správne prijímať, ten potom takisto rád a správne rozdáva. Tým sa potom napĺňa prevládajúci 

zákon čistej lásky, idúcej žiarivo jasne a víťazne celým stvorením: len v dávaní je tiež 

skutočné prijímanie!  

Tento dej je vždy pevne zakotvený v každom duchovnom dianí, ale pôsobí až do 

hrubohmotnosti. Viďte vianočné sviatky! 

Ako málo je tých ľudí, ktorí dokážu dávať v pravej podobe alebo vôbec dávať! Je to 

znamenie rozšírenia bezmedznej povrchnosti; keďže nepremyslené darovanie sa deje 

povrchne, čo je len následkom duchovnej lenivosti, ktorú získali mnohí ľudia. Potom 

samozrejme ani neprekvapuje, že také darovanie spôsobí často len málo radostí. 

Ak však darujete premyslene, s vnútorným porozumením, potom je to dávanie 

premiešané s pravou radosťou a s láskou, ktorá zase vás, ako darcu bohato obdarováva 

v tomto dávaní radosti vzbudenej niekedy aj len pravým slovom v pravý čas! 

Každý, kto správne dáva je však vo svojej voľbe prísny. Napríklad nikdy v ňom 

nevznikne myšlienka dať ľahkomyseľnému človeku darom peniaze, ktorých by tento použil 

vždy iba svojim ľahkomyseľným spôsobom, sebe a možno aj iným ku škode, či už by šlo tiež 

o škodu na zdraví jeho pozemského tela, buď fajčením, pitím alebo inými výstrednosťami, ku 

ktorým ste vy dali potom podnet nesprávne použitým darom. 

Je neuveriteľné, ako často sa hreší práve v tom touto povrchnosťou v dávaní, bez 

akejkoľvek lásky. Svedčí to jasne o tom, že darcovi záležalo len na tom, aby sa splnením 

rýchlo zbavil obtiažneho zvyku.  

Dávajte preto všetko, čo chcete dávať s uvážením a láskou; lebo tá vám dá vycítiť, čo 

je pravé. 

Svoju vlastnú pokrivenosť môžu ľudia najľahšie poznať na tom, ako sa im darí vo 

stvorení. Je predsa všetko najčistejšou láskou, čo im z toho vzíde, i keď len pozorujú samotnú 

zem. S výnimkou toho, čo prichádza od ľudí. 

Ľudia však už nedokážu ani prijímať, ale chcú sa stavať ku všetkým darom 

panovačne s požiadavkou toho, čo si sami vytvorili: Peniazmi! 

Cenia si ich omnoho viac než všetky veci, ktoré si za ne môžu kúpiť, aby nimi sebe 

alebo iným spôsobili ešte radosť. Pre tieto peniaze sa trápia, prenasledujú, potierajú 

a podvádzajú, ohovárajú, kradnú, lúpia a vraždia, nie pre krásu, a dary tohto stvorenia, ktoré 
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im môžu byť dané ľahko a dobrovoľne, ale len pre peniaze a majetok, ktorý sa za ne dá kúpiť 

a tiež pre pôžitky, ktoré môžu za ne získať, pre pôžitky vytvorené ich rozumom! 

Vo všetkom tom nenájdete nijakú túžbu po pokojnom, pracovitom pozemskom živote 

človeka, ktorý sa v tichom ďakovaní Bohu ešte raduje z krásy tohto stvorenia! Taký človek, 

ktorý nemá v sebe nijakú túžbu k niečomu „vyššiemu“, je posmešne nazývaný podivínom. 

Týmto vyšším sa však myslí všetko nízke, ako je nezmyselné hromadenie pozemského 

majetku len pre jeho vlastníctvo, aby tým bolo možné zaistiť sebe a snáď i niekoľkým 

blízkym ešte bujnejší spôsob života, teda v každom prípade toto prináša duchovne veľké 

škody rôzneho druhu; keďže oprávnenie smieť byť majetným zaväzuje k povinnostiam nielen 

voči pozemským ľuďom, ale i k Stvoriteľovi! 

Nejeden z týchto pozemských ľudí by duchovne lepšie postupoval vpred, keby 

nemohol svoj pozemský život užívať tak pohodlne! Ako je to vo všetkom, tak to má byť 

i s bohatstvom: v budúcnosti zostane len tomu, kto s ním dokáže zaobchádzať Bohom 

chceným spôsobom, ktorý ho povedie k požehnaniu. V takých rukách sa bude potom trvale 

rozmnožovať. 

Pozemským ľuďom bude táto modla v konečnom súde príčinou záhuby, aby v prežití 

bláznivej honby za ňou spoznali, čím je: je nehodnou ľudstva, majúceho povinnosti voči 

svojmu Stvoriteľovi!  

Keby bolo ľudstvo pred dvomi tisícimi rokmi správne prijalo sväté Slovo Ježiša Syna 

Božieho, muselo by dnes všetko vypadať inak, než ako to žiaľ je! 

Vtedy, ako aj dnes, človeku chýba vôľa k pravému prijímaniu! On už ani nemôže 

prijímať, pretože k tomu potrebnú pôdu jeho domýšľavosť už úplne otrávila. A z toho dôvodu 

tiež prijímal Slovo už vopred pokrivené! Medzitým nebolo však na ňom nič zlepšované, alebo 

opäť napravené, ale práve naopak, bolo na ňom ešte viac menené ľudským chcením, ktoré 

pozná iba jeden cieľ: vykladať si všetko tak, ako mu to čo najpohodlnejšie prináša úžitok 

a predovšetkým tak, aby ho to v žiadnom prípade neznepokojovalo. 

Človek pri tom nemyslí, že to bolo Slovo Božie a nie ľudské slovo, a že preto tiež 

nesmie byť vykladané podľa ľudského zmýšľania. Prišlo zhora nadol na túto zem a nevyšlo 

z tejto zeme.  

Je mi ťažko o tom mnoho hovoriť, pretože mi je to proti mysli, objasňovať obmedzenú 

strnulosť, s ktorou sa ešte dnes učí veľkým slovám Ježišovým, vykladaným pri tom ešte podľa 

ľudských prianí, zatiaľ čo ony boli všeobsiahle.  

Pozemskí ľudia dnes tak hlboko poklesli v pravom poznávaní Boha, že predstihli i to, 

na čo sami pozerajú s odporom, keď pri štúdiu vzdialenej minulosti pozemských národov 

našli zaznamenanú podobnosť, ale len v inej forme. Z ušľachtilého zmyslu Ježišových slov 

sformovali karikatúry, aké presne zodpovedajú ich duchovnej pohodlnosti a ich honbe po 

pozemských majetkoch i po pozemskom vplyve; áno ešte ich aj podporujú a uľahčujú im 

mimoriadne ich splnenie. V tomto smere je nejeden zázračný zmysel Kristových slov 

pretvorený. 

Do toho teraz čoskoro prehovorí Boží súd, lepšie a presnejšie, než by to dokázali 

pozemské slová, a len to, čo bolo a je skutočne pravé, bude z ostávajúceho zachované aj 

naďalej.– 

Tak bola veľká obeť lásky, ktorú Ježiš priniesol, úplne nadarmo, keď hviezda 

Betlehemská oznamovala ľudstvu jeho pozemské narodenie. Vtedy žijúci ľudia neboli 

schopní viac prijať tento dar bezhraničnej lásky Božej pravdivo a v čistej pokore; lebo ich 

namyslenosť bola príliš veľká!  

Lenže ľudia sú rozmaznaní! V nadbytku všetkých darov, z ktorých smú čerpať, 

nevidia preto veľkú lásku Božiu, ale stávajú sa buď panovačnými alebo reptajúcimi. V oboch 

prípadoch si sami kazia radosti, ktoré by mohli precítiť, keby si sami neotravovali každý čistý 

pôžitok, možný prijať len v pravom prijímaní. 
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Dôsledok toho je zase malomyslenosť, len čo už nemôžu čerpať z plného priehrštia. 

Potom je im úzko, nakoľko nemajú dôveru v Boha v pravom zmysle, ktorá je potrebná pre 

toho, kto sa chce odvážne postaviť oproti búrkam! Kto ešte nedokáže viesť svoju loď v 

ťažkých búrkach, nie je plnohodnotný kapitán. 

Dôvera v Boha ak to pozorujete správne, je poslušnosť!  

A poslušnosti k Bohu sa človek už úplne odnaučil. Nie je ďaleko od domnienky, že on 

je vládcom tejto zeme. Pritom nepoznáva, že sa stal len veľmi zlou karikatúrou pravého 

vládcu, ako on všade vytvoril pod tlakom rozumu len úzko obmedzené karikatúry namiesto 

toho, čo vytvoriť mal.  

A tak sa vo stvorení nestal múdrim vládcom, ale nevedomým, tvrdohlavým despotom, 

proti ktorému sa teraz všetko búri, čo sa vznáša a chce sa vznášať správne vo vôli Božej.  

Panovačný a vzdorovitý! To sú znamenia ľudí, ktorí sa vyšvihli nad dovtedy stádovité 

duchovne lenivé masy. Medzi týmito duchovne lenivými ľuďmi je samozrejme mnoho 

rozumovo chytrých, lebo rozum a ducha nie je možné považovať za jedno a to isté. Sú veľmi 

čulí rozumoví chytráci, ktorí napriek tomu duchovne driemu, alebo ich duch je pevne 

zamurovaný stiesnený do najťažšej formy. 

Naproti tomu sú duchovne silní ľudia, ktorí sú nanajvýš cenní pre a vo stvorení, bez 

toho aby okolití ľudia niečo z toho hrubohmotne pozorovali. To preto, že všetky nepriame, 

bohaté plody zázračných vyžarovaní tohto druhu, ostatní ľudia nepovažujú u nich za prejav 

duchovnej spôsobilosti; pozemsky si ich nijako zvlášť vysoko necenia, pretože sa títo 

rozumovou činnosťou nijako nevyvyšovali. 

To skutočne vyššie, nedokáže dnešný človek oceniť, pretože to už nevie. A predsa mal 

by sa duch s rozumom veľmi dobre znášať, áno, mali by spolupracovať na zemi, ak chce 

človek vykonať niečo hrubohmotne veľkého v bezprostredne viditeľnom dôsledku. Ale duch 

musí stáť nad rozumom a riadiť ho. 

Potom dobrota ducha bude zase sviežo prúdiť a zohrievať všetky konania pozemského 

rozumu, čím aj tresty i pri najvyššej prísnosti ponesú v sebe lásku. Lásku, ktorá v každom 

potrestaní vidí len cestu k pomoci, ako je to podľa všemúdrych zákonov Božích jedine 

správne! V potrestaní sa nesmie vidieť niečo ako rovnakú odplatu za nejaké previnenie. 

Okrem myslenia a konania vytvoreného ľudským duchom, nenájdete nič v celom stvorení tak 

jednostranne vymyslené a utvorené!  

Na tom musíte ihneď poznať, že nemyslíte a nekonáte podľa vôle Božej, ale že 

i v tom sa musíte celkom zmeniť, ak sa má vôbec hovoriť o nejakom kráľovstve Božom na 

zemi! 

Mnoho práce vás čaká, najskôr však veľká práca na vás samotných, ešte prv, ako 

môže nastať výstavba podľa vôle Božej, majúcej v sebe požehnanie a silu k zotrvaniu, k čomu 

máte vy poskytnúť základ ako pozemsky pevnú oporu. 

Ja viem, že ste pripravení vykonať za tým účelom i to najväčšie! Pracovali by ste vo 

dne i v noci s radosťou, neunaviac sa, radi by ste priniesli všetky obete vami dosiahnuteľné, 

s ochotou skutočne dobrých ľudí, akými ste, pracovať však v prvom rade v sebe a na sebe 

samých, to vám je veľmi ťažké! Pripadá vám to zaťažko, pretože celé vaše myslenie nebolo 

vôbec na to zariadené. 

Chcete urobiť všetko, pokúšate sa tiež o to, ale neustále skĺzate späť do starých 

návykových ciest ľudského správania, prichádzajúc sem po tisícročia, ktoré ešte aj dnes na 

vás ťažko doliehajú. 

Vy však, ktorí ste moje Posolstvo prijali, stojíte tesne pred tým, prebúdzate sa už a je 

treba iba malé trhnutie, aby ste sa oslobodili k veľkej práci!  

A toto trhnutie, ktoré je rozhodujúce a pritom také ľahké, to nedokážete urobiť! Ste 

v tom ako celkom malé dieťa, pred ktorým je kriedou nakreslená čiara a ono ju nechce 

prekročiť, pretože sa domnieva, že to nemôže! A iná prekážka, než taká kriedová čiara už nie 
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je pred vami. Kriedová čiara vás len mýli, ale nemôže pre vás byť nikdy najmenšou 

prekážkou, ak toto zdráhanie nevychádza z vás, pretože ste boli príliš bojazliví tento potrebný 

krok urobiť. 

Ale to musíte urobiť, silu k tomu máte už v sebe! Kľúčom k tomu je jedine to 

zvláštne a predsa tak jednoduché tajomstvo schopnosti opravdivo prijímať, čo rozkvitá iba 

z pravej pokory. 

Nepotrebujete sa priučovať ničomu, ale len odpratať preč to staré a opotrebované, čo 

na vás visí alebo čo vám prekáža na vašej ceste. 

Staňte sa v sebe novými, vy, ktorí ma chcete nasledovať; potom sa i vaše okolie bude 

utvárať novým, a to silou vychádzajúcou a vyžarujúcou z vás! Lebo až potom, keď sa stanete 

novými, vytvoríte čistý priechod pre silu Božiu, ktorá vami prúdi už dlhý čas. 

Je to malý, len celkom maličký krok, ktorý v tom musíte ešte urobiť, ale ten je 

nevyhnutný a tak dôležitý, že vaše celé myslenie zmení a zosilí k najzázračnejším účinkom! 

Boh vás očakáva! A v milosti očakával, aby ste sa nemuseli zrútiť v hodine vašej 

núdze! 

Tentoraz musí byť pre novú dobu vytvorený pevný, neochvejný základ! Základ 

žiariaci čisto krištáľovo jasne a sveteľne nad všetkými ľuďmi. Nesmie byť opäť zúžený 

a skrivený, ako sa to kedysi stalo, keď Ježiš Kristus prišiel na zem a nenašiel pre svoju veľkú 

obeť lásky takú pôdu u ľudí, ktorá mohla byť schopná v čistote prijať tento Boží dar! 

Dnešnú spomienku na narodenie Ježiša, Syna Božieho na zemi berte ako pohnútku 

k tomu, aby ste učinili tento posledný krok, ktorý ešte potrebujete a ku ktorému už máte 

naddvihnutú nohu. Pohnite sa a vykročte odvážne vpred! Nie je to ťažké a  budete na to trvale 

a potom vďačne spomínať. 

Proste Boha, aby táto slávnosť mohla byť teraz tiež dňom vášho obnovenia k vášmu 

veľkému obratu! 

 

 

 

 

193. Prakráľovná. 
 

 

UŽ ODPRADÁVNA zachvieva sa v ľuďoch vedenie o Prakráľovnej, nazývanej 

niektorými tiež Pramatkou alebo Kráľovnou nebies. Je pre ňu ešte mnoho pomenovaní, a ako 

vždy, predstavujú si ľudia s pomenovaním tiež niečo celkom určité, čo približne zodpovedá 

súčasnému označeniu, slúžiacemu iba na to, aby sa v duchu vzbudil tomu odpovedajúci 

obraz. 

Tento obraz sa potom samozrejme riadi podľa súčasného druhu označenia a 

v neposlednom rade tiež podstatne podľa druhu bytosti a vzdelania človeka, ktorý si podľa 

počutého utvára obraz. Lenže každé iné označenie utvára tiež iný obraz. U ľudského ducha to 

vôbec nie je inak možné. Slovné označenie vzbudzuje obraz a obraz potom ďalej opäť 

následne sformuje pojem. V takomto poradí prebieha okruh pohybu pozemského človeka, 

alebo lepšie povedané, na zemi vteleného ľudského ducha.  

Po jeho odlúčení od zeme odpadá preň tiež slovné označenie, ako to podmieňuje a 

pozná z pobytu na zemi a ostáva mu už len obraz, ktorý mu potom musí vytvárať pojem. 

Pozemské slovo a obraz, vznikajúci v duchu, sú teda pre ľudského ducha pomôckami 

k tomu, aby sformovali pojem. K týmto pomôckam sa nakoniec pridružujú ešte farba a tón, 

aby až nimi bol pojem správne zdokonalený. Čím vyššie dospeje ľudský duch vo stvorení, 

tým silnejšie vystupujú do popredia farba a tón; oboje nie sú v skutočnosti dve oddelené veci, 
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ale sú iba jedno. Len človeku sa javia ako dve, pretože on vo svojom pozemskom uspôsobení 

nie je schopný pochopiť oboje ako jedno.– 

Spolupôsobenie farby a tónu k vytvoreniu predstavy nachádzame však tiež tu na zemi 

už v tejto hrubohmotnosti, aj keď len pomerne slabo naznačené; totiž pri vytváraní predstavy 

o človeku hrá často jeho výber farieb pre svoje oblečenie a svoje okolie nie zanedbateľnú aj 

keď jemu vo väčšine prípadov nevedomú úlohu. 

A pri rozprávaní býva meniacim sa tónom reči nevedome alebo aj vedome to alebo 

ono povedané, doslova podtrhované, vyzdvihované, a ako sa celkom správne povie: 

„zdôrazňované“, aby sa povedaným vzbudil celkom zvláštny „dojem“. To neznamená nič iné, 

než, že sa tým chce vyvolať správna predstava u počúvajúceho. 

Väčšinou sa to aj dosiahne, pretože to skutočne uľahčí počúvajúcemu, aby si pri 

takom zdôraznení urobil správnejšiu „predstavu“ o povedanom. 

Prirodzene nie inak je to aj s následkami rôznych pomenovaní Prakráľovnej. S 

označením Prakráľovná vzniká celkom iný obraz, ako keď sa povie Pramatka. Už slovo 

Prakráľovná samo osebe vyjadruje určitý a oprávnený odstup, zatiaľ čo Pramatka sa snaží 

o vrúcnejšie spojenie.  

Okrem toho bude musieť človeku všetko toto navždy zostať iba hmlistým pojmom, 

lebo každým pokusom o porozumenie môže spôsobiť len nesmierne zúženie a zmenšenie 

vlastnej predstavy, ktoré mu nedá to, čo je!  

Napriek tomu chcem o tom niečo povedať, lebo inak nezdravá predstavivosť ľudí, 

podnecovaná a usmerňovaná, ako aj riadená ich namyslenosťou, vyvoláva o tom predstavy, 

ktoré opäť ako vždy sa snažia nápadne pretláčať do popredia nejakú vážnosť a dôležitosť 

ducha pozemského človeka. 

Aby sa to nemohlo stať a aby sa vyhlo zmätkom, chcem o tom teda prehovoriť, 

menovite tiež preto, že už aj v terajších predstavách o tom spočíva mnoho nesprávneho.  

Zasahuje do toho príliš mnoho vlastného myslenia a priania ľudí. A to prináša vždy 

zmätenosť, ak ide o veci, ktoré si človek vôbec nemôže domyslieť, ktoré však dokáže len ako 

zhora darované jednoducho prijať, za predpokladu, že v sebe pripravil pôdu k prijatiu; k tomu 

patrí pokora, ktorú človek dneška nemá. 

Aby sa zmätenosť ešte dovŕšila, mnoho ľudí menuje tiež pozemskú matku Ježišovu 

Kráľovnou nebies, čo by sa pri troške pochopenia prísnych prazákonov vôbec nemohlo stať, 

keďže duch pozemského človeka, ako bola Mária z Nazaretu, sa nikdy nemôže stať 

Kráľovnou nebies! 

Tak tomu bolo aj s vnuknutiami a zjaveniami, ktoré mali niektorí umelci a iní ľudia 

o Kráľovnej nebies s korunou na hlave, nikdy tým nebola mienená Mária z Nazaretu, ak 

pritom vôbec išlo o obrazy, dávané zhora. V mnohých prípadoch boli to skutočne len útvary 

vlastnej fantázie. 

Avšak pravé zjavenia ukazovali vždy obrazy Elizabeth s chlapcom Parsifalom alebo 

aj bez neho. Boli to len pohyblivé obrazy, ukazované vodcami, nikdy nie sama Elizabeth, 

ktorú ľudia nemôžu uvidieť, ak sú k tomu nie zvlášť uspôsobení a omilostení, čo nie je také 

jednoduché.  

Avšak tieto obrazy zostali ľuďmi navždy nepochopené. Bola to skutočne Kráľovná 

nebies, v tom mali pravdu; lebo väčšinou k nej smerovala ich túžba a ich prosby, lenže ona 

nebola totožná s Máriou s Nazaretu. Pritom ľudia zase dali niečo dohromady, bez toho, že by 

boli našli vlastnú pravdivú súvislosť. Robia to, žiaľ, vždy len tak, ako si to oni myslia 

a domnievajú sa, že to potom musí byť tiež správne, zatiaľ čo vôbec nie sú schopní vmýšľať 

sa do božského.  

Mária z Nazaretu bola vždy v milosti od všetkých oddelená a k jej vlastnej ochrane 

pred falošným uctievaním a zbožňovaním chránená stenou pred pozemskými ľuďmi. Ale to na 

úrovni, kde sa majú zdržovať ľudskí duchovia, nie snáď v Božskom. 
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I tu narobili pozemskí ľudia veľa zla namyslenosťou na vlastné vedomosti a sťažili tak 

nevýslovne Márii z Nazaretu jej cestu. Boli to pre ňu hotové muky, keď bola násilne spútaná s 

týmito nesprávnymi cestami pozemských ľudí vinou ich samých.  

Také omyly majú svoj celkom zrozumiteľný pôvod vo Svetlu nepriateľskej nákaze 

ľudských duchov, v ich duchovnej lenivosti; táto, pod nadvládou rozumu, robí z nich buď k 

zemi pripútaných domýšľavcov, alebo pri náboženskom zanietení ich vháňa do 

protipostavenia, do detinských predstáv, považujúcich všetko za možné. Menujem to 

výslovne detinské, lebo to nie je detské; detské totiž má v sebe mnoho zdravších foriem, 

zatiaľ čo domýšľavá pripútanosť k zemi, ako aj detinský spôsob predstavivosti prináša len 

nezdravé, neúplné kusé dielo. 

Preto aj dnes znovu volám: Učte sa prijímať, ľudia, a až potom sa budete môcť stať 

veľkými v tomto stvorení! 

V tom pre vás spočíva všetko, ak chcete byť šťastní a znalí. Lenže tomu sa musíte vy 

prispôsobiť, inak nemôžete dostať nič. A preto vám zostalo dosiaľ odoprené užívať vlastné 

skvosty tohto stvorenia.  

Dnes môžem vám, ktorí chcete prijímať, už všeličo vysvetliť, pokiaľ ste správne 

pochopili prednášku Bytostné; lebo táto vám dáva schopnosť aj mňa porozumieť. Musela 

predchádzať vysvetleniam, ktoré budú teraz postupne nasledovať. 

Už som hovoril v Posolstve o Kráľovnej ženstva, ktorá má meno „Elizabeth“. 

Pomenovanie Pramatka je aj pre ňu celkom správne označenie, len si to človek musí správne 

predstaviť, ak sa chce vo svojej predstave priblížiť pravde.  

To „predstavovanie si“ je obrazom, o ktorom som hovoril, tvoriacim pomôcku pre 

sformovanie pojmu činnosťou ľudského ducha.  

Teraz si teda v duchu predstavte moje prednášky o bytostnom, kde som povedal, že 

ženské, teda aj žena, tvorí vždy prechod, most od jedného stupňa stvorenia k druhému, nadol i 

nahor! 

To je zákon, ktorý začína pôsobiť na tom stupni, kde začína pôsobiť aj uvedomenie si 

vlastného ja jednotlivých bytostných druhov. A tento stupeň je najprv v Božskom, v božskej 

sfére!  

Viete predsa, že jedine Boh je bezbytostný! A s NÍM v pôvode ako oddelené a predsa 

s NÍM v jednote zostávajúce časti, Jeho Synovia.  

Všetko ostatné je bytostné. K tomu patria v prvom rade štyria archanjeli ako stĺpy 

trónu. Oni sa ešte dokonale zachvievajú jedine vo vôli Božej, bez toho, že by chceli sami od 

seba niečo iné. A keďže nejestvuje nič, čo by vo stvorení nenadobudlo samočinne formu 

podľa Božieho zákona, preto títo anjeli, nevyvíjajúci nijakú činnosť z vlastnej vôle, ale 

zachvievajúci sa len vo vôli Božej, majú krídla, teda perute! 

Perute sú formou učinený výraz ich druhu a dôkaz toho, že sa zachvievajú čisto vo 

vôli Božej a nechcú nič iné. Ak by sa v tom zmenili, tak ako kedysi Lucifer, čo by bolo 

možné len vo vzdialenosti celých svetov od Boha, potom by museli ich 

perute samočinne zakrpatieť a nakoniec celkom zakrpatené odpadnúť, len čo by prestalo 

zachvievanie vo vôli Božej.  

A čím čistejšie sa zachvievajú vo vôli Božej, tým žiarivejšie a čistejšie sú ich perute! 

Kde však môže vzniknúť vedomie vlastného ja, tam odpadajú tieto perute, a u duchov 

už vôbec nie sú vyvinuté, keďže duchovné si má vyvinúť vlastné chcenie a nezachvieva sa 

bezpodmienečne v Božej vôli. 

Stačí vám zvyknúť si pritom iba na myšlienku, že vo stvorení je všetko bez výnimky 

skutočné a v bytostnom o to výraznejšie; tam totiž vôbec nepríde do úvahy vlastné chcenie, 

ale všetko sa podriaďuje bezvýhradne Božej vôli. 

Práve v tejto okolnosti spočíva taká sila, že si ju nemôžete vôbec ani predstaviť. V 

odovzdávaní seba samého alebo v podvolení sa tkvie moc tiež pretvárať to, čo menujete 
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prírodou. Pritom chcem vám ešte raz len poukázať na svet zvierat tu na zemi, pretože vám to 

snáď môže pomôcť ľahšie pochopiť moje výklady. Dokonca ešte tu, v tejto hrubej hmotnosti 

majú zvieratá schopnosti, ktoré vy nemôžete napodobniť, a ktoré prichádzajú len 

z odovzdania sa vpravením do zákonov stvorenia.  

Pozrite sa na ochranné farby zvierat, žijúcich ešte voľne v prírode a ktoré sú s ňou 

preto ešte užšie spojené! Musíte zvieratá často pozorne hľadať, lebo len ťažko ich môžete 

rozoznať od ich okolia, v ktorom žijú, tak dobre sú tomuto okoliu prispôsobené na ochranu 

proti ich nepriateľom.  

To vzniklo jedine prirodzenou požiadavkou týchto zvierat, majúcich to v sebe, aby pri 

nebezpečí neboli rýchlo spozorované. Táto požiadavka, táto túžba vytvorila farby, ich peria, 

ich kožušiny, ich kože samočinne tak, že sa súčasnému okoliu úplne prispôsobili, a preto sú v 

ňom ťažko rozoznateľné. To pochádza len tým, že zvieratá sa nenútene pohybujú v zákone 

stvorenia, bez toho aby si svojim chcením všetko vedieť lepšie nastavali prekážok, skrátka, 

dokážu ešte prijímať, i keď nevedome, tak predsa prinajmenšom zodpovedne podľa zákonov.  

Všimnite si predsa leva alebo tigra, leoparda, všimnite si lasičku, ktorá dokonca 

v zime mení svoju farbu podľa snehu, pozorujte jednotlivé motýle, všade nájdete túto 

nápadnú schopnosť prispôsobovania.  

U domácich zvierat je všetko to však zakrpatené, pretože sa cítia chránené a v tomto 

ohľade sa stávajú lenivými.  

Vy by ste však v tom dokázali vedome ešte celkom iné, keby . . . ste sa podriadili 

Božím zákonom tohto stvorenia! Prežívali by ste zázrak za zázrakom. Treba však zdôrazniť, 

nikdy nie podľa vášho chcenia! Lebo to má hranicu.  

Tak nejeden si možno v tichosti povie; tak nám to ukáž predsa ty, ktorý to všetko vieš 

a poznáš zákony! Prekliesni si tvoju cestu tu na zemi touto mocou, ktorá je ti predsa tvojou 

vlastnou! Musí byť pritom len radosť pre všetkých teba nasledovať. Radosť, šťastie a mier 

bez ťažkého boja a bez starostí! 

Ja viem, že ten či onen zbežne na to myslí, aj keď si za tým ihneď zahryzne do jazyka, 

aby mu to slovo nevykĺzlo a potom si vyčíta, že nie je hoden prijať slovo Posolstva z Pravdy.  

A má pravdu, že sám seba karhá za také myšlienky; lebo by to bolo opakovaním 

posmievania pod krížom Ježišovým, medzi ktorými sa nachádzali i takí, čo túžili po znamení 

moci božskej, aby sa sami na tom posilnili. Nachádzali sa medzi nimi skutočne niektorí 

chcúci dobro, ktorí tam volali: „ Ak si Syn Boží, tak si pomôž sám! Zostúp z kríža!“  

Nebol to len výsmech, ale tiež nejedna úzkostlivá žiadosť, čo sa tu a tam prejavila. 

A to bolo ľudské.  

Nie je preto tak prekvapujúce, ak niektorí z mojich poslucháčov dnes myslí podobne. 

Predsa však zabúda, že ja predsa stojím vo vôli Božej a nechcem žiť vo vôli ľudskej, ale len 

jedine samotnej Vôli Božej. Len tú chcem plniť a nič inšie, ako to činil aj Ježiš. A táto Božia 

Vôľa je vyhradená v zákonoch tohto stvorenia. Neposkytuje scény, nachádzajúce sa mimo 

týchto zákonov. 

Ja viem, čo je to Božia vôľa, a ona sa splní na ľudstve v tej chvíli, keď dôjde ku 

splneniu. Ani jedna jediná sekunda nebude pritom premeškaná. Len všetky cesty až tam sú 

ešte meniteľné, teda v tom sú ešte možné všelijaké zmeny. Pevne stanovené body zakotvenia 

sú však neotrasiteľné, nedajú sa tiež odsunúť ani o vlások.  

Práve vediac o tom, trpezlivo vyčkávam a snažím sa vždy uspokojiť s prítomnosťou, 

ako ku mne prichádza; lebo potom sa tiež vždy ukáže, že to bolo nutné, naliehavo nutné 

prežiť, na dosiahnutie takej jasnej zrelosti povolaných a takej pevnosti ich duší, ktorá musí 

byť a je nevyhnutná. Preto je niekedy ešte veľmi nutné, že musia byť starosťami a v bojoch 

zakalení, prežhavení a spevnení, ešte skôr, než môžu obstáť a dosiahnuť cieľ, čo im až potom 

umožní to veľké tvorenie ku splneniu ich úlohy!– 
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Chcem vám však hovoriť o Prakráľovnej! Odbočil som od toho k vôli vaším 

myšlienkam, aby ste ma mohli teraz spokojne sledovať ďalej. 

V Božskom, medzi archanjelmi a večnými, nazývaných v božskosti starcami, ktorí sa 

stali seba vedomými a prebývajú pred stupňami Božieho trónu, tam, kde sa nachádza hrad 

Grálu ešte v božskej sfére, tam je nutná premena, obopínajúca svety. 

Nesmiete si ten obraz predstavovať príliš malý. Celé diaľky svetov ležia medzi 

archanjelmi a východiskom božskej sféry, kde je hrad Grálu zakotvený v Božskom od 

večnosti a kde je teda hranica bezprostredného pôsobenia Božieho vyžarovania.  

To nemá nič do činenia s tou časťou hradu Grálu, ktorá vám bola dosiaľ označovaná 

ako to najvyššie vo stvorení, lebo táto časť, známa vám z opisovaní je až v čisto duchovnom, 

mimo priameho Božieho vyžarovania. 

Avšak už samotné stupne Božieho trónu obsahujú diaľky svetov a v skutočnosti tiež 

svety.  

Ak sa len trochu zamyslíte, môžete už sami vyrozumieť z prednášky „Žena a muž“, že 

pri každej premene vo stvorení bolo ženské bezpodmienečne ako most! Tento zákon sa 

neobchádza ani v božskej sfére. 

Veční starci v Božskom, ktorí sa mohli stať sebauvedomenými na hranici božskej 

sféry pretože to nesmierna vzdialenosť od bezprostrednej blízkosti Boha dovoľovala, neboli 

by mohli vzniknúť, práve tak by nenastalo ani sformovanie archanjelov, keby k tejto zmene a 

k sformovaniu Prakráľovná ako praženstvo nebola predtým stála ako prostredníčka, ako 

nutný most. 

To samozrejme nemá vôbec čo činiť s pozemsky hrubohmotným spôsobom a 

myslením. Pri tom nie je vôbec nič osobného, ale je v tom omnoho väčšie dianie, ktoré si asi 

nikdy nebudete môcť predstaviť. Musíte sa pritom vynasnažiť sledovať, ako Vám je to len 

možné. 

Elizabeth je samé prvé stelesnenie božsky-bytostného vyžarovania, forma čistej lásky 

Božej, ktorá v tom ako jediná prijala najideálnejší vzhľad ženskej formy. Ona je teda 

prapodobou vyžiarenia Božej lásky, ktorá v nej, ako prvej nesie formu!  

Ježiš je stvárnením samotnej živej bezbytostnej lásky Božej ako časť z Boha. 

Hovorím len o týchto veciach, aby vo vás nevznikla nesprávna predstava a aby ste 

mohli aspoň vytušiť ďalšiu súvislosť z toho miesta, kde stúpajúc nahor, museli by ste sa vo 

vašom chápaní zastaviť, ak pritom si vezmete za základ to, že aj tam ďaleko hore zostávajú 

jednotné zákony, veď predsa prichádzajú odtiaľ. Sú tam dokonca ešte viac zjednodušené, 

pretože až cestou nadol sa musia trieštiť na mnohé odštiepenia a vyzerajú preto viac 

rozvetvené, než v skutočnosti sú. 

Ak vám poviem, že tam hore stáva sa ihneď činom každý cit, každé hnutie, ktoré svoje 

účinky vyžaruje do všetkých svetov a klesá na miliardy menších osobností vedľa všetkého 

vecného, potom sú toto nedostatočné slová, ktoré vám o tom môžem dať; sú to len slová vašej 

vlastnej reči a pomocou nich si musíte urobiť predstavu. 

Vlastnú veľkosť samotného javu je celkom nemožné zobraziť slovami, ba sotva 

naznačiť. 

Tam je teda Prakráľovná ženstva a má trón v božskej časti hradu Grálu! Len pri zrode 

Parsifala, časti Imanuela, prebývala občas zahalená v najvyšších záhradách čisto duchovnej 

časti hradu, tesne na hranici k Božskému.  

Má teda svoj pôvod v Božskom a skrýva v sebe to veľké božsky-bytostné archanjelov, 

a napriek tomu nesie v sebe vlastné sebavedomé ja zjasneným spôsobom. Vedľa nej sú 

archanjeli a ďalej nadol večný Najstarší v Božskom, menovaní Starcami alebo Najstaršími, 

lebo sú veční a boli teda vždy, od večnosti ako hrad Grálu v Božskom, ako zakotvenie 

Božieho vyžarovania, ktoré rovnako ako Boh bolo a je večné a ako je tiež Elizabeth, 

Prakráľovná ženskosti. Predsa je však pannou!  
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Napriek tomu, že je nazývaná Pramatkou a Parsifal ju volá matkou. Je to božské 

mystérium, ktoré ľudský duch vôbec nikdy nepochopí. Na to je príliš vzdialený a musí aj 

vždy zostať. Ona je v Božskom praobrazom všetkého ženstva, podľa ktorého sa ženstvo 

prastvorených sformovalo ako predobrazy.  

Vy, vidiaci, ktorí ste omilostení niekedy ju uzrieť, keďže vám k tomu bol zrak 

otvorený učeníctvom, čím vám bola darovaná iskra čisto duchovného, vy teraz porozumiete, 

prečo vidíte tvár Elizabeth vždy zahalenú viac alebo menej hustým závojom! Závoj je nie 

pred tvárou Prakráľovnej, ale nachádza sa pred vašim duchovným zrakom, ktorý nie je 

schopný vidieť Božské jasne a preto ho vidí len ako cez závoj, ak je k tomu omilostený, že 

má raz vidieť.  

Až učeníctvo vás uschopňuje k tomuto omilosteniu, inak by ste to vôbec nemohli 

vykonať; lebo byť učeníkom znamená: Byť najmladším v čisto duchovnej ríši! Najmladším 

v úrovni ležiacej nad rajom, stojaci na najvzdialenejšej hranici a slúžiaci ako most. 

Vytvára prostredníka medzi prastvorenými a rajom neskoršie stvorených, kde sa smú 

zdržovať najdokonalejší z nich. K tomu sú učeníci uspôsobení iskrou čisto duchovného, ktorá 

im bola prepožičaná učeníctvom. Sú to teda učeníci ľudskí duchovia neskoršieho stvorenia, 

pozdvihnutí do čisto duchovného.  

Nie je ich mnoho v pomere k tomu veľkému dielu úzko spájajúcemu všetky časti 

stvorenia, aby vyžarovania Svetla mohli teraz voľnejšie a omnoho ľahšie prúdiť, 

k poskytovaniu najsilnejšej pomoci všetkému tvorstvu, aby stáli pevnejšie v túžbe po Svetle 

a v jeho pravečných základných zákonoch, nesúcich celú stavbu stvorenia, toto podporujú 

a udržujú, aby už nikdy nanovo nemohlo povstať zlo, keďže to doterajšie bude úplne zničené. 

Pred vznikom pravej Božej ríše má predchádzať zákonite ešte zničenie všetkého 

starého!  

Ale vy všetci máte potom pomáhať, splniť Božiu vôľu na zemi a podľa nej žiť, 

príkladne pre celé ľudstvo, ktoré bude smieť v súde pretrvať.  

 

 

 

 

194. Kolobeh žiarení. 
 

 

MUSÍM ešte mnoho vysvetliť o väčších a veľkých bytostných bez toho, že by som sa 

predbežne zmieňoval o malých pomocníkoch týchto veľkých; týchto menších a celkom 

malých jestvuje totiž tak mnoho, že si to sotva viete predstaviť. 

Často by som si zúfal, keď sa snažím predstaviť si, ako vám mám všetko toto ešte 

vysvetliť slovami vašej reči, ktoré mám k dispozícii, a to tak, aby ste pri tom nestratili 

celkový prehľad a predovšetkým tak, aby ste napriek tomu plne pochopili súvislosti. 

Práve veľká jednoduchosť, spočívajúca v mnohotvárnosti, pre vás tak neprehľadnej, to 

tak sťažuje, lebo pozemský človek je schopný jasne prezrieť len celkom určitý počet vecí, 

a preto sa nikdy nemôže dostať do situácie, aby celok vnímal súčasne ako jednotu, z čoho až 

potom vzniká jednoduchosť. 

Pritom každé rozdelenie na jednotlivé časti musí vám sťažovať potrebný celkový 

prehľad; každá časť z toho je totiž sama osebe opäť tak veľká a s ostatnými zvratnými 

pôsobeniami tak úzko súvisí, že vôbec nemôže jestvovať nejaká skutočne samostatná 

uzavretá časť, pretože v tomto stvorení niet uzavretej časti. Ono samo je celkom!  

A celok človek nemôže pohľadom obsiahnuť, nikdy to nebude môcť, pretože mu 

k tomu chýba schopnosť. On je totiž tiež len časťou, a to veľmi nepatrnou časťou stvorenia, 

nemôže vyjsť zo svojich vlastných hraníc, samozrejme ani v chápaní. 
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Z toho dôvodu som nútený zostávať v týchto vašich hraniciach, a môžem vám k tomu 

dávať len výhľady o všetkom alebo na všetko, čo pre vás zostáva a musí zostať 

nedosiahnuteľné. Tu nepomôže nijaká námaha. 

Keď sa však konečne vo svojom vedení uspokojíte s tým, že vo stvorení nie ste 

všetkého schopní, potom sa stanete pokornými a budete obšťastnení tým, čo sa vám dostalo 

mojím Posolstvom k rozšíreniu vašich doterajších vedomostí. 

Potom sa budete podrobnejšie ako doteraz zaoberať prítomnosťou a vaším najbližším 

okolím, pretože sa naučíte všetko to ešte omnoho presnejšie spoznávať a používať pomocou 

všetkých výhľadov, ktoré som vám mohol dať, aby vám však presne umožnili spoznávať to, 

čo je pre vás nedosiahnuteľné a čo má úzku súvislosť s vami a so všetkým, čo je okolo vás. 

A to je to, čo ste potrebovali, aby vám súčasné bytie prinieslo úžitok, aby ste mu 

rozumeli a tiež ho zhodnotili. Aby prinášalo osoh pre vzostup!  

Výhľady vás môžu priviesť nahor až k najvyššej hranici, ktorú ste schopní niekedy 

dosiahnuť. Práve až tým, že vám dávam nahliadnuť do toho, čo je pre vás nedosiahnuteľné, 

dokážete sami využívať všetko to, čo je vám tu dané, z čoho ste mnoho ešte nepoznali. 

Hodnotné sú pre vás tieto vedomosti o súvislostiach vášho bytia spojeného so 

všetkým, čo leží ešte nad tou hranicou, ktorá v dôsledku pôvodu vášho ducha zostane vašej 

schopnosti chápania navždy prísne neprekročiteľná.  

To je tiež to, čo vám Posolstvom chcem dať: vedenie o súvislostiach! Kto vážne hľadá 

a skutočne poctivo chce, mnoho tým získa. Hodnotu toho všetkého ešte len poznáte; lebo to, 

čo ľudia dosiaľ nazývali vedením, je sotva stotina z toho, čo vlastne vedieť mohli. Hranica 

ľudského vedenia v pomere k celému stvoreniu je síce malá, ale pri porovnaní s terajším 

vedením predsa nepredstaviteľne veľká, hraničí so zázračnosťou.  

A dosiahnuť tieto najvyššie hranice, k tomu vám pomôžu jedine výhľady do sfér pre 

vás navždy nedosiahnuteľných, keď vám opisujem vašu súvislosť s nimi a s vaším okolím. 

Vedenie o tom vám časom poskytne možnosti celkom presne poznať zákony vo vnútri vašich 

hraníc, čo by bez tejto pomoci vylíčenia súvislostí o tom, čo je pre vás nedosiahnuteľné, 

muselo zostať nemožné.  

Snažte sa ma teraz pochopiť a poznávajte, čo vám chcem dať! Nesiahajte v tom snáď 

nad skutočné; lebo chcem vám dať len to, čo vás vo vnútri vašich hraníc môže podporovať 

a vám osožiť, nič viac. Viac by nemalo pre ľudstvo nijaký význam!  

Preto netrápte sa tým, chcieť pojať do svojho vedenia všetko to, čo leží v oblastiach 

pre vás nedosiahnuteľných! To nikdy nedokážete, a ja vám o tom nehovorím, že máte teraz 

tam zamerať svoje vedenie, alebo že sa máte trápiť zbytočnými pokusmi pochopiť všetko 

skutočne a dokonale! To vôbec nemôžete, na to vám to tiež nedávam. Dostávate to však odo 

mňa za tým účelom, aby ste spoznali všetky súvislosti, vychádzajúce odtiaľ k vám. 

Lenže ak si potom neskoršie toto vedenie o súvislostiach vždy položíte za 

neotrasiteľný základ, udávajúci smer vášmu budúcemu skúmaniu a vynachádzaniu, potom 

budete stúpať vyššie vo všetkých schopnostiach a dosahovať vo všetkých odvetviach také 

výkony, ktoré musia zatieniť doterajšie. 

Ľudia, vaše majstrovské diela majú ešte len prísť, a to také, ktoré môžete skutočne 

vytvárať v rámci pevne vám vytýčených a nikdy neprekročiteľných hraníc! V skutočnosti sú 

však tieto hranice pre vás tak ďaleko, že môžete byť z toho šťastní a musíte len Bohu ďakovať 

za všetku milosť, ktorú vám dáva.  

Máte teda vo všetkom myslení, konaní ako aj v povinnostiach voči svojmu 

Stvoriteľovi zostávať na základe a pôde všetkého ľudstva. Viac od vás nebude požadované; 

lebo v tom spočíva to najvyššie, čo Jemu môžete predostrieť ako vďaku, a všetko, čo vy takto 

činíte, slúži tiež ku Jeho cti!  
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Veď v najvyšších výkonoch, v ktorých vy ako ľudia môžete a máte sa stať majstrami, 

spočíva predsa prejav a vyslovenie vďaky za to, že Stvoriteľ vám povolil vykonávať také 

veľké veci, a to svojou vôľou vo stvorení, skrývajúcom jeho zákony. 

A týmito nádhernými výkonmi ctíte zároveň opäť i Jeho preto, lebo veľkosť vašich 

diel ukazuje súčasne veľkosť Jeho milosti! Čím viac môžete vo stvorení a zo stvorenia 

pôsobiť, o to zreteľnejšie tým dokazujete, aké veľkolepé Božie zákony sú v ňom, a aké 

bohatstvo, aká milosť v ňom spočíva pre vás. 

Potom uctievate Boha v najopravdivejšom a v najčistejšom zmysle, ak 

v radostnom pôsobení využívate všetko, čo vám stvorenie poskytuje; to však môžete len 

vtedy, keď Jeho zákony poznáte a rozumiete im a predovšetkým, keď podľa nich konáte! Iba 

potom dá vám všetku krásu, ktorú v sebe skrýva a dá ju radostne ku vašej pomoci. 

A potom, ak takto konáte podľa zákonov vo stvorení, už aj tým sa zmeníte a stanete sa 

úplne iní, než doteraz. Stanete sa potom ľuďmi, ktorí sú Bohu milí, ľuďmi, ako ste vždy mali 

byť, ľuďmi podľa vôle Božej, pretože budete žiť Jeho zákonmi! 

Potom sa vám už nič viac nebude vytýkať. Budete stáť žiarivo a radostne vo stvorení, 

nech budete kdekoľvek, či na Zemi alebo v inej úrovni a nebudete robiť nič iné, než Bohu 

vzdávať chválu skutkami; také diela rovnajú sa totiž živému chválospevu, zachvievajúcemu 

sa vo všetkých zákonoch stvorenia. 

To je cieľ tak krásny, tak nádherný, a pritom pre vás tak ľahko dosiahnuteľný, že sa 

preto snažím pripraviť vám k nemu cestu svojim Posolstvom. 

Stanete sa ľuďmi! Tvorivými ľuďmi, ku ktorým prúdi všetko vo stvorení, pretože sa 

zachvievate s ním v jasote veľkého šťastia.  

To je potom bytie ľudstva ku cti Božej! Byť šťastným v najopravdivejšom zmysle, je 

predsa najväčšou vďakou Bohu, ktorú mu môžete dať. Lenže tým nie je mienené zdanlivé 

šťastie lenivého pohodlia, spočívajúce v malátnom pokoji. To je omamný jed pre ducha, 

pôsobiaci ešte horšie ako ópium pre vaše telo. 

Vy však dosiahnete toto pravé šťastie; lebo k tomu prechovávate mať silné chcenie v 

sebe! A máte byť bralom, pre všetkých, ktorí sa chcú zachrániť z búrlivej záplavy nízkych 

vášní a žiadostivostí, ktoré sa teraz rozlejú na toto pozemské ľudstvo ako plody jeho 

doterajšieho nesprávneho chcenia. Ľudia mávali pri tom síce veľmi často meno Božie na 

perách, ale nikdy nemysleli vážne na to, aby poslúchali vôľu Božiu, ak sa táto nezhodovala 

súčasne s ich vôľou. 

Pokúste sa prijať moje chcenie a náležite ho zhodnotiť pre seba v tom zmysle, ako 

vám ho ja dávam, potom ste pochopili jadro, ktoré je hlbokým základom úmyslu môjho 

Posolstva. Iba potom môžete mať z neho pravý osoh. 

Teraz sa pokúsime opäť podísť o jeden krok dopredu vo vedomostiach o tkaní vo 

stvorení. 

Pravdepodobne stojíte teraz pred novou záhadou, lebo sa asi nikto nenájde medzi 

vami, kto by považoval za možné, že by v mojich vysvetleniach mohol byť nejaký omyl alebo 

protirečenie. Preto považujete ešte tak mnohé za nevysvetlené, čo ste jednoznačne nemohli 

zaradiť do náležitej myšlienkovej stavby, ktorú potrebujete ku schopnosti porozumenia. 

Hovoril som o veľkých čisto duchovných vodcoch, stelesňujúcich cnosti, ale hovoril 

som tiež o mnohých bytostných sprostredkovateľoch, stelesňujúcich tie isté cnosti. Oba druhy 

som označil ako pôsobiace na ľudí v ich príslušných druhoch. 

V tom vám chýba ešte správna súvislosť, ktorá vám môže dať dokonale jasný obraz 

bez toho, že by ste odsunuli to, čo ste dosiaľ počuli. 

Toto sa dá povedať pár slovami, predsa je však lepšie, keď sa pokúsim znázorniť vám 

to obrazne, tak ako je to v skutočnosti vo svojich formách. 

Viete, že žiarenia sa štiepia zo Svetla a rozdeľujú do celkom určitých poddruhov. 

V každej ďalšej úrovni smerom dolu sa ochladením zakaždým uvoľní, teda oddelí nový 
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poddruh, tento sa za silnejšieho tlaku, jestvujúceho až po súčasnú hranicu, nemohol oddeliť, 

ale až po tomto ochladení a zmenšení tlaku alebo stupňa teploty bol schopný uvoľniť sa 

a učiniť samostatným. 

Výsledkom každého takého osamostatnenia alebo uvoľnenia je súčasne aj nové 

formovanie uvoľneného druhu do príslušnej bytostnej podoby. To je jav, prebiehajúci 

samočinne podľa zákona stvorenia. Tak vzniká celá reťaz s jej rôznymi postrannými 

členeniami pomáhajúcich a budujúcich bytostných, o ktorých som vám hovoril. 

A všetci sú vzájomne pospájaní, takže možno povedať: podávajú si ruky.  

Celá táto reťaz bytostných stojí len vo vôli Božej. Sú stelesnením, križovatkou 

samotných žiarení, ktoré odovzdávajú ďalej. Svojimi celkom určitými druhmi sú vo stvorení 

vždy odovzdávajúcimi. V takomto pôsobení, vyžarujúc nadol, prechádzajú celým 

stvorením. 

Dobre si teda zapamätajte, bytostní sú darcami žiarivých síl Božieho vyžarovania. Sú 

poslušní tlaku alebo stojac v tlaku zhora, nadol vždy vyžarujú smerom nadol! 

Protiprúd dávajú stelesnení duchovní, ktorí z týchto žiarení prijímajú a zužitkujúc 

ich, vyžarujú nahor! 

V tom spočíva kolobeh žiarení vo stvorení! V prvom okamihu ste trochu zarazení 

a domnievate sa, že je v tom protirečenie, hovorili sme totiž aj o tom, že prastvorení v čisto 

duchovnom vyžarujú smerom nadol na všetkých ľudských duchov, a teraz si myslíte, že vo 

stvorení prúdia nadol dva druhy žiarení vedľa seba, a to bytostné a duchovné. 

To samo osebe nie je nesprávne; lebo tieto dva druhy žiarení sú už skutočne vedľa 

seba, lenže je rozdiel v ich pôsobení, ktoré vyvoláva kolobeh. 

Viete, že som hovoril o vyžarovaniach prastvorených čisto duchovných. Ale 

pôsobenie týchto vyžarovaní je iné, než u prastvorených bytostných. Vyžarovanie bytostných 

je darujúce, odovzdávajúce, sprostredkujúce, ako som zdôrazňoval. Ale v mojom 

Posolstve som už od začiatku poukazoval na to, že prastvorení v čisto duchovnom, teda čisto 

duchovní pôsobia vo svojich rôznych druhoch na ľudstvo ako obrovské magnety, teda 

priťahujú, alebo sajú.  

Obraz k tomu vám môžem doplniť až dnes, keďže iné prednášky museli predchádzať a 

vysvetľovaním pripraviť k tomu pôdu. V skutočnosti si dnes rozšírime len to, čo bolo doteraz 

povedané, o čom ste si pravdepodobne nemohli učiniť dostatočne výstižný obraz, keď sa 

hovorilo o vyžarovaniach, keďže ste si vyžarovania vždy predstavovali len nadol pôsobiace. 

Avšak jestvujú dva druhy rôznych účinkov. Vyžarovania prastvorených čisto 

duchovných idú síce tiež nadol, čo je celkom prirodzené, lenže ich účinok priťahuje nahor 

pôsobením príťažlivej sily, ktorú bytostní nemajú. Tí sú vždy len darujúcimi, teda 

dávajúcimi! 

Duchovné je požadujúce svojou schopnosťou priťahovania. A v tejto činnosti 

priťahovania tkvie vlastne tiež samotná tzv. slobodná vôľa rozhodovania, ak sa nad tým 

správne zamyslíte. Dokonca omnoho viac než to, tkvie v tom ešte aj bezvýhradne spravodlivé 

rozdeľovanie odmeny alebo trestu, ktoré prichádza na dotyčného ako dôsledok jeho 

rozhodnutia! 

Porozmýšľajte pokojne raz o tom a predstavte si javy obrazne do všetkých 

podrobností. Uvidíte v tom zrazu pred sebou prekvapujúcu jednoduchosť zákonitosti vo 

stvorení, v tom bezvýhradnú jasnosť a napriek poskytnutej slobodnej vôli rozhodovania pre 

všetko duchovné, aj jeho viazanosť na následky s tým spojené, ktoré sa prejavujú v tom istom 

zákone.  

Jedna jediná schopnosť duchovného sa teda prejavuje mnohostranne; tak spravodlivo, 

tak dôsledne, že musíte pred tým zastať v prekvapení, len čo to správne spoznáte. 

Je predsa celkom pochopiteľné, že táto magnetická schopnosť priťahovania 

duchovného, priťahuje podľa zákona príťažlivosti rovnorodého vždy len to, čo je chcené 
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schopnosťou rozhodovania a nič iné. A to celkom presne, so všetkými najjemnejšími 

odtienkami a zdôrazneniami dobra ako i zla! Len sa nad tým dôkladne zamyslite. Nie je to 

ťažké. Každý človek musí dokázať vyvinúť toľko predstavivosti.  

Tejto sile priťahovania duchovného je ako protiváha pridaná schopnosť rozhodovania, 

ktorú bytostné nepotrebuje, lebo ono vždy len dáva práve svojim vlastným spôsobom! 

Duchovné priťahuje prirodzene vždy tiež len to, čo práve vyhovuje jeho súčasnému chceniu. 

Každé chcenie sa zmocní tiež celého ducha, presvieti, alebo prežiari ho, Až čím sa uvoľní 

schopnosť príťažlivosti a úmerne tomu vystúpi.  

Duch nedokáže zo seba striasť schopnosť príťažlivosti, lebo to mu je vlastné, alebo 

zreteľnejšie povedané, to je vlastníctvo alebo časť jeho druhu. Toho sa nezbaví. A ako iná 

časť duchovného druhu je mu pridaná určujúca schopnosť rozhodovania, prejavujúca sa 

žiadaním alebo chcením, ktorých sa tiež nemôže striasť, lebo má pôsobiť nápomocne; inak 

by totiž duchovno jednoducho priťahovalo všetko, čo jestvuje, v bezhlavom neporiadku, 

a tým by sa mohlo veľmi zaťažiť. 

Také chyby sú však vo stvorení vylúčené spravodlivým zákonom príťažlivosti 

rovnakých druhov, ktorý vo svojom pôsobení je ako veľký nepodplatiteľný strážca poriadku. 

Pospájajte si teraz toto všetko, nechajte to oživiť v obrazoch pred svojim zrakom, a tak ste 

mnoho získali pre svoje vedenie. Ale musíte sa však aj namáhať a ak treba zaoberať sa tým 

celé hodiny a dni, tak dlho, kým to správne nepochopíte. Tým potom dostanete do ruky opäť 

kľúč, otvárajúci k porozumeniu mnohé, ba skoro všetky brány vo stvorení! 

Nepremeškajte to teda! Je to dôležité vykonať; lebo vaše najvnútornejšie jadro a vaše 

vlastné bytie, ako aj váš pôvod sú predsa duchovné a z toho dôvodu ste podrobení týmto 

schopnostiam vášho ducha. Tento dej sme dosiaľ označovali ako zákon. 

V skutočnosti je to však jednoduchá schopnosť, súčasť ducha, prejavujúca sa 

samočinne, a preto sa javí ako zákon! 

Prísne vzaté, vo stvorení nejestvujú vôbec nijaké vlastné zákony, iba schopnosti, 

pôsobiace samočinne podľa príslušného druhu. A tým, ale tiež iba tým, javia sa ako 

nezmeniteľné zákony!  

Spoznávajte preto vaše vlastné schopnosti, ako aj schopnosti iných častí stvorenia. 

Tým budete poznať zákony, ktoré sa v skutočnosti zlučujú do jedného jediného zákona, ktorý 

pôsobí mnohostranne. Len čo dostatočne hlboko pokročíte vo svojich poznatkoch, spadne 

vám to ako šupiny z očí a budete stáť ohromení jednoduchosťou!  

Tým nakoniec nebudú pre vás jestvovať už vôbec nijaké zákony, len čo sa dostaví 

pravé vedenie; s týmto vedením sa stane všetko len múdrim používaním všetkých 

schopností, a tým budete potom voľní; lebo je to presne tak, ako spĺňanie všetkých zákonov. 

Teda zamyslite sa ešte raz nad tým a snažte sa pochopiť veľké pulzovanie tepu vo 

stvorení. Preto opakujem: 

Bytostné vyžaruje a odvádza nadol čisto duchovné vyžaruje taktiež nadol, ale pritom 

miesto darujúco pôsobí príťažlivo ako magnet!  

A keďže Prastvorení čisto duchovní sa nachádzajú na najvyššej hranici stvorenia, ako 

to zodpovedá ich druhu a majú tiež najmocnejšiu silu príťažlivosti v duchovnom, pôsobia ako 

obrovské magnety na všetko, čo je duchovného druhu; udržujú to a čo zodpovedá ich druhu, 

teda v tomto prípade a vo všetkých ostatných prípadoch vždy len spracovanému dobru dajú 

prúdiť zo všetkých úrovní nahor. Potom všetko, čo sami spracujú, je vysaté alebo odtiahnuté 

Božským, ktorého príťažlivá sila je pochopiteľne ešte silnejšia. 

A pamätajte si dobre, vždy len spracované dobro je priťahované nahor, a to len 

samotné žiarenia, ktoré môžeme nazvať tiež výsledkom duchovného pôsobenia. 

Teraz vám chýba predstava pre potrebné spracovanie. Spracovanie nastáva jedine 

v chcení duchovného, čo je jeho vlastnosťou a preto nemôže nič iné, než bezvýhradne a stále 

niečo chcieť, i keď je to iba vnútorným nabádaním.  



 581 

A tento dej alebo činnosť, ktorý možno nazvať tiež pohybom chcenia, priťahuje po 

rozžhavení to rovnorodé podľa súčasného druhu chcenia, a to z vyžarovania, darovaného 

bytostnými. 

Zjednotením vyžarovania duchovného chcenia s rovnorodým prídavkom chcenia 

z bytostného je oboje znovu ešte viac rozžhavené. To, čo vznikne týmto rozžhavením, je ešte 

užšie spojené, vydáva nové vyžarovanie iného a aj silnejšieho obsahu. 

V tom tkvie to tzv. spracovanie. A takto v novom spojení premenené vyžarovania 

sú priťahované najbližšou vyššou úrovňou, a tým vyzdvihované, idú teda nahor. 

Tento dej sa trvalo opakuje smerom nahor od úrovne k úrovni, . . . pokiaľ toto úsilie 

nahor nie je hatené a prerušené zlým chcením alebo vlažnosťou ducha. Lebo len dobré 

chcenie vedie nahor. 

Vlažnosť je prekážka, pretože neudržuje nutný pohyb. To má potom za následok 

viaznutie v celom stvorení. A to je to, v čom sa pozemské ľudstvo tak prehrešilo. Prehrešilo 

sa proti celému stvoreniu, a tým proti vôli Božej, proti Duchu Svätému! 

Zapríčinilo viaznutie v kolobehu, ktorý až teraz bude opäť uvedený do správneho, ba 

dokonca zosilneného pohybu a tým strhne všetko, čo sa mu teraz stavalo do cesty ako 

prekážka.– 

Nie sú to teda vyžarovania len duchovného, ktoré vedú nahor, to si musíte najprv 

ujasniť. Tieto jednoduché vlastné vyžarovania sú totiž už prispôsobené dotyčnej úrovni, kde 

sa práve nachádza to duchovné vo svojom ľudskom stelesnení. Preto sú tieto aj príslušne 

ochladené a museli by trvalo zostať v rovnakej úrovni, keby nabádajúce chcenie duchovného 

nepriťahovalo, a tým súčasne nespracovalo dary alebo žiarenia bytostných. Aj to všetko 

prebieha samočinne. Nastáva príslušné zlúčenie žiarení, ktorému sa dostane zvýšeného stupňa 

tepla pohybom duchovného chcenia a tým sa vytvorí možnosť pripojenia na príťažlivú silu 

z vyššej úrovne, čo sa ihneď prejaví. 

Kolobeh žiarenia si môžete predstaviť asi podobne ako obeh krvi v ľudskom tele, 

ktorý je približným obrazom deja vo stvorení. 

Pohyb žiarenia vo stvorení je teda celkom jednoduchý a predsa prísne zákonitý: 

bytostné vyžaruje len nadol a je vždy len darujúce, dávajúce. Duchovné taktiež žiari nadol, 

lenže usiluje aj nahor, pôsobiac podľa vylíčenia, ktoré som vám práve dal. 

To sa samozrejme opäť týka len samotných žiarení, nie snáď duchov, ktorí sa stali 

osobnosťami, teda ľudských duchov. Títo nachádzajú svoju cestu nahor alebo nadol podľa 

zákona tiaže, v skutočnosti veľmi úzko spojenom so zákonom príťažlivosti rovnorodého, 

takže oba tieto zákony sa vlastne prejavujú ako jeden.  

Ak snaženie, teda chcenie a prianie niektorého ľudského ducha smeruje nahor, potom 

ním spracované žiarenia, stále priťahované zhora, aj pre neho samého vytvárajú cestu, dráhu 

nahor, po ktorej celkom zákonite kráča hore. Stúpajúc priťahuje neustále tiež vždy vyššie 

a vyššie sa nachádzajúce žiarenia bytostného, ktoré mu pomáhajú dostať sa hore ako po 

nitiach alebo lanách; ich spracovaním sa totiž dostane aj jeho samotnej duchovnej forme vždy 

viac tepla, ktoré mu umožní stúpať nahor a činí ho trvalo svetlejším a ľahším, 

prežhavenejším. 

Napriek tejto súvislosti všetkých dejov jestvujú ešte mnohé zvláštne vedľajšie javy, 

ktoré vychádzajú v každom prípade jeden z druhého, sú vzájomne podmienené a spolu 

zatkané. 

Týchto vedľajších javov sa však predbežne nesmieme dotýkať, ak vám nechcem 

sťažiť porozumenie toho hlavného. Ale už to, čo som vám povedal dnes, stačí, aby vám 

poskytlo pevnú oporu pre ďalšie napredovanie a neskoršie vlastné skúmanie. 

Bytostné je teda vždy len vo vôli Božej odovzdávajúce, naproti tomu všetko 

duchovné svojou schopnosťou priťahovania v chcení zostávalo vždy vlastne len požadujúce a 

odoberajúce. 
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Ako som už povedal človek, súc duchovný, vždy len berie ako hosť zo stola tohto 

stvorenia, už bohato prestretého bytostným. Berie, avšak žiaľ, svojvoľne a požadovačne, 

namiesto radostnej vďaky s pohľadom k Tomu, ktorý mu to všetko poskytuje. A v tom sa 

musí teraz zmeniť, inak bude od stola Pánovho, ktorým je celé stvorenie, vykázaný silnejším, 

ktorý sa teraz k tomu stolu postavil, samotnou Vôľou Božou, ktorej všetci bytostní jasavo 

slúžia.  

Tu sa chcem dotknúť ešte jedného bodu z prednášky Žena a muž, ktorý by mohol 

niektorých z vás priviesť na nesprávne myšlienky. V dejinách stvorenia rozličných národov sa 

mnohokrát zmieňuje, že muž a žena vznikli súčasne. U niektorých však tiež, že muž povstal 

ako prvý. 

Aj keď tu vôbec nemôžu prísť do úvahy jednoducho obrazne dané predstavy, pretože 

boli dávané podľa stupňov vývoja jednotlivých národov a dôb, zatiaľ čo my tu hovoríme 

o prísne zákonitom skutočnom vedení vo stvorení, predsa ani v tom nenájdeme nijaké 

protirečenie; lebo z doteraz vylíčených zákonitých dejov viete, že samozrejme najskôr sa 

z bytostného muselo vylúčiť alebo uvoľniť to hrubšie, čisto mužské, pozitívne, aby mohlo 

zostať čisto ženské! 

Pritom by sa mohlo teda povedať, že muž vznikol ako prvý, zatiaľ čo s takým istým 

oprávnením možno tvrdiť, že takto obaja vznikli súčasne. Oba predchádzajúce spôsoby 

obrazných líčení možno z hľadiska vlastného, veľkého a vecného diania považovať za 

správne. To jemnejšie duchovne-ženské alebo duchovná žena môže totiž vzniknúť až po 

odlúčení sa hrubého duchovne-mužského z bytostného, inak nie. 

Nech sa to berie s hocijakej strany, aj napriek rozličnosti obrazov vo vtedajších 

podaniach, je to teda správne vyjadrené; lebo líčenia o stvorení sa predsa netýkajú vznikania 

v najhrubšej hmotnosti, ale začiatku stvorenia vôbec. A tento začínal v ríši čisto 

duchovného, na najvyššom vrchole stvorenia, ktoré sa potom v nepretržitom klesaní vyvíjalo 

z toho ďalej. 

S týmito podaniami je to tak ako so všetkým, čo robia pozemskí ľudia. Podobne ako to 

nebolo iné ani s rozprávaním udalostí o Parsifalovi a o hrade Grálu: Duchovne prehlbujúcim 

sa ľuďom sú dávané vnuknutia, ktoré nedokážu jasne spoznať, a preto tieto vnuknutia, už 

sami osebe skrivené, potom jednoducho vtesnajú do svojho súčasného okolia, ako aj do im 

známych pozemských dejov, zvykov a obyčajov; Pričom nepremešká ešte aj rozum prispieť 

svojim, nie práve malým dielom. Že to u vecí, pre rozum nepochopiteľných, nemôže práve 

slúžiť k podpore a k vyjasneniu, ale musí viesť k pokriveniu, to zaiste nepotrebujem zvlášť 

zdôrazňovať.  

A tak povstali všetky také rozprávania vždy iba v ľahko alebo v ťažko pokrivených 

podaniach, na ktoré sa vy, teraz ako znalí, nesmiete príliš pevne upínať. Inak zostanete 

čoskoro pri tom pokrivenom vzadu a musíte s ním nakoniec zahynúť, keďže všetko pre 

tisícročnú ríšu pravé nesmie byť pokrivené, ak chce obstáť.  

Staré podania teraz už samé veľmi vyžadujú presnejšie stvárnenie udalostí pre novú 

dobu, nie sú v rozpore s tou skutočnosťou, že ženské je a vždy zostane mostom 

k najbližšiemu vyššiemu stupňu vo stvorení. Ako pasívna, odovzdávajúca časť, je silnejšia; 

podmienená a obdarená schopnosťou svojím zvláštnym druhom, ktorý si ešte podržuje a 

skrýva v sebe časť najbližšie vyššieho bytostného. 

Pretože bytostné je však vždy len odovzdávajúce a nie priťahujúce, nemohlo aj 

napriek svojmu vyššiemu druhu zabrániť pádu vôle pozemskej ženy. Ono je totiž vždy 

pripravené dávať len tam, kde sa to požaduje. 

Teraz sa vynasnažte moje Posolstvo správne pochopiť a podľa neho sa správať. 

Nemám v úmysle predkladať vám všetko rozobraté do najmenších podrobností; lebo aj 

vy sami sa máte hýbať a musíte k tomu vynaložiť všetko, čo je vo vašich silách. 
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Medze všetkého toho, čo je pozemským ľudským duchom možné myslieť, vyciťovať 

a konať, poznám celkom presne, ešte lepšie ako vy sami, a očakávam od čitateľov 

a poslucháčov môjho Posolstva a mojich vysvetlení to najvyššie, čoho je schopný dokázať 

človek neskoršieho stvorenia, ak ma chce skutočne sledovať; lebo tak je to správne a vám 

užitočné podľa Božej vôle, požadujúcej pohyb a spoluzachvievanie v krúžení všetkých 

žiarení, prechádzajúcich stvorením. 

Vzchopte sa preto k tomu! Čo možno prijať v medziach vášho chápania, to musíte 

vykonať vy. Ponechám to celkom na vás a ja udám k tomu len smer. Staviam základy, na 

ktorých musíte a môžete ďalej stavať teraz vy. 

Ak pri tom chcete lenivo zanedbať vlastnú prácu a uspokojíte sa tým, že prijmete do 

seba jedine zmysel Posolstva, bez jeho zužitkovania k ďalšej výstavbe, potom nemáte nijaký 

osoh zo Slova; lebo vlastná hodnota musí vám ostať uzavretá ako kniha so siedmimi 

pečaťami. 

Len vaším vlastným pohybom sa vám otvorí Posolstvo a rozleje na vás bohaté 

požehnanie. Buďte preto duchovne čulí! Svojim Slovom vám dávam k tomu podnet!  

Nie ako sluha stojím medzi vami ľudia, ktorý chce prevziať vašu prácu, aby ste vy 

mohli odpočívať, ale ja vám ukazujem cestu, ktorou máte ísť vy, len čo chcete byť šťastní 

a vediem vás! 

 

 

 

 

195. Vyhýbajte sa farizejom. 
 

 

NOSITELIA kríža Grálu, vyhýbajte sa farizejov, ktorí sa budú chcieť teraz k Vám 

približovať; lebo im sa nemá dostať nijakej pomoci v Slove! 

Výraz farizej sa stal pojmom, ktorý nemá v sebe nič dobrého; znamená iba súhrn 

duchovnej namyslenosti, pokrytectva, prefíkanosti a sem tam aj zákernosti. 

Ľudí, zasluhujúcich toto označenie, nájdeme dnes všade, vo všetkých krajinách a vo 

všetkých kruhoch. To nemá nič do činenia ani s rasou ani s národnosťou a je ich teraz 

omnoho viac ako predtým. Každé povolanie má svojich farizejov. Lenže najviac ich možno 

ešte nájsť tam, kde ich bolo možné sretnúť aj predtým vo veľkom počte a v každej dobe 

medzi služobníkmi a predstaviteľmi chrámov a cirkví. 

A je to zvláštne: Nech to bolo hocikde, keď niektorý vyslanec Svetla mal zvestovať 

Pravdu podľa vôle Božej, bol napádaný, špinený, osočovaný a prenasledovaný predovšetkým 

zástupcami a služobníkmi práve vládnucich náboženstiev, ktoré predstierali, že slúžia Bohu 

a taktiež ľuďmi, osobujúcimi si práva chcieť byť zástupcami Božej vôle. 

Tak to bolo odjakživa, od najobyčajnejšieho čarodejníka a kúzelníka až po najvyšších 

kňazov. Všetci, bez výnimky, vždy mali pocit, že sú Pravdou ohrozovaní, a preto skryte 

brojili, alebo verejne štvali proti každému človeku, ktorého Boh určil, omilostil, alebo vyslal 

priniesť Svetlo týmto pozemským ľuďom. 

Proti tejto skutočnosti, ktorá sa nedá vyvrátiť, nepomôže nijaké zapieranie, nijaké 

prekrúcanie ani skrášľovanie; lebo o tom svedčia svetové dejiny! Jasne a zreteľne, 

nezmazateľne svedčia o tom, že to nikdy nebolo inak a ani v jednom prípade z mnohých 

nebolo výnimky. No, zakaždým boli to práve kňazi ako najvyslovenejší protivníci Svetla a 

tým nepriatelia Boha, ktorí nechceli dbať na jeho vôľu, ba čo viac, bojovali proti nej a 

presadzovali proti nej svoje vlastné chcenie. 

Čo bolo platné, keď potom došli k poznaniu, často až vtedy, keď to bolo na mnohé už 

príliš neskoro. 
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To naopak svedčí len o tom, že práve kňazi nikdy neboli schopní spoznať v pravý čas 

Pravdu a Svetlo. 

K poznaniu prišli len niekoľkí z ľudu. Nikdy nie kňazi alebo tí, ktorí sa s chcením 

poznávať Boha zaoberali čisto profesijne. 

A tí nemnohí z ľudu sa tak pevne držali svojho poznania, že neskoršie aj kňazi 

považovali za múdrejšie kráčať podľa ich spôsobu, len aby nestratili nadvládu. Služobníci a 

predstavitelia náboženstva nikdy dobrovoľne a radostne neprijali vyslanca Božieho. Je 

príznačné, že ani títo ani Syn Boží nemohli prichádzať z ich radov! A je čudné, že nijaký 

človek nemyslí na to, že sám Boh tým vždy vyslovoval svoj rozsudok a prejavoval tým 

zreteľne svoju vôľu. 

Skúsenosti mnohých tisícročí potvrdzujú stále a stále, že kňazi nikdy neboli schopní 

spoznať Božiu Pravdu; naopak, že sa vo svojej namyslenosti pred ňou vždy uzatvárali, 

niekedy iba zo strachu alebo z lenivej pohodlnosti. Stále to tiež vždy aj nanovo dokazovali, 

pretože proti každému Božiemu vyslancovi ustavične bojovali tými najnečistejšími 

prostriedkami, aké je schopný človek len použiť. O tom sa nemožno hádať; veď minulosť 

sama podáva o tom dôkazy, ktoré sa vôbec nedajú vyvrátiť! 

Áno, všetkými spôsobmi, aj u samého Syna Božieho. Nebola to tiež nijaká láska 

k ľuďom, ktorá kňazov k tomu poháňala, iba stavovská závisť, nič viac! Pravda ich rušila, 

pretože nikdy neučili verne Pravde, ktorú sami nepoznali. 

A treba dodať, že mnohé ešte nevedeli, a preto rozširovali nesprávne názory 

v mnohých veciach, k tomu ešte boli ľudsky príliš slabí a tiež neschopní starať sa o to, aby ich 

vážnosť nebola otrasená. 

Zahĺbte sa raz vážne skúmavo do svetových dejín a zistíte, že to nikdy nebolo inak. 

Ale ešte ani jeden človek si z toho nechcel vziať ponaučenie. Nikto to neprijal ako varovanie, 

pretože v podstate nemenné veci zjavujú sa vždy v novej forme, takže aj človek zase len 

z pohodlnosti si myslí, že práve teraz v jeho dobe je to predsa iné. Lenže ako to bolo kedysi, 

tak je to ešte aj dnes. Prítomnosť nejaví nijaký rozdiel oproti minulosti. Nič sa v tom 

nezmenilo, iba nanajvýš ešte zostrilo!  

Choďte a spýtajte sa vážnych ľudí, slúžiacich cirkvi, ktorí napriek tomu majú ešte 

odvahu k otvorenému priznaniu si najvnútornejších pohnútok a neostýchajú sa byť voči sebe 

čestnými . . ., tí všetci vám musia priznať, že cirkev ešte aj dnes bude chcieť znemožniť 

každého človeka a proti nemu brojiť, ak by mohol priviesť do nebezpečenstva zakolísania 

skostnatené dogmy, ktoré sú oporou cirkvi! Aj keby Ježiš Kristus teraz zrazu znovu kráčal 

ako pozemský človek medzi nimi v rovnakej postave ako vtedy! Ak by nesúhlasil, že oni 

svojím spôsobom majú jedine správny názor, zaobchádzali by s ním bez všetkého ako 

s nepriateľom, a vôbec by neváhali obviniť ho opäť z rúhania sa proti Bohu! Obhádzali by 

ho špinou a nechýbalo by pritom ani škaredé ohováranie. 

Tak je to a nie inak! Dôvodom pre toto nesprávne konanie nie je však túžba uctiť si 

všemohúceho Boha, ale boj o vplyv nad ľuďmi, o pozemskú moc, a pozemský chlieb!- 

Lenže vy, ľudia, z týchto mnohých skutočností, tak ľahko poznateľných zo sporov 

všetkých cirkví medzi sebou, nevyvodzujete nijaké užitočné závery pre seba a svoje hľadanie. 

Ľahkomyseľne sa s tým uspokojujete. 

Nedomnievajte sa, že aj Boh vo svojich svätých zákonoch to kvôli vám ponechá na 

pokoji! Budete náhle a drsne vyburcovaní z tejto nezodpovednej lenivosti.– 

Druhým kruhom nepriateľov Pravdy sú duchovne namyslení medzi ľuďmi, ktorí sa 

nepočítajú k triede kňazov. 

Sú to z nejakého dôvodu samoľúbi ľudia, ktorí snáď svojím spôsobom prekonali 

nejaké vnútorné prežitie, bez ohľadu na to, čo dalo k tomu podnet. Nemuselo to byť vždy 

utrpenie. Niekedy je to tiež radosť, nejaký obraz, slávnosť, skrátka je k tomu hodne podnetov. 
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Na toto jednorazové prežitie, ktoré ho mohlo tak dojať, potom sa upne, netušiac, že 

toto veľmi pravdepodobne mohlo vzniknúť z neho samého a teda vôbec nebolo skutočným 

prežitím. On sa však potom snaží rýchlo sa povzniesť nad svojich blížnych s týmto 

sebauspokojením: „Mal som svoje prežitie, a preto viem, že žijem v pravom poznaní Boha!“ 

Úbohý človek. Prežitie ľudského ducha musí byť totiž tisícoraké, ak chce skutočne 

dozrieť k vyššiemu poznaniu! A taký duchovný lenivec, sám seba vysoko ceniaci pozemský 

ľudský duch, drží v sebe pevne akoby v trezore svoje jediné prežitie a nechce sa od neho už 

vzdialiť, lebo si myslí, že týmto činom sa stalo už všetko a už vykonal dosť pre svoj život. 

Blázni, ktorí sa takto správajú, budú teraz strašne prebudení, aby videli, že tým vlastne spali. 

Je zaiste dobré, keď človek má nejaké vnútorné prežitie, ale tým ešte nie je vykonané 

dosť. Nesmie pri tom zostať stáť, ale musí kráčať neprestajne ďalej, musí zostať duchovne 

čulý. Na tejto ceste by potom veľmi skoro poznal, že jeho prežitie bolo iba prechodom, aby sa 

prebudil k skutočnému poznaniu. 

Takto však v ňom prichádza k rozkvetu duchovná pýcha, v ktorej si myslí o sebe, že je 

viac, než tí druhí, ktorí nejdú jeho cestou a sú inej viery. To vystatovanie ho odhodí 

a nedovolí mu obstáť pred súdom.  

Ďalej a ďalej musí ísť človek na svojej ceste stvorením, vždy ďalej tiež v poznávaní 

všetkého toho, čo nájde vo stvorení. Nesmie mať nikdy pocit úplného bezpečia a slniť sa 

v jednom prežití, ktoré sa mu kedysi prihodilo. Ďalej, len ďalej dopredu plnou silou. Zostať 

stáť znamená zostať pozadu. A tým, čo zostávajú pozadu, hrozí nebezpečenstvo. Pri vzostupe 

sú však nebezpečia vždy za každým ľudským duchom, nikdy nie pred ním, toho nech si je 

vedomý. 

Preto pokojne nechajte stáť tých ľudí, ktorí chcú tak sebavedome hovoriť o sebe. Sú 

nehodní svätého Slova! Pozrite sa na ich správanie, na ich povahu a rýchlo spoznáte, na čom 

ste s nimi. Je ich mnoho, veľmi mnoho, ktorí patria do tohoto okruhu. Sú to prázdne plody, 

ktoré musia byť zavrhnuté; lebo už nič neprijímajú v klamnej domýšľavosti, že už všetko 

majú. – 

Tretím veľkým okruhom neschopných sú fantasti a rojkovia, ktorí sa ľahko 

nadchýnajú pre nové a skutočne všetkému dobrému škodia. Chcú vždy hneď dobyť svet, ale 

vzápätí ochabnú, keď majú preukázať silu vo vytrvalosti pracovať neprestajne na sebe 

samom. 

Hodili by sa niekedy za útočníkov, keby odpor netrval dlho a keby išlo o to, vrhnúť sa 

na blížnych v snahe ich poúčať, bez toho, že by sami mali v sebe už pevný základ. Ohňostroj, 

ktorý rýchlo vzplanie a skoro zhasne. Patria k ľahkomyseľným, ktorí nemajú veľkú cenu. 

K uvedenému okruhu sa pripája ešte jeden, združujúci takých ľudí, ktorí si nemôžu 

odpustiť, aby k tomu, čo im bolo dané, nepripájali vlastné myšlienky; aby pri rozširovaní 

kvapky Pravdy príležitostne obdržanej, sami sa nejako nezaleskli! Nemôžu zanechať to, aby 

do čítaného alebo počutého nevplietli svoje vlastné názory a všetko ďalej spriadali tak, ako to 

vznikne v ich fantázii. 

Našťastie týchto ľudí niet tak mnoho, ale sú o to nebezpečnejší, keďže z jedného zrnka 

Pravdy vytvárajú a rozširujú bludné náuky. Meniacim stvárnením svojho pôsobenia sú veľmi 

škodliví nielen sebe, ale aj mnohým blížnym. Uveďme k tomu malý príklad, ktorý pozná 

každý. Fantastické romány a novely. Čo všetko sa tu rúhavo navystrája na základe zdanlivého 

zrnka pravdy, alebo lepšie povedané, čo si tým dovoľuje niektorý fantáziou zaťažený človek! 

Neobstojí vždy dôvod, že pisateľ tým chce zarábať len peniaze, keď vychádza 

v ústrety chorobnému rojčeniu svojich blížnych a keď im ponúka tie najneuveriteľnejšie 

príbehy, v ktorých sa môžu s hrôzou vyžívať. Dôvod k tomu spočíva väčšinou hlbšie. Takí 

ľudia sa chcú zaskvieť hlavne tými prácami a prejavmi. Chcú dať svojmu duchu blysknúť sa 

pred tými ostatnými, zamýšľajú dať tým výhľady pre bádanie a podnety k vynikajúcim 

činom. 



 586 

Lenže aký nezmysel vyjde pritom často najavo! Všimnime si len raz niektoré 

fantastické poviedky, napísané a vytlačené o ľuďoch z Marsu! Každý riadok v nich svedčí 

o neporozumení voči Božím zákonom vo stvorení. A konečne musíme predsa Mars, ako 

všetko ostatné, počítať do stvorenia. 

Sú tam opisované bytosti, ktoré skutočne pochádzajú z chorej fantázie. Vychádza sa 

pritom z myšlienky, že tamojší ľudia musia byť inak stvárnení ako tu na zemi, pretože Mars je 

iná planéta. 

Vyjasnenia o tom prídu počas tisícročnej ríše poznávaním zákonov stvorenia. Toto 

poznanie zákonov otvorí potom učencom a technikom celkom iné výhľady s presnými 

podkladmi a prinesie tým tiež úplne iné pokroky a výsledky vo všetkých odboroch. To všetko 

je vyhradené tisícročnej ríši. 

Povedal som už často, že nemáme nijaký dôvod predstavovať si niečo iné vo stvorení 

len preto, že sa to nachádza vzdialenejšie od zeme, alebo že sa to nedá vidieť hrubohmotnými 

očami. Stvorenie vzniklo z jednotných zákonov; práve tak je jednotné vo svojom vývoji a 

taktiež je jednotne udržiavané. Je nesprávne nechať v tom voľnosť chorľavej fantázii, alebo 

venovať jej tiež čo len pozornosť. 

Každý človek neskoršieho stvorenia je obrazom prastvorených, ktorí sú praobrazmi 

Božími. Preto v celom stvorení majú ľudia len jedinú, im ako ľuďom určenú formu, viac 

alebo menej zušľachtenú. Ale forma sama osebe sa dá vždy poznať a nemôže mať snáď tri 

nohy, alebo dokonca len jedno oko uprostred hlavy, iba že by šlo o výnimočne sa 

vyskytujúceho netvora. To ale nemôžeme brať za základ. 

Čo nemá základnú ľudskú formu, to nemožno ani nazývať človekom. Duchovný 

zárodok napr. je vo svojich jednotlivých stupňoch vývoja ešte nie človekom, ale napriek tomu 

by nemal tak odlišné formy, ako ich opisujú škodliví fantasti. 

V temnejších a temných úrovniach strednej a jemnej hrubohmotnosti nájdu sa 

fantastické formy s ľudskými tvárami, podobajúce sa zvieratám, ktoré zodpovedajú vždy tým 

druhom, v ktorých ľudský duch na zemi myslel a konal. Avšak tieto formy sú väčšinou 

vytvorené myslením ľudí. Majú prechodne tvár toho človeka, ktorý ich vytvoril, pretože ako 

deti jeho myšlienok pochádzajú od neho. 

A ak sa človek sám stal takým, že sa doslova utápa v nenávisti alebo závisti a v iných 

zlých vášniach, porušuje svoju formu, potom sa mu stane, že sa okolo jeho ducha 

v mimozemskej príťažlivosti sformuje také telo. Avšak tým potom stratí tiež akékoľvek právo 

byť človekom a nesmie ani nemôže mať už nijakú podobnosť s formou odlesku obrazov 

Božích. Potom aj v skutočnosti nie je už človekom, lebo klesol k niečomu, čo pozemskí ľudia 

ešte nepoznajú a preto ho tiež nemôžu ani označiť menom. – 

Avšak všetky choré výplody, spradené mozgami ľudí s chorobnou fantáziou, čoskoro 

nebudú rozširované, lebo je už blízko čas v ktorom vedenie o Božích zákonoch vo stvorení 

pokročí tak, že také nepravdivé veci zmiznú samy od seba. Ľudia sa budú potom smiať, keď 

sa raz zahľadia späť na dnešnú dobu, ktorá tak v mnohom dáva zreteľne najavo svoju 

nevedomosť. – 

Keď štyri tieto zmienené kruhy sa v teraz prichádzajúcom triedení vylúčia a oni budú 

väčšinou vylúčené, lebo takýmto ľuďom sa nedá pomôcť, potom tí, čo zostanú to budú mať 

omnoho ľahšie; lebo s týmito ľuďmi odpadne mnoho prekážajúceho, mnoho kaliaceho 

a zavádzajúceho. Až potom si tí vážne hľadajúci budú môcť skutočne slobodne vydýchnuť.– 

Vy však, ktorí viete o Pravde, vyhýbajte sa všetkým nepriateľom Pravdy; keďže 

všetci, ktorí kedysi brojili proti poslom Božím, prenasledovali ich a tým sa ukázali ako 

nepriatelia toho, čo vyslal Boh; oni sú toho času teraz tu na zemi kvôli veľkému zúčtovaniu, 

ktoré musia teraz za to predložiť!  

Väčšina z nich sa v ničom nezmenila, ale sú ešte aj dnes ako kedysi. Odvráťte sa od 

nich; lebo kto sa v tom nezmenil a ani ešte nechce zmeniť, tomu nemá byť v ničom 
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poskytnutá pomoc, aby plne vychutnal svoju falošnú cestu, ako hriešnik, ktorý sebeckým 

alebo zlým chcením jednal proti Duchu!  

Vzdialené má zostať od neho sväté Slovo, aby ho ešte raz nepošpinil. Tým je tiež pre 

neho vzdialená možnosť záchrany, ktorej je nie hoden o ktorú sa už dávno pripravil.  

Odvrhnite teraz ľudí takého druhu a nesnažte sa viac ich ešte poučovať v láske alebo 

súcite, aby ste vy sami mohli zostať slobodní! Je to iba plytvanie časom, zaoberať sa nimi 

lebo vy už nemáte ani hodinu na plytvanie. 

 

 

 

 

196. Posadnutý. 
 

 

RÝCHLO sú ľudia hotoví s vyslovením mienky o veciach, ktorým nerozumejú. Toto 

vyslovenie by samo osebe ešte nebolo také zlé, keby tak často nebolo rozširované; keby tu 

zrazu nestálo ako pevný názor, ktorý prijímajú mnohé duchovne lenivé kruhy ako isté 

vedenie. 

Potom je jednoducho tu a drží sa pevne, s nápadnou húževnatosťou, aj napriek tomu, 

že nikto nevie povedať, ako vzniklo.  

Ako často spôsobujú tieto ľahkomyseľné vyjadrenia ešte aj veľké škody. Ale ľuďom 

to nevadí. Tárajú ďalej, lebo sa im to tak páči. Tárajú neprestajne, či už z tvrdohlavosti, zo 

vzdorovitosti, z ľahkomyseľnosti, bezmyšlienkovitosti alebo na skrátenie času; často tiež 

z chtivosti, aby ich niekto počúval, alebo so zlým úmyslom. Vždy sa pri tom nájde nedobrý 

dôvod. Stretnete len málo ľudí, ktorí sa skutočne len zo záľuby tárania oddávajú tomuto 

ničivému zlozvyku.  

Aj táto rečová epidémia povstala len ako následok rozvratnej vlády rozumu. Mnoho 

rečí potláča čistejšiu schopnosť cítenia, požadujúceho viac zahĺbenia sa do seba samého!  

Nie bez príčiny nepožíva táraj nijakú dôveru, aj keď je neškodný, ale len ten, kto 

dokáže mlčať. V pociťovanom odpore voči tárajom spočíva tak mnoho, že by každý človek 

mal byť pozornejší, aby si z toho vzal ponaučenie pre vlastný styk so svojimi spolublížnymi. 

Tárajmi v tom najopravdivejšom zmysle sú však predovšetkým tí, ktorí majú slová 

hneď poruke pri veciach, ktorým nerozumejú. 

Svojou ľahkomyseľnosťou sú škodcami, ktorí napáchajú veľmi veľa zla 

a nevýslovného utrpenia. 

Zoberme si len raz nejaký prípad. V novinách sú často správy o prejavoch strašidiel, 

objavujúcich sa zrazu v domoch, kde predtým ešte nič podobné nebolo. Premiestňujú, alebo 

zdvíhajú sa predmety, hádže sa hrncami a podobné veci. 

Také správy pochádzajú z rôznych krajov a zemí. Vo všetkých prípadoch zoskupuje sa 

dianie vždy okolo nejakej celkom určitej osoby.  

Kde sa táto nachádza, tam sa ukazujú tieto deje. 

Hneď sa sem–tam vysloví mienka, že taký človek musí byť „posadnutý“. Na niečo 

iné sa ani nemyslí; jednoducho bezmyšlienkovito a bez škrupulí sa hovorí o posadnutosti.  

V rôznych krajinách k tomu často prizývali úrady a cirkvi a keď sa zistilo, že nejde 

z nijakej strany o podvod, potom sa tu a tam začalo tiež s cirkevným vyháňaním démonov. 

Toto však veľmi nepomohlo, pretože im tieto skutočnosti boli cudzie. 

Prv by bol býval taký človek, sú to väčšinou deti alebo mladé dievčatá, jednoducho 

podrobený pravidelnému čarodejníckemu výsluchu s najbolestnejším mučením, až kým 

mučený človek nepriznal všetko tak, ako to chceli mať sudcovia a služobníci cirkvi. Potom 
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ako odporné divadlo bolo vykonané ešte i to posledné, aby upálením tohto zmučeného bolo 

zbožné ľudstvo od neho oslobodené. 

V skutočnosti sa to všetko dialo len preto, aby sa vyhovelo zločinnej dychtivosti po 

pozemskej moci a kvôli udržaniu, na vtedy tak detinsky veriacich ľudí, silného vplyvu, ktorý 

sa tým ešte viac rozširoval. Dôvod k tomu nespočíval v čistom presvedčení, že sa tým slúži 

Bohu! Toto štvanie, rúhajúce sa Bohu, vyvolalo len strach u ľudí, ktorý potlačil všetku dôveru 

v Boha a dal voľný priechod neresti najnižšieho ohovárania. 

V každom prípade sa dal s istotou už od začiatku predvídať smutný koniec a všetci 

ľahkomyseľne obvinení mohli byť potom bez všetkého ihneď zavraždení. Vina vrahov by 

tým bola bývala ešte menšia než vina vtedajších netvorov v sutanách Božích služobníkov a 

v sudcovských talároch. 

Nechcem porovnávať staré časy s dneškom, ani stavať nijaké mosty zvláštnymi 

vysvetľovaniami, ale duchovne je tento dej kvôli bezmyšlienkovitému táraniu ešte presne ten 

istý! Je iba pozemsky-hrubohmotne oslabenejší na základe novších zákonov. Nevedomí 

ľudia myslia ako predtým v tomto smere nesprávne, a konali by podľa toho, keby im v tom 

nebránili zákony. 

V nižších černošských kmeňoch takýchto ľudí z poverčivosti ešte prenasledovali, 

usmrcovali, alebo aj . . . uctievali. Oba tieto protiklady ľudského správania nachádzame totiž 

tesne vedľa seba. 

A u nižších nevedomých ľudských kmeňov prichádzajú ich kúzelníci, aby vyhnali 

zlých duchov z chatrče mučením „posadnutého“ ich spôsobom.  

 Podobnosti v týchto veciach nachádzame na celom svete, u všetkých národov. Tieto 

skutočnosti uvádzam iba k lepšiemu porozumeniu.  

Avšak ľudia, na ktorých sa týmto spôsobom hľadí ako na „posadnutých“, sú vo 

všetkých týchto prípadoch úplne nevinní! Niet ani stopy po posadnutosti, a tým menej ešte po 

démonoch, ktorých sa usilujú pritom vyháňať. To všetko je len detinské táranie a stredoveká 

povera ako pozostatky z dôb čarodejníc. Vinu pritom v skutočnosti na seba kladú len tí, ktorí 

v nevedomosti, na základe nesprávnych názorov a nerozvážnych úsudkov chcú pomáhať. 

Posadnutých nachádzame v ústavoch pre choromyseľných, viac ako ľudia tušia. 

A tých je možné liečiť! V tisícročnej ríši budú tiež liečení. 

Lenže ešte dnes sa títo poľutovaniahodní ľudia považujú jednoducho za pomätených a 

nerobí sa vôbec nijaký rozdiel medzi skutočne chorými a posadnutými, lebo tomu vôbec 

nerozumejú. 

To neporozumenie vyviera jedine z neznalosti stvorenia. Chýba vedenie o stvorení, 

ktoré môže dať základ k poznaniu všetkých dejov a zmien v človeku a okolo neho; vedie teda 

k pravému vedeniu, k takej vede budúcnosti, ktorá nepotrebuje tápať naokolo, v žalostných 

pokusoch, aby sa až tým dopracovala k teórii, ktorá sa v mnohých prípadoch po desaťročiach 

ukáže zase ako nesprávna.  

Ľudia, naučte sa poznať stvorenie so všetkými v ňom pôsobiacimi zákonmi a 

nepotrebujete viac tápať ani hľadať; potom budete totiž vlastniť všetko, čo potrebujete 

k pomoci pri udalostiach počas vášho pozemského bytia a ešte aj ďaleko viac, vo vašom 

celom bytí! 

Potom už nebudú viac jestvovať takzvaní vedci, stanú sa znalými, ktorých v ľudskom 

živote nemôže stretnúť nič, čo by im bolo cudzie. 

Prekvapivo veľká časť tých, ktorí sú dnes označovaní ako nevyliečiteľne 

choromyseľní a sú prinútení tráviť svoj život uzavretí v ústavoch, nie sú pomätení, ale 

posadnutí. Tu je to tak, ako v mnohých veciach: nehľadá sa v tom, a preto sa ani nemôže nič 

nájsť v zmysle Kristových slov, ktoré jednoznačne podmieňujú a nad každú pochybnosť 

požadujú: Hľadajte, a tak nájdete! 



 589 

Tieto slová Pravdy možno použiť pre všetko v živote! V každej forme. Preto som už 

aj ja viackrát poukázal na to, že len ten človek nájde hodnoty v mojom Posolstve, ktorý so 

všetkou vážnosťou v ňom hodnoty hľadá! 

Nikto iný; lebo živé Slovo dáva len vtedy, keď sa ho dotkne vážne hľadanie 

vychádzajúce z duše. Len potom sa otvorí v bohatej hojnosti. – 

Slovo „posadnutý“ počúvame a nachádzame skutočne dosiaľ a ešte aj dnes vždy len 

tam, kde to vôbec neprichádza do úvahy!  

A tam, kde je to vhodné, nikto na to nemyslí. 

Ale tiež tu ustálený výraz v ľudskej reči nechtiac vystihol na správnom mieste to 

pravé; v ústavoch pre choromyseľných nájdete totiž mnohých, o ktorých sa vraví 

s pokrčenými ramenami: „Javí sa inak normálny, len je posadnutý nejakou fixnou ideou!“ 

Nechtiac vystihujú tu ľudia opäť to pravé, ale bez toho, že by o tom premýšľali ďalej. 

No nie len tento druh sa dá nazvať posadnutými, ale môžu nimi byť aj tí, ktorí okrem 

fixnej idey majú tzv. svetlé okienka alebo chvíľky avšak trvalo hovoria z cesty, môžu byť tiež 

posadnutí; však nie sú vždy v skutočnosti chorí. – 

Vezmime si teraz ako príklad jeden z mnohých prípadov, kde mladé dievča je svojím 

okolím považované za posadnuté, alebo prinajmenšom podozrievané, pretože v jej 

prítomnosti sa zrazu dejú čudné veci a o ich príčine sa nič nevie. 

K tomu jestvujú mnohoraké možnosti vysvetlenia, zhodné so skutočnosťou, ale ani 

jedna sa nedá stotožniť s posadnutosťou. 

V dotyčnom dome môže byť nejaký ľudský duch pre niečo pripútaný k zemi, lebo 

vo všetkých prípadoch môže ísť len o ľudských duchov odlúčených od zeme. Démoni 

alebo niečo podobné neprichádzajú pritom vôbec do úvahy. 

Taký ľudský duch je možno viazaný pre nejaký čin na ten dom alebo tiež iba na to 

prostredie, na to miesto. Nemusel teda rozhodne vykonať niečo v tom čase, odkedy dom stojí. 

Mohlo to byť už aj predtým na tom mieste alebo v jeho blízkosti, kde teraz dom stojí. 

Taký duch môže byť pripútaný niekedy celé desaťročia alebo storočia pre vraždu 

alebo nejakú nedbanlivosť s ťažkými následkami pre ublíženie inému človeku, ako aj 

v dôsledku iných udalostí pútajúcich ducha, ktorých je vskutku mnoho. 

Nemusí to teda vôbec súvisieť s ľuďmi, teraz bývajúcimi v tom dome. Napriek trvalej 

prítomnosti ducha v tom dome každopádne nikdy predtým nemal ešte možnosť prejaviť sa 

hrubohmotne – pozemsky, stalo sa tak až teraz prostredníctvom dievčaťa, a to jej zvláštnym 

duševným rozpoložením, ktoré mala tiež len v tom čase.  

Toto duševné rozpoloženie dievčaťa je vec sama osebe, dávajúca duchu len príležitosť 

k určitému spôsobu zhrubohmotnenia jeho chcenia. Inak nemá s duchom nič do činenia. 

Základ duševného rozpoloženia spočíva v súčasnom vyžarovaní krvi, pri jej celkom 

určitom zložení. Z toho berie ľudský duch bez hrubohmotnej pozemskej schránky silu na 

uskutočnenie svojich prianí, aby upútal pozornosť, z čoho sa často vyvinie dotieravá 

bezočivosť. 

Upozorňoval som už dávnejšie, že každý človek má rôzne vyžarovania krvi, ktorej 

zloženie sa viackrát mení za pozemského života, a tým sa zakaždým zmení tiež druh jej 

vyžarovania. Z toho dôvodu pretrváva zvláštna schopnosť pôsobenia niektorých ľudí, 

vyvolávajúca podivné javy, väčšinou len určitý čas, teda prechodne. Nieto skoro ani jediného 

prípadu, aby to trvalo počas celého pozemského bytia. Niekedy to trvá len týždne alebo 

mesiace, zriedka roky. 

Keď teda taký jav zrazu konečne prestane, tak nie je to ešte dôkazom toho, že by 

dotyčný duch už tam nebol, alebo že sa odpútal; vo väčšine prípadov stratil zrazu iba možnosť 

prejavovať sa tak hrubo pozorovateľne. 

To však ešte vôbec nemusí znamenať, že bol „vyhnaný“, alebo že zmizol. Podobne 

ako už aj dávno predtým, mohol byť pripútaný na to miesto, bez toho, že by bol ľuďmi 
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spozorovaný. Zostáva pre ľudí práve tak nepozorovateľný, ako ich trvalé duchovné okolie. 

V skutočnosti sú predsa nikdy nie sami. 

Tým som dal zatiaľ iba jednu možnosť pozorovania, keď išlo o ducha, pripútaného k 

určitému miestu.  

Môže to však byť tiež ľudský duch, pripútaný v tom dome na žijúcu osobu pre nejakú 

z udalostí, ktoré som už tak často spomínal vo svojom Posolstve. Nemusí pri tom snáď ísť 

práve o dieťa, ktoré svojím zložením krvi prechodne dáva iba možnosť k pozemsky 

viditeľnému prejavu. Skutočnou príčinou môže byť aj otec, matka, brat, sestra alebo vôbec 

človek, v tom dome bývajúci, alebo tam iba dochádzajúci. 

A aj v tom je opäť ešte rozdiel; môže to byť totiž vinou lipnúcou na ľudskom duchu už 

odlúčenom, ale práve tak dobre aj na niektorej v dome žijúcej osobe, a to buď z terajšieho 

alebo predošlého pozemského bytia. 

Lenže pravdepodobností je tu tak mnoho a sú tiež tak rozličné, že sa pritom vôbec 

nesmie dať nejaká pevná forma. Nastalo by tu nebezpečie, že sa tým u ľudí vyvolá nesprávne 

zmýšľanie a podporí sa prenáhlené, neuvážené posudzovanie v jednotlivých prípadoch. 

Spomínam všetky tieto možné príčiny len preto, aby som ukázal, aká je v tom 

mnohostrannosť a aby som tým varoval, že nesmieme byť takí pohotoví pred ľahkovážnym 

výrokom; lebo tým často vyslovujeme podozrenie, ktoré nie je oprávnené. 

Preto buďte opatrní vo svojej reči o veciach, ktorým nerozumiete! Nesiete za to plnú 

zodpovednosť a viažete sa takisto možno len jedným slovom na roky a desaťročia! – 

Pri takej udalosti mohol byť dotyčný duch zlý a pre nejakú vinu pripútaný. V tom sa 

on tak ľahko nezmení a bude prejavovať svoju nenávisť voči ľuďom primerane svojmu druhu, 

keď sa mu odniekiaľ dostane sily k pozemsky hrubohmotnému uskutočneniu. Alebo on sám 

bol tým poškodeným a upne sa duchovne na tú osobu, ktorá mu kedysi uškodila a teraz býva 

v tomto dome. Avšak vo všetkých prípadoch sa duch takýmto zlomyseľným a rušivým 

počínaním spútava nanovo a zapletá sa ešte viac; naproti tomu dobrým chcením by sa mohol 

uvoľniť a stúpať nahor. Takto vystrájajúci duch škodí pritom najviac sám sebe. 

Lenže človek, ktorý svojím vyžarovaním krvi dá k tomu prechodne príležitosť, nemusí 

stáť v nijakej súvislosti s takou záležitosťou. Samozrejme je aj to možné, že je s tým spojený 

dávnejšou vinou alebo naopak, že duch je k nemu pripútaný. To všetko nie je vylúčené. 

Avšak posadnutosť neprichádza v nijakom prípade do úvahy! 

Ak by bol nejaký človek posadnutý iným duchom, to znamená keby cudzí duch 

používal občas alebo trvalo nepatriace mu telo k pozemsky hrubohmotným výčinom, potom 

by muselo pozemsky postihnuté telo samo vykonať všetko, čo sa prihodí, teda hádzať, biť, 

škriabať a ničiť, nech sa to už prejavuje akokoľvek. 

Len čo je niektorý posadnutý, potom pôsobí dotyčný cudzí duch vždy bezprostredne 

cez pozemské telo, s ktorým sa mohol spojiť, ktoré čiastočne ovláda a používa ho pre svoje 

ciele. Z toho totiž vznikol výraz „posadnutý“, lebo cudzí duch sa usadil v tele pozemského 

človeka, privlastňuje si ho, aby sa ním mohol činne pozemsky hrubohmotne prejaviť. 

Dožaduje sa vlastníctva tohto jemu cudzieho pozemského tela. A toto telo je ním potom 

„posadnuté“, alebo môžeme tiež povedať, „zaujaté“. Posadí sa do neho, privlastní si ho, alebo 

ho len občas posadne. 

Je celkom prirodzené, že priebeh posadnutia sa odohráva predovšetkým v mozgoch. 

Pozemskí ľudia, ktorým sa to stane sú potom označovaní ako duševne nenormálni alebo 

choromyseľní, pretože často dvaja rôzni ľudskí duchovia sa škriepia a bojujú o zmocnenie sa 

mozgov.  

Tým dochádza k prejavu vzájomne si odporujúcich myšlienok, slov a činov, často 

v zmätenom poradí a v nezrozumiteľnom chaose, pretože sú to vlastne dvaja rôzni duchovia, 

pokúšajúci sa presadiť svoju vôľu. Právoplatný majiteľ a votrelec. To prirodzene zapríčiňuje 

aj prepínanie mozgových nervov, ktoré sú pritom doslova jedno cez druhé otriasané a 



 591 

zmietané. Pozorované z vonku, človek môže preto konštatovať len pomätenie mozgu, i keď 

mozog môže byť celkom zdravý. Pomätenosť môže vyvolať len zápasenie a boj dvoch 

rozličných duchov. 

Pritom sa sem–tam stáva, že cudzí ľudský duch, ktorý sa násilne zmocnil pozemského 

tela, nielen úplne ovládne mozog, ale svoje požiadavky stupňuje ešte ďalej a ujarmí si ešte 

ďalšie časti tela pre seba a pre svoje ciele; dokonca i dušu, ktorá je právoplatnou majiteľkou 

tela, vytlačí, až na malú časť, ktorú nemôže ulúpiť, ak nemá byť ohrozený samotný život 

tohoto tela. 

U takých ťažkých prípadov sa stáva, že sa vyskytuje dvojaký život jedného človeka, 

ako býva často uvádzané v správach; nad tým si učenci lámali hlavu. Takto postihnutých to 

mohlo dohnať dokonca k sebevražde zo zúfalstva nad svojím správaním. 

Ale aj pre tieto deje nájdeme zákonité vysvetlenie vo stvorení. Sú vždy prísne viazané 

na celkom určité predpoklady, ktoré musia byť vopred dané z obidvoch strán. Človek nie je 

len tak bezdôvodne vydaný napospas výbojom cudzieho ducha. 

Tak napr. duch takého človeka, ktorého telo poskytuje možnosť cudziemu duchu, aby 

ho využíval a vydá mu ho tiež napospas, je vždy lenivý alebo slabý; inak by jeho vlastná 

obrana musela byť dostatočne silná, aby tomu zabránila. 

Lenivosť alebo slabosť ducha je vždy zapríčinená vlastnou vinou, avšak nemôže byť 

ľudstvom poznaná. Tento stav je opäť dôsledkom vlády rozumu, ktorý ducha obmedzuje, 

zamurováva a potláča ho. Teda dôsledok dedičného hriechu, čo som presne opísal v mojom 

Posolstve aj so všetkými neblahými účinkami. K nim sa ráta aj možnosť posadnutia.  

Lenže človek s unaveným duchom môže byť mimoriadne živý v myslení a práve tak 

v učení, lebo lenivosť ducha nemá s bystrosťou rozumu nič dočinenia, ako to vedia čitatelia 

môjho Posolstva. 

Často je práve duch významných učencov zvlášť silno pripútaný k zemi a obmedzený. 

Ako vhodný výraz pre to by sa mohli použiť slová „duch s ochrnutými krídlami“, pretože 

najlepšie vystihujú tento pojem. Duch nejedného rozumového učenca v skutočnosti už 

podriemkava a blíži sa v ústrety duchovnej smrti, zatiaľ čo dotyčný človek na zemi je 

uctievaný ľuďmi práve ako obzvlášť osvietený. 

Teda takto postihnutý človek môže byť rozumovo mimoriadne čulý a bystrý, a predsa 

mať unaveného ducha, ktorý dovoľuje, aby ho iný ľudský duch bez tela čiastočne vytláčal 

z jeho pozemského tela. 

Staňte sa ľudia preto znalými Božích prazákonov stvorenia, a môžete tak mnoho 

nešťastia od seba odvrátiť! Odtrhnite sa od svojej prázdnej namyslenosti na svoje vedenie, 

prinášajúcej len kusé dielo, sotva použiteľné čo len v najmenšej núdzi. 

Pre poznanie týchto vecí chýba dnešnej vede vedenie; čo veda až dodnes učí a chce 

vedieť, len jasne a zreteľne dokazuje, že o stvorení vlastne vôbec nič nevie. Chýba jej 

akákoľvek veľká súvislosť, a tým aj vlastný obraz skutočného diania. Je iba krátkozraká, 

obmedzená a obchádza všetky veľké pravdy. Ale nastáva obrat k novej dobe, ktorá aj v tom 

dá nanovo vzniknúť všetkému! – 

Nemožno teda vždy podozrievať dieťa alebo dospelého z búchania alebo hádzania 

hrubohmotnými predmetmi. Pôda pre také príčiny je tak rozmanitá, že ich zistenie môže byť 

vykonané v každom jednotlivom prípade iba skutočne znalým odborníkom na dotyčnom 

mieste. 

S tým, čo tu bolo povedané, nie sú ešte ani zďaleka vyčerpané všetky možnosti, ale 

jedno je isté: Posadnutosť tu neprichádza do úvahy! 

U ľudí, ktorí dočasným vyžarovaním svojej krvi umožňujú také vyčíňanie cudziemu, 

k zemi pripútanému duchu, môže prirodzene dôjsť počas takých dejov aj k pošklbávaniu tela, 

k príznakom horúčky, áno aj k bezvedomiu. 
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To všetko však pochádza len z toho, že cudzí ľudský duch strháva na seba dotyčné, 

jemu pomáhajúce vyžarovania; doslova násilne ich vysáva z pozemského tela a spôsobí preto 

poruchy v harmónii normálneho vyžarovania tela, čo sa samozrejme ihneď citeľne prejaví na 

tomto tele. 

To všetko sú však len celkom jednoduché javy, ktoré správnym používaním môžu byť 

ľahko náležite odôvodnené, len čo poznáme správne súvislosti. 

Neužitočné kázanie a dohady o tom nemajú nijaký účel: Môžu priniesť iba škodu 

jednému alebo druhému človeku, ktorý s celou vecou nie je vôbec spojený. 

Preto dajte si pozor na svoje slová, ľudia! Lebo i tieto vás môžu stiahnuť nadol, 

pretože všetko zbytočné je rušivé vo stvorení, a všetko rušivé podľa zákona tiaže, klesá 

nadol! 

Ak ale hovoríte pravdivo a dobre, tým pomáhate a stávate sa ľahšími a povznesenými 

vo svetle vašich slov, pretože aj v tom bežia nitky a nadväzujú sa, tak ako pri vašom myslení 

a konaní. Potom, keď už nebudete chcieť hovoriť nič neužitočné, stanete sa mlčanlivejšími a 

zdržanlivejšími. Tým sa vo vás nahromadia sily, ktoré som už nazval mocou mlčania! 

Stane sa vám to samozrejmosťou, len čo budete chcieť hovoriť už len to, čo je 

užitočné, tak, ako to človek mal vždy dodržiavať, už od začiatku. Potom bude sotva tretinu 

toho času vypĺňať hovorením, ktorý ešte dnes k hovoreniu používa.  

Žiaľ, dáva ešte prednosť ľahkomyseľnému hovoreniu pred ušľachtilým mlčaním. 

Dáva sa tým ešte viac stŕhať nadol podľa zákona tiaže, ktorý zbytočne vo stvorení stláča 

nadol a nechá klesať ako nepotrebné. 

Dávajte preto pozor na svoje slová, ľudia, neberte zlo bezmyšlienkovitého tárania 

príliš naľahko! Budete to raz trpko ľutovať. 

 

 

 

 

197. Proste a bude vám dané! 
 

 

EŠTE stále je človek v rozpakoch nad formou modlitby. Chce to správne činiť a nič 

pritom nepremeškať. Premýšľa v najúprimnejšom chcení a nenachádza nijaké riešenie, ktoré 

by mu dalo istotu, že v tom nejde po nepravých cestách.  

Ale premýšľanie nemá nijaký účel; svedčí iba, že len svojim rozumom sa snaží 

priblížiť Bohu, to nedokáže nikdy. Vždy zostane vzdialený od toho Najvyššieho.  

Kto moje Posolstvo správne do seba prijal, tomu je jasné, že slová majú príliš úzke 

hranice, aby mohli vo svojom druhu vystúpiť do svetlých výšin. Len city, zahalené do slov, 

vystupujú ďalej nahor z hraníc sformovaných slov, úmerne ich sile, ich čistote. 

Slová slúžia z jednej časti len ako ukazovatele cesty, označujúce smer, ktorým sa majú 

uberať lúče citu. Druhá časť slov vyvoláva v človeku ten druh lúčov, ktorý sformované slovo 

používa ako obal a ako oporu. Slovo, myslené pri modlitbe, zachvieva sa spätne v človeku, ak 

ho vnútorne prežíva, alebo sa snaží v sebe ho oživiť. 

Pri tomto vysvetlení vidíte už pred sebou vznik dvoch druhov modlitieb. Ten jeden 

druh vystupujúci z vás citom, bez uvažovania, v samom prežití, čo je vlastne silným 

precítením nejakého okamihu, ten sa až po vytrysknutí halí ešte do slov, a ten druhý, 

uvažujúc, formuje najskôr slová a ž potom sa usiluje nimi, spätne pôsobiac, vyvolať 

príslušný cit; t. j. už sformované slová chce naplniť citom. 

Nie je treba vôbec hovoriť, ktorý druh týchto modlitieb je účinnejší; veď viete sami, že 

to prirodzenejšie je vždy tiež to správnejšie. V tomto prípade teda tá modlitba, ktorá vzniká 

z náhle vytrysknutého citu, a až potom sa snaží vnútiť do slov. 
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Dajme tomu, že vás nečakane postihne mimoriadne ťažký úder osudu, ktorý otrasie 

vaším najhlbším vnútrom. Strach o niečo milé sa zmocní vášho srdca. V tejto núdzi zdvihne 

sa potom vo vás hlas o pomoc s takou silou, že to zatrasie celým vaším telom.  

V tom vidíte silu citu, schopného vystúpiť až do svetlých výšin, ak . . . tento cit je 

naplnený pokornou čistotou; bez nej je každý cit zastavený už na ceste hore, na určitom 

mieste, aj keď je akokoľvek silný a mocný. Je celkom vylúčené, aby cit mohol bez pokory 

dospieť až k čistote, ktorá obklopuje všetko Božské v nesmiernych kruhoch zahŕňajúcich celé 

svety.  

Také silné precítenie bude zakaždým sprevádzané iba jachtaním, pretože jeho sila 

nepripustí, aby sa dala vtesnať do úzkych slov. Táto sila prúdi ďaleko za hranice všetkých 

slov, búrlivo strhujúc hrádze, ktoré jej chcú klásť slová s úzko ohraničenou činnosťou 

pozemského mozgu. 

Každý z vás už niečo také raz prežil vo svojom bytí. Preto môžete pochopiť, čo tým 

chcem povedať. A to je to precítenie, aké máte mať pri modlitbe, ak očakávate, že by malo 

byť schopné vystúpiť až do výšin čistého Svetla, odkiaľ k vám prichádza všetko spĺňanie. 

Avšak nielen v úzkostiach sa máte obracať k výšinám. Rovnako aj čistá radosť, šťastie 

i vďačnosť môžu vo vás vytrysknúť tou istou silou! A tento radostný druh sa o to rýchlejšie 

vznesie do výšky, pretože zostane neskalený. Strach veľmi ľahko zakalí čistotu vášho cítenia 

a vytvorí nesprávny druh. Až príliš často sa s ním spája tichá výčitka, alebo dokonca 

rozhorčenie, že práve vám sa to muselo stať, čo tak ťažko postihlo vašu dušu, a to 

samozrejme nie je to pravé. Musí potom vaše volanie zadržať dolu. 

K modlitbe nie je nutné formovať slová. Slová sú potrebné len pre vás, aby vám 

poskytli oporu pre váš cit; aby zostal pevnejší a nerozplynul sa v mnohých druhoch. 

Nie ste navyknutí myslieť tiež jasne a bez slov a zahĺbiť sa bez toho, že by ste potom 

stratili priamy smer. To preto, že prílišným hovorením stali ste sa až príliš povrchnými a 

rozptýlenými. Vy potrebujete slová ešte ako ukazovatele ciest a tiež ako obaly na udržanie 

určitých druhov vašich citov pohromade, aby ste to, čo chcete predložiť vo svojej modlitbe, 

mohli aj v slove predostrieť jasnejšie. 

Taký je spôsob modlenia, ak jeho potreba vznikne z citu, keď je to teda chcením vášho 

ducha! Lenže to sa u dnešných ľudí stáva len veľmi zriedkavo. Len keď ich zasiahne veľmi 

silný úder utrpenia, radosti alebo telesnej bolesti. Dobrovoľne, bez podnetu si už nikto nedá 

námahu občas pomyslieť na Boha darcu všetkých milostí. 

Teraz obráťme našu pozornosť na ďalší druh. Sú to modlitby uskutočňované v presne 

určenej dobe, teda bez podnetu, o ktorom sme práve hovorili. Človek si pri tom zaumieni 

modliť sa. Ide o uváženú a zvlášť chcenú modlitbu. 

Tým sa mení tiež dej. Človek si buď myslí, alebo hovorí nahlas určité slová modlitby, 

ktoré si sám zostavil, alebo sa ich naučil. Obyčajne sú to modlitby chudobné na cit. Človek 

myslí príliš na to, aby správne volil slová, a už to samotné ho odvádza od spolupreciťovania 

toho, čo hovorí, alebo len myslí. 

Správnosť tohto vysvetlenia ľahko poznáte sami na sebe, ak sa zamyslíte a budete sa 

v tom starostlivo skúmať. Nie je to veru ľahké vkladať do takých modlitieb čistú schopnosť 

cítenia. Už i to najnepatrnejšie úsilie oslabuje, odoberá časť sústredenia pre seba. 

Pri tom sa musia vopred sformované slová vo vás samých oživiť. To znamená, že 

tieto slová musia vo vás vyvolať taký druh citu, aký označujú svojou formou. Dej potom 

nepostupuje tak, že by vytryskol zvnútra cez zadný mozog do predného mozgu a tento by 

k tomu rýchlo formoval slová podľa prijatých dojmov, ale predný mozog začína pritom 

formovať najprv slová. Tie musia byť potom spätným pôsobením vopred prijaté 

a spracované zadným mozgom, aby odtiaľ vykonali príslušný tlak na nervový systém slnečnej 

pletene. Až táto pleteň môže v ďalších dejoch vyvolať patričný cit, zodpovedajúci slovám. 
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Všetko to prebieha síce nesmierne rýchlo za sebou, takže pozorovateľovi to pripadá, 

akoby to prebiehalo súčasne, ale napriek tomu nie sú tieto útvary tak silné, nie tak 

bezprostredné, ako tie, čo vznikajú obrátenou cestou. Preto nemôžu dosiahnuť ani ten účinok, 

a väčšinou zostávajú cituprázdne. Už len keď denne opakujete vždy tie isté slová, strácajú pre 

vás silu. Stávajú sa návykom, a tým sú bezvýznamné. 

Ľudia, buďte preto v modlitbe prirodzení, buďte nenútení, nevyumelkovaní! To 

naučené sa ľahko stáva odriekavaním. Tým si to iba sťažujete. 

Ak začínate deň s precítením vďaky k Bohu a deň s precítením vďaky aj ukončíte, i 

keď by to bola vďaka len za poučenie z prežitia tohoto dňa, tak žijete dobre! Nech každé 

dielo, vytvorené vašou usilovnosťou a svedomitosťou sa podobá modlitbe vďaky, nech každé 

vami vyslovené slovo odzrkadľuje lásku, ktorú vám poskytuje Boh. Potom sa život na tejto 

zemi stane čoskoro radosťou pre každého, kto smie na nej žiť. 

To vôbec nie je ťažké a neoberá vás o čas. Krátky okamih úprimného precítenia 

vďaky je omnoho prospešnejší, než hodinové naučené modlenie, ktoré predsa nemôžete 

sledovať svojim citom. Okrem toho olupuje vás také povrchné modlenie len o čas k skutočnej 

vďake v radostnom čine. 

Dieťa, skutočne milujúce svojich rodičov, dokazuje túto lásku svojou bytosťou, 

činom, a nie líškavými slovami, ktoré v mnohých prípadoch zostávajú iba ako výraz prítulnej 

samoľúbosti, ak nejde dokonca o sebeckú požadovačnosť. Takzvaní maznáčikovia sú len 

zriedkakedy niečo hodní. Myslia vždy len na seba a na uspokojenie vlastných prianí.  

Ani vy nestojíte inak pred vaším Bohom! Dokážte skutkom, čo mu chcete povedať. – 

Tak teraz viete, ako sa máte modliť a už opäť stojíte úzkostlivo pred otázkou, čo sa 

máte modliť. 

Ak chcete poznať správny spôsob, musíte najprv oddeliť modlitbu od svojich prosieb. 

Robte rozdiel medzi modlitbou a prosbou! Nesnažte sa svoje prosby zakaždým označovať ako 

modlitby. 

Modlitba a prosba musia byť pre vás dvojaké veci; lebo modlitba patrí k uctievaniu, 

zatiaľ čo prosba sa k tomu nemôže počítať, ak sa chcete skutočne riadiť podľa pojmu. 

A tiež je nutné, aby ste sa odteraz riadili podľa toho a nemiešali všetko dohromady. 

Odovzdajte sa v modlitbe! To jedno vám chcem ešte zdôrazniť. V tom slove máte už 

aj vysvetlenie. Odovzdajte sa Pánu vo svojej modlitbe, odovzdajte sa mu celkom a bez 

výhrady! Modlitba má byť rozprestretím sa vášho ducha pri nohách Božích, v bázni, chvále 

a vďake za všetko, čo vám poskytuje vo svojej veľkej láske. 

Je to tak nevyčerpateľne mnoho. Lenže vy ste to dosiaľ ešte nepochopili. Stratili ste 

cestu, ktorá by vám to mohla dovoliť prežívať pri plnom uvedomení si všetkých schopností 

vášho ducha!  

Až keď raz nájdete túto cestu poznania všetkých hodnôt môjho Posolstva, potom už 

nebudete mať nijakú prosbu. Budete iba chváliť a ďakovať, len čo obrátite nahor svoje 

ruky s pohľadom k tomu Najvyššiemu, ktorý sa vám dáva poznať vo svojej láske. Potom 

budete vo vnútri trvalo v modlitbe, ako to Pán od vás očakáva; lebo si totiž môžete vziať zo 

stvorenia všetko, čo potrebujete. Stôl je v ňom predsa prestretý v každom čase. 

A schopnosťami svojho ducha môžete si z toho vyberať. Stôl vám vždy poskytuje 

všetko, čo potrebujete. Nevyžaduje prosby, len sa správnym spôsobom namáhajte, aby ste sa 

zachvievali v Božích zákonoch!  

To všetko bolo už povedané veľmi dobre vám známymi slovami: „Hľadajte a nájdete! 

Proste a bude vám dané! Klopte a bude vám otvorené!“ 

Tieto slová vás poučujú o nutnej činnosti ľudského ducha vo stvorení a predovšetkým 

tiež o správnom použití jeho schopností. Ukazujú mu presne spôsob, ako si má vo stvorení 

počínať a ukazujú mu cestu, ktorá ho stvorením povedie dopredu.  
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Tieto slová sa nedajú len všedne hodnotiť, ale ich zmysel je hlbší. Zahŕňa bytie 

ľudského ducha vo stvorení podľa zákona nutného pohybu. 

To „Proste a bude vám dané!“ poukazuje celkom jasne na schopnosť ducha, mnou 

opísanú v prednáške „Kolobeh žiarenia“, ktorá ho pod určitým neotrasiteľným tlakom 

podnecuje neustále niečo chcieť alebo si priať. To potom svojím žiarením priťahuje okamžité 

rovnorodé, a tak dostáva samočinne to, čo si prial. 

Lenže tento tlak priania má vždy zostať prosbou, nesmie sa vyvinúť k jednostrannej 

požiadavke, ako si to, žiaľ, navykol robiť každý človek dneška. Ak totiž zostane prosbou, tak 

bude v nej zakotvená pokora, a preto bude vždy prechovávať dobro a dobro tiež priťahovať. 

Ježiš tými slovami zreteľne ukázal, ako sa má človek správať, aby všetky samočinné 

schopnosti svojho ducha uviedol na správnu cestu! 

Tak je to so všetkými jeho slovami. Boli, žiaľ, vtesnané do úzkych okruhov ľudského 

pozemského rozumu, a tým veľmi pokrivené. Preto sa im nikdy nerozumelo a ani neboli 

správne vykladané. 

Že tým nie je mienený styk s ľuďmi, bude každému iste ľahko zrozumiteľné, pretože 

správanie ľudí ani vtedy ani teraz nie je také, aby sa u nich dalo očakávať uskutočnenie 

takých výrokov.  

Choďte k ľuďom a proste, a nič vám nebude dané. Zaklopte, a nebude vám otvorené! 

Hľadajte medzi ľuďmi a ich dielami, a nenájdete to, čo hľadáte! – 

Ježiš nemienil ani postoj človeka voči Bohu osobne, s vynechaním všetkých 

obrovských svetov, ktoré sú medzi človekom a Bohom a nemôžu byť odsunuté stranou, ako 

by nejestvovali. Nemienil tým len živé Slovo, ale Ježiš hovoril vždy z pramúdrosti a nikdy ju 

nevtláčal do malého pozemského myslenia alebo pomerov. Pri hovore videl pred sebou 

človeka, aký je vo stvorení a svoje slová volil všeobsiahle!  

Tým, že nedbajú myslieť na to, chorľavejú však všetky podania, preklady a výklady. 

Tieto boli vždy pomiešané a vykonávané malicherným ľudským myslením, a tým pokrivené a 

znetvorené. A tam, kde chýbalo porozumenie, bolo pridávané z vlastného, čo nikdy nemohlo 

splniť ten účel, aj keď to bolo mienené čo najlepšie. 

Ľudské zostávalo vždy malicherne ľudské, avšak božské vždy všeobsiahlé! Víno bolo 

poriadne zriedené vodou a nakoniec z toho vzniklo niečo iné, než bolo pôvodne. Na to 

nesmiete nikdy zabúdať. 

Aj modlitbou „Otče náš“ snažil sa Ježiš uvedenými prosbami v nej priviesť chcenie 

ľudského ducha najjednoduchšou formou do toho smeru, aby si duch prial len to, čo 

podporuje vzostup a aby sa mu tohto dostalo zo stvorenia. 

Nie je v tom nijaké protirečenie, iba najlepší ukazovateľ cesty, neklamná opora pre 

každého ľudského ducha vo vtedajšej dobe. 

Lenže človek dneška potrebuje celý svoj slovný poklad, ktorý si medzitým vytvoril a 

musí použiť všetky pojmy, z toho vzniknuté, ak má nájsť cestu zo zmätenosti svojich 

rozumových chytrostí. 

Preto vám, ľuďom dnešnej doby, musím teraz poskytovať obšírnejšie vysvetľovania, 

hovoriace opäť presne to isté, len vaším spôsobom! 

Naučiť sa to, je teraz vašou povinnosťou; lebo viete viac o stvorení! Pokiaľ vedením 

nesplníte povinnosti uložené vám schopnosťami vášho ducha za účelom vývoja, potiaľ 

nemáte nijaké právo prosiť! 

Ale verným plnením povinností vo stvorení bude všetko vaše na základe zvratného 

pôsobenia, a nebude viac dôvodu k nejakej prosbe, z vašej duše bude tryskať už len vďačnosť 

Tomu, ktorý vás vo svojej všemohúcnosti a láske každodenne vždy znovu bohato obdarúva! 

Vy úbohí ľudia, kiežby ste sa konečne vedeli správne modliť! Skutočne modliť! Aké 

bohaté by bolo potom vaše bytie; veď v modlení spočíva to najväčšie šťastie, ktoré vás môže 
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stretnúť. Pozdvihne vás nesmierne vysoko, takže vás prenikne oblažujúci cit šťastia. Ach 

keby ste sa dokázali modliť, ľudia! To vám teraz prajem. 

Vo vašom malom myslení sa potom už viac nebudete pýtať, ku komu sa máte a smiete 

modliť. Je len Jeden, komu smiete zasvätiť svoje modlitby, len Jeden: BOH!  

V posvätných chvíľach približujte sa k Nemu s posvätným citom a prestrite pred Neho 

všetko, čo váš duch môže z vďačnosti dať! Len na neho samého sa obracajte v modlitbe; 

lebo Jemu jedinému prináleží vďaka a Jemu jedinému patríš ty sám, ó, človeče, pretože si tiež 

mohol vzniknúť Jeho veľkou láskou! 

Lenže ak máš prosby, potom sa môžeš obrátiť na Jeho Synov, na Ježiša Krista, alebo 

na Imanuela. Avšak nikdy nemáš prosbu povýšiť na modlitbu; lebo modlitba patrí jedine 

Pánovi!  

 

 

 

 

198. Vďaka. 
 

 

„VĎAKA! Tisícnásobná vďaka!“ To sú slová, ktoré už isto mohol často počuť každý 

človek. Bývajú vyslovené s takými rôznymi prízvukmi, že ich nemožno len tak bez všetkého 

zaradiť do jedného jediného určitého druhu, ako to vlastne podmieňuje zmysel slov. 

Práve tu prichádza do úvahy zmysel slov až na druhé alebo dokonca na tretie miesto. 

Je to skôr zvuk, zvukový odtieň, ktorý prepožičiava slovám hodnotu, alebo prejavuje ich 

bezcennosť. 

V mnohých prípadoch, asi vo väčšine z nich, je to iba prejav povrchného zvyku 

v každodenných formách spoločenskej zdvorilosti. Je to potom presne tak, akoby tieto neboli 

vôbec vyslovené, zostávajú prázdnymi frázami, ktoré sú pre tých, ktorým sú určené, skôr 

urážkou než uznaním. Len niekedy, ale to veľmi zriedka, možno pritom počuť aj záchvev, 

svedčiaci o cite duše. 

Nevyžaduje to ani príliš jemný sluch, aby sa rozoznalo, ako to dotyčný človek, 

hovoriaci tieto slová, mieni. Nie vždy je v nich niečo dobré; lebo záchvevy duší sú pri 

rovnakých slovách veľmi rôzne. 

Môže sa v tom prejaviť nespokojnosť alebo rozčarovanie, ba dokonca závisť 

a nenávisť, luhárstvo a nejedno zlé chcenie. Všetkými spôsobmi sú tieto krásne slová pravej 

vďaky často zneužívané, aby sa tým starostlivo zakrylo niečo iné, niekedy sú celkom prázdne 

a vyslovujú sa len preto, aby boli povedané, zo zvyku, alebo sa zadosťučinilo mravom a 

obyčajam. 

Všeobecne je to výrazom ľudí zvyknutých prijímať, ktorí týchto slov majú vždy plné 

ústa a stále pohotovo pripravené pre všetko bez toho, že by pri tom mysleli. Je to podobné, 

ako odriekavanie nekonečných reťazí rozličných modlitebných formuliek, aké možno často 

počuť, ktoré však svojím cituprázdnym mumlaním sú iba urážkou svätosti a veľkosti Božej! 

Podobné nádherným kvetom na neúrodnej pôde zažiaria však nápadne tie prípady, 

keď sa slová použijú skutočne v tom zmysle, aký majú vyjadrovať; kde sa teda duša 

zachvieva podľa znenia slov a kde sformované slová zostávajú skutočne výrazom čistých 

záchvevov duše, ako to má byť vždy, keď človek formuje slová! 

Ak sa raz nad tým správne zamyslíte, musí všetko, čo bolo povedané bez citu, zostať 

len prázdnym táraním, čím človek márni čas, ktorý by mal inak využiť, alebo to môže 

obsahovať len falošné chcenie, ak slová predstierajú blížnym niečo, čo hovoriaci necíti. Nikdy 

nemôže z toho povstať niečo zdravé, budujúce. Tomu zabraňujú zákony vo stvorení. 
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Nie je to inakšie, aj keď veľmi smutné a zreteľne ukazujúce všetko to bahno, 

nahromadené ľuďmi ich všelijakým táraním v oblasti jemnej hrubohmotnosti; táto pôsobí 

spätne na pozemské bytie a každá ľudská duša ju musí vopred preputovať prv, než môže 

vstúpiť do ľahších oblastí.  

Nezabúdajte nikdy, že každé vaše slovo dá vzniknúť forme, ukazujúcej zreteľne 

rozpor vášho cítenia so slovami, bez ohľadu, či to chcete alebo nie. Nemôžete na tom nič 

zmeniť. Pamätajte na to pri všetkom, čo hovoríte. Aj keď sú to na vaše šťastie len ľahšie 

útvary, ktoré sa rýchlo opäť rozplynú, predsa vám vždy hrozí nebezpečenstvo, že tieto útvary 

dostanú zrazu prílivy sily z cudzej strany, ktoré ich posilnia a zahustia rovnakým druhom, 

takže ich privedú k účinkom, ktoré sa vám musia stať kliatbou. 

Z tohoto dôvodu snažte sa dosiahnuť, aby ste hovorili jedine to, čím sa zachvieva vaša 

duša. 

Domnievate sa, že toto nie je na zemi vôbec možné, pretože by ste inak mohli len 

príliš málo povedať podľa dnešnej zvyklosti, že by tým hrozil jednotvárny a nudný život, 

obzvlášť v hodinách družnosti. Je mnoho ľudí, ktorí takto myslia a toho sa boja. 

Lenže ak človek predsa raz dôjde tak ďaleko v myslení, len potom uvidí, koľko z jeho 

pozemského času muselo zostať doteraz úplne bezobsažného, bez ceny a tým bez účelu. 

Potom už nebude viac smútiť za takou prázdnotou mnohých hodín. Naopak, v budúcnosti sa 

toho bude obávať. 

Taký človek je sám prázdny ako jeho okolie, ak sa musí snažiť vypĺňať svoj čas 

prázdnymi slovami len preto, aby sa stýkal so svojimi blížnymi. Lenže on si to sám neprizná. 

Bude sa utešovať tým, že predsa nemôže vždy hovoriť len vážne, lebo by sa stal pre tých 

ostatných nudný, skrátka, že to záleží len od tých druhých, ak nehovorí o tom, čo ním samým 

ešte snáď hýbe. 

Ale tým si niečo predstiera. Lebo tí spolublížni by skutočne mali byť takými, ako sa 

on nazdáva, potom je to dôkaz, že ani on nemôže poskytnúť nič iné, veď iba rovnorodosť 

v príťažlivosti si vytvára svoje okolie, s ktorým sa on stýka. Alebo jeho okolie ho 

v rovnorodosti pritiahlo. V obidvoch prípadoch je to to isté. Ľudové príslovie má v tom 

pravdu, keď hovorí: „Povedz mi, s kým sa stýkaš a ja ti poviem, aký si!“ 

Prázdni ľudia, ktorí sa neusilujú udržať si správny obsah svojho života, budú sa 

vyhýbať takým ľuďom, ktorí prechovávajú v sebe hodnoty ducha. 

Duchovné hodnoty nemôže nikto skrývať; lebo duch celkom prirodzene nabáda 

k činnosti podľa zákona pohybu vo stvorení, pokiaľ nie je v človeku zasypaný, ale skutočne 

ešte žije. Nezadržateľne sa tlačí navonok, a taký človek zase nájde ľudí, ktorým svojou 

duchovnou činnosťou môže dať niečo na vyrovnanie, aby aj on zase niečo od nich prijal, i 

keď len nový podnet alebo vážne mienené otázky. 

Je celkom vylúčené, aby sa pritom mohla dostaviť nuda! Naopak, dni sú potom veľmi 

krátke, čas ubieha ešte rýchlejšie. Nestačí na to, aby sa vyplnil všetkým, čo môže dať duch, 

keď sa skutočne hýbe! 

Choďte k svojim blížnym a počúvajte tam, čo z tých mnohých rečí má pozoruhodný 

význam. Zistíte rýchlo a bez námahy, ako je dnešné ľudstvo duchovne mŕtve. To ľudstvo, 

ktoré malo predsa duchovne pôsobiť, to znamená, že každé ním prehovorené slovo malo byť 

podporujúce a tvorivé, lebo je z ducha! Vy sami ste ulúpili vašim slovám všetku významnú 

silu, ktorú majú mať podľa zákona stvorenia, a to svojím nesprávnym používaním tohoto 

posledného prejavu vášho myslenia. Reč má byť ľuďom mocou a mečom, aby podporovala 

a chránila harmóniu, ale nie aby šírila utrpenie a rozkol.  

Kto hovorí z ducha, ten veľa nerozpráva, zato však u neho je každé slovo skutkom, 

keďže sa vo svojom slove zachvieva. A toto zachvievanie prináša splnenie v zákone 

zvratného pôsobenia, ktorý sa tu prejavuje v zákone príťažlivosti rovnorodých druhov. 
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Preto človek nemá ani slová vďaky vyslovovať nikdy len tak zbežne, lebo nie sú 

nijakou vďakou, pokiaľ nemajú duševný obsah! 

Či to neznie ako jasavý spev, len čo ústa niektorého človeka sformujú v blaženom 

cítení skromné slová: Vďaka! Tisícnásobná vďaka!  

A to je viac, skutočne ďaleko viac; lebo taká vďaka z pohnutej duše je súčasne 

modlitbou! Vďakou Bohu! 

Vo všetkých takých prípadoch vystupujú city slov bezvýhradne nahor a vo zvratnom 

pôsobení znesie sa požehnanie na toho človeka alebo na tých ľudí, ktorí tieto city vyvolali; 

teda na to miesto, ktorému platia slová pravej vďaky, kam boli mierené. 

V tom spočíva spravodlivé vyrovnanie, splnené v požehnaní, ktoré sa tiež sformuje a 

musí byť pozemsky viditeľné. 

Ale . . . nie všade môže požehnanie viditeľne rozkvitať; lebo tento dej vyžaduje jedno: 

nezáleží, čo učinil dotyčný, ktorému sú určené také slová pravej vďaky, musel to urobiť 

s láskou a s úmyslom pripraviť tomu druhému radosť! Nech už to bol dar alebo nejaký 

skutok, alebo tiež len dobre mienená rada vhodným slovom. 

Ak u darujúceho nie je splnená táto základná podmienka, potom požehnanie, 

vznášajúce sa vo zvratnom pôsobení vyslanej vďaky, nenájde nijakú pôdu, kde by mohlo 

zakotviť, a tak vo všetkých týchto prípadoch sa nemusí dostaviť oprávnené požehnanie, 

pretože ten, ktorému sa ho malo dostať, nie je schopný ho prijať! 

V tom spočíva spravodlivosť, ktorú pozemský človek nepozná; prechovávajú ju v sebe 

len živé a samočinne pôsobiace zákony stvorenia, ktoré sú v tom neochvejné a 

neovplyvniteľné. 

Tak napr. nikdy sa nebude môcť dostať pravého požehnania takému človeku za jeho 

dobrodenia, ktorý to robí z vypočítavosti, aby získal buď slávu alebo len dobrú povesť. Nemá 

v sebe pôdu, akú zákony stvorenia vyžadujú k prijatiu požehnania. Najviac ak môže dostať 

pominuteľnú, mŕtvu a preto iba o prechodnú pozemskú výhodu, nikdy nie pravú Božiu 

odmenu, tú môže prijať len taký človek, ktorý sám stojí a žije v zmysle Božej vôle vo 

stvorení. 

Keby niektorý človek daroval aj milióny pre chudobných, alebo, ako to často býva, 

venoval by to vede a pohnútkou k tomu by mu nebola pravá láska a snaha duše pomôcť, tak 

tiež sa mu nedostane za to Božej odmeny, nemôže ju dostať, lebo taký človek nie je schopný 

ju prijať! 

Požehnanie stojí už celkom zákonite nad ním, ako dôsledok nejednej pravej vďaky 

z radov príjemcov, už sa aj nad neho vznieslo, lenže taký človek nedokáže z vlastnej viny byť 

na ňom účastný, keďže v sebe neposkytuje pôdu k prijatiu. 

Pravá vďaka vyvoláva požehnanie v každom prípade. Avšak stupeň účinku sa riadi 

opäť zákonite podľa druhu duševného rozpoloženia toho, komu sa má dostať požehnanie vo 

zvratnom pôsobení. 

Ten, ktorý má prijať požehnanie, je teda sám vinný, keď sa nemôže toto požehnanie 

pre neho sformovať, lebo nemá v sebe aj schopnosť, aby ho mohol prijať tak, ako to prikazuje 

prazákon stvorenia. Chýba mu k tomu vrúcnosť duše.  

Krásne slová nie sú však zneužívané len jednou stranou, len príjemcami, ale pojem 

vďaky pretvárajú a znetvorujú aj darcovia. 

Je mnoho takých ľudí, ktorí zdanlivo vykonávajú mnoho dobrého a poskytujú pomoc, 

len aby zožali vďaku. 

Dávajú s chladnou vypočítavosťou. Pôsobí pri tom len rozumová chytrosť. Medzi nimi 

sú tiež takí, ktorí síce v okamihu poskytnú pomoc zo súcitu, ale neskoršie sa snažia tento čin 

neustále pripomínať pôvodnému príjemcovi a očakávajú od neho vďaku po celý život! 

Ľudia takého druhu sú ešte horší ako najpodlejší úžerníci. Neštítia sa ani očakávať 

zotročenie na celý život od tých, ktorí od nich dostali kedysi pomoc. 
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Tým ničia nielen hodnotu niekdajšej pomoci ako takej aj pre seba samých, ale sa tiež 

pútajú a nakladajú na seba nesmiernu vinu. Sú to opovrhnutiahodní tvorovia, nehodní ani 

toľko, aby čo len hodinu dýchali vo stvorení a požívali tie milosti, ktoré im sám Stvoriteľ 

vždy znovu poskytuje v každom okamihu. To sú tí najnevernejší sluhovia, ktorí musia byť 

sami sebou zavrhnutí. 

Ale práve takí sa dovolávajú na zemi morálky a sú aj podporovaní pozemskými 

moralistami, snažiacimi sa neustále podporovať prepiatymi slovami rovnaké nesprávne 

názory o povinnosti vďaky. Pestujú tým niečo, čo podľa prazákonov stvorenia patrí 

k najväčšej nenormálnosti a čo ako také musí byť v budúcnosti na zemi vyradené. 

Potom vtiahne do duší tá pravá ochota pomôcť kvôli skutočnej duševnej a tiež 

pozemskej núdzi. Práve tak bude tiež pravý cit vďaky spočívať v slovách vďačnosti a tým 

nastane vyrovnanie voči Bohom chcenej harmónii stvorenia, kde musí byť vylúčená každá 

jednostrannosť, ako rušivá a pôsobiaca zmätok a prekážky, teda prinášajúca škody.  

Tak niektorí vychvaľujú teraz vďačnosť ako cnosť, iní zase ako čestnú povinnosť! 

Jednostranne a z neporozumenia sú vyjadrované a ľahkomyseľne rozširované názory, ktoré už 

mnohým ľuďom spôsobili ťažké utrpenie.  

Preto človeku už má byť konečne jasné, čo je to vlastne vďačnosť, čo vyvoláva a ako 

pôsobí. 

Potom sa v tom všeličo zmení. Padnú vždy otrocké reťaze, vzniknuté nesprávnymi 

názormi na vďačnosť. Ľudstvo bude konečne od toho oslobodené. Netušíte, aké utrpenie 

doľahlo na pozemské ľudstvo týmto pokrivením a vnútenými nesprávnymi názormi na čistú 

vďačnosť, je to ako úmrtný rubáš ľudskej dôstojnosti, aby ušľachtilá, radostná snaha pomáhať 

bola pochovaná! Doslova nesčíselné rodiny sú tým zamorené a po tisícročia dodávajú 

žalujúce obete. 

Preč s týmto falošným sebaklamom, ktorý každé ušľachtilé počínanie pre ľudskú 

dôstojnosť tak samozrejmé, vedome a úmyselne strháva hlboko do blata! 

Vďačnosť nie je žiadna cnosť! Nesmie a ani nechce byť počítaná medzi cnosti. Lebo 

každá cnosť je od Boha, a preto je neohraničená. 

Práve tak málo smie byť pravá vďačnosť označovaná ako povinnosť! Lebo potom by 

nedokázala v sebe rozvinúť ten život, tú vrúcnosť, ktorú potrebuje, aby sa jej zvratným 

pôsobením dostalo Božieho požehnania zo stvorenia! 

Vďačnosť je úzko spojená s radosťou! Je výrazom najčistejšej radosti. Kde teda nie je 

dôvod k radosti, kde nával radosti nie je príčinou vďaky, tam je vyjadrenie vďačnosti falošne 

použité, tam sa ho zneužíva! 

V takých prípadoch nebude tiež nikdy schopná uviesť do pohybu tie páky, ktoré pravá 

vďačnosť samočinným pôsobením uvádza do pohybu podľa zákonov tohto stvorenia, podľa 

vôle Božej. Požehnanie sa potom nedostaví. Na jeho miesto musí prísť zmätok. 

Lenže také zneužívanie nachádzame skoro všade, kde ľudia dnes hovoria o vďačnosti 

a vďake. 

Skutočne precítená vďaka je Bohom chcená hodnota k vyrovnaniu, ktorá tomu, 

komu vďaka prináleží, sprostredkuje protihodnotu podľa zákona nutného vyrovnania v tomto 

stvorení. Stvorenie samo je udržiavané a podporované len harmóniou, spočívajúcou v splnení 

všetkých prazákonov stvorenia. 

Ale vy, ľudia, vnášate zauzlenie do všetkých bežiacich nitiek zákonov, a to svojim 

nesprávnym používaním a mylným nazeraním. Preto je vám tak ťažko dosiahnuť pravé 

šťastie a mier. Vo väčšine prípadov používate svoje slová pokrytecky. Ako môžete teda 

očakávať, že vám z toho vykvitne pravda a šťastie? Musíte predsa vždy zožať to, čo zasejete. 

I všetko to, čo zasejete svojimi slovami a spôsobom, ako tieto slová poviete! Ako sa 

sami staviate k týmto slovám. 
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Nič inšie vám z toho nemôže vzísť, toho si musíte byť vedomí pri všetkom, čo 

hovoríte! 

Len sa zamyslite hoci každý večer nad všetkým a snažte sa posúdiť obsah slov, ktoré 

ste si vymysleli v priebehu dňa pri styku s vašimi blížnymi. Zdesíte sa nad ich prázdnotou! Už 

nad bezobsažnosťou mnohých hodín iba jedného jediného dňa! Urobte ten pokus bez 

nejakého prikrášľovania pre vás. S hrôzou zbadáte, čo aj pre vás musí z toho vzísť v dielni 

stvorenia, dobre vám známej z môjho Posolstva, kde sa samočinne prejaví všetko to, čo z vás 

vychádza pri cítení, myslení, hovorení a konaní! 

Skúmajte sa vážne a poctivo si všetko priznajte. Od tej hodiny sa zmeníte v mnohých 

veciach. 

Zato však vo svojom pozemskom živote nemusíte byť skúpi na slovo, aby ste išli 

správnou cestou. Ale pri rozprávaní sa máte vyhýbať povrchnosti, ako aj neúprimnosti, ktorá 

sa skrýva v podstatnej časti všetkých rečí pozemských ľudí. 

Lebo ako zaobchádzate s vyjadrovaním vďaky, tak sa správate pri svojej reči. Pritom 

si predsa vysoko ceníte tie chvíle ako vážne, posvätné a významné, keď so svojimi slovami 

dávate súčasne aj cit! 

Lenže to sa stáva iba zriedka, hoci by to malo byť stále! Tak mnohí ľudia sa 

domnievajú, že sú nadaní a múdri, dokonca že sú duchovne vysoko vyvinutí, ak dokážu svoje 

cítenie a skutočné chcenie i pri horlivých rozhovoroch skryť za svoje slová a nikdy neukázať 

svoju pravú tvár blížnym. 

Tento spôsob sa nazýva diplomatický. Je to uhladzujúci vyraz pre zvláštnu zmes 

obratnosti v klamaní, v pokrytectve a falošnosti; stále číhajúca chtivosť získať triumfujúce 

výhody na úkor odhalených slabostí iných. 

V zákone stvorenia sa vôbec nerozlišuje, či to človek koná pre seba osobne alebo len 

v prospech štátu. Konanie je pritom skutkom, ktorý vyvolá všetky účinky týchto zákonov. 

Kto pozná zákony a ich účinky, ten nemusí byť prorokom, aby cieľavedome poznal 

koniec všetkého toho, čo v sebe skrývajú osudy jednotlivých národov a pozemského ľudstva, 

veď ani celé ľudstvo nie je schopné niečo z toho odsunúť alebo zmeniť! 

Včasným obratom v poznaní a úprimným zachovávaním zákonov bolo by sa ľudstvo 

ešte mohlo pokúsiť mnohé oslabiť, a tým si uľahčiť mnohé ťažkosti. Ale na to je už 

prineskoro! Lebo všetky účinky jeho doterajšieho konania sú už v pohybe. 

Všetko to ťažké slúži však skutočne len k požehnaniu. Je to milosť! Prináša očistu 

tam, kde je niečo nesprávne, čo vyžaduje zrútenie ako posledný následok; nech už je to 

v štáte, v rodine, v samom národe alebo v styku s inými; stojíme vo veľkom konečnom 

zúčtovaní, ktoré vládne nad mocou ľudských mocenských prostriedkov. Nič sa nemôže z toho 

vylúčiť alebo sa pred tým skryť. 

Už hovoria iba Božie zákony, samočinne sa prejavujúce s nadľudskou presnosťou 

a neomylnosťou vo všetkom, čo sa doteraz udialo. Vnikla do nich totiž nová sila z Božej vôle, 

ktorá obkolesí teraz ľudí akoby železnou stenou, chrániac alebo ich ničiac, a to podľa toho, 

ako sa k nim ľudia sami budú stavať. 

Budú tiež v budúcnosti po dlhý čas ako stena obklopovať všetko rovnakou silou, aby 

nemohol ešte raz vzniknúť taký zmätok, aký bol doteraz. Ľudia budú tak čoskoro donútení 

správať sa len podľa Bohom chcených pravidiel, k ich vlastnému blahu, k ich záchrane, 

pokiaľ je ešte možná, až opäť sami vedome pôjdu po pravých cestách, ktoré sú podľa vôle 

Božej. 

Ľudia, dívajte sa preto okolo seba, naučte sa zachvievať vo svojich slovách, aby ste nič 

nezmeškali!  
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199. Sklamania. 
 

 

Kedy sa pozemský človek naučí hľadať každú chybu, každú príčinu neúspechov 

a zlyhaní u seba! Zdá sa, že to nedokáže nikdy. Príliš veľký je jeho ohľad na seba samého, 

príliš plytké a príliš obmedzené je však jeho svojhlavé skostnatené myslenie.  

Merané podľa doterajších skúseností sa to nenaučí nikdy, pretože nechce! V jeho 

najhlbšom vnútri zostáva aj pri najväčšom a najlepšom chcení vždy ešte výhrada, a táto 

výhrada je nakoniec vždy jeho milé „ja“ s nejakou vlastnosťou, ktorú sa snaží pevne si udržať 

s húževnatosťou, ktorá prekonáva dokonca aj silu najlepšieho chcenia. 

Hlboko ukryté ostáva toto „ja“, tak hlboko, že nejeden človek o ňom už nemá ani 

tušenia. Ale ono je ešte tu a vysiela svoje škodlivé vlákna zo svojho úkrytu v takých 

okamihoch, kedy to človek najmenej očakáva. Tlačí sa do mnohých vecí a pri zvláštnych 

rozhodnutiach, ktoré musia byť rýchlo vykonané, postaví sa toto milé „ja“ niekedy dokonca 

celkom otvorene pred povinnosť svätého splnenia. 

Aj keď je to pri silnom chcení dosiahnuť splnenie možné len prechodne, predsa to 

oslabuje účinok splňujúcej vôle a oneskoruje nejedno víťazstvo, sťažuje ho alebo ho celkom 

znemožňuje. 

Takým bol nájdený človek pri poslednej skúške. Dobrovoľne sa človek nikdy celkom 

nevzdá svojich vlastností alebo prianí, ba ani pod vplyvom najväčších bolestí. Toto „Ja“ má 

pritom ešte vždy čo povedať a presadzuje sa najmä v láske, ktorú prechováva k niektorému 

blížnemu a ktorú stavia nad všetko, bez toho, aby si človek túto slabosť správne uvedomil. 

Človek sa teda musí vnútorne zrútiť, aby tým získal možnosť vybudovať vo svojom 

vnútri novú stavbu na počesť Boha, ktorý jedine vedie človeka k pravému šťastiu. Jeho 

doterajšie modly sa musia spolu s ním skloniť alebo budú vyhubené ranou meča, ktorý si 

vynútia samotní ľudia. 

Ľudia, aké ľahké ste mohli všetko mať a aké ťažké si to robíte! 

Či nemôžete svoje myslenie aspoň raz trošičku povzniesť nad túto meravú formu, 

ktorú ste si v priebehu tisícročí vytvorili, pre vznik ktorej ste dobrovoľne obetovali celé veky, 

akoby ste mali nadbytok času, zatiaľ čo večné zákony tkajúce vo stvorení vám na premrhanie 

nemôžu darovať ani jedinej minúty. 

Čo si vlastne myslíte, že sa má teraz odohrať! Premýšľate o tom vôbec niekedy, bez 

toho, žeby ste sa pri tom opäť starostlivo postavili bokom, aby ste zostali chránení pred 

vlastným skúmavým pohľadom, ako ste to doteraz stále robili, pretože vám váš zlozvyk 

nedovolil konať alebo myslieť inak! 

Pohybujte sa už raz duchovne trochu živšie, osloboďte sa od všetkých strnulých 

foriem, ktoré vás držia dole a znehodnocujú.  

Kolobehu vášho myslenia chýba život! Chcem vám iba na jednom príklade ukázať, 

ako sa tým v dobrej viere nútite byť malými, ako s najlepším chcením dobrého škodíte sebe i 

druhým, dokonca ako sa dotýkate toho, čo vám je skutočne posvätné: 

Dajme tomu, že príde človek s prosbou k vediacemu, aby sa dozvedel, či ide po svojej 

ceste ozaj správne a kam vedie. Taký človek je vždy plný prianí a otázok. A vždy možno 

s istotou rátať s tým, že spomedzi všetkých otázok je len veľmi málo skutočne vecných. 

Veľká väčšina je len čisto osobného a pozemského rázu.  

Aj keď každý vediaci nerád odpovedá na také otázky, keďže Posolstvo už obsahuje 

všetko, čo každý človek pre seba potrebuje, predsa sa stáva, že na prosby raz trochu 

poodhrnie závoj z toho, čo sa ešte v tkaní zákonov pýtajúcemu môže prihodiť na jeho ceste. 

Dychtivo sa chopí povedaného a snaží sa potom podľa toho riadiť tak dobre, ako len dokáže, 

ibaže vždy len takým spôsobom, ako si to on sám myslí. 
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Obraz slov, ktoré si pri návšteve vyprosil, zostáva pred ním, on sa naň neomylne upne, 

až nastane čas, o ktorom si myslel, že prinesie splnenie. Lenže toto myslenie je prevažne 

vybudované na jeho prianiach, sformovaných celkom podľa jeho osobných predstáv, ktoré on 

sám považuje vždy za správne. 

Často však prejde takto očakávaný okamžik, bez toho, aby nastalo splnenie! Ak je to 

potom človek dobrého charakteru, bude sa, krútiac hlavou, zarazene možno aj skľúčene pýtať, 

ako je to možné, keďže on predsa povedanému pevne verí a že sa musí splniť všetko to, čo 

vediaci povie, ak je skutočne taký vediaci.  

Dostane sa do rozporu sám so sebou a bude sa možno utešovať tým, že predbežne 

trochu vyčká a potom uvidí, čo bude nasledovať. V každom prípade bude však v prvom rade 

jeho viera istotne podliehať určitému ochladeniu a bude otrasená, ak nebude schopný nájsť 

dôvod, ktorý by mu umožnil povzniesť sa ponad toto sklamanie. 

Ak je to však človek zlého charakteru, tak sa bude vysmievať, brojiť proti všetkému, 

čo je s týmto vediacim, ktorý ho sklamal, dávané do súvislostí, a prirodzene aj proti nemu 

samému. Dokonca i moje Posolstvo do toho zahrnie, aj keď tým podáva dôkaz, že mu 

samému ešte nikdy nerozumel, alebo že nie je schopný nadobudnúť dôveru vo vlastné 

presvedčenie, skrátka, že on sám nie je duchovne ničím a zostáva podrobený všetkému 

kolísaniu pozemskej povrchnosti. Taký človek sa sám označuje za plevu. 

Nemyslí potom viac na to, že predtým už mal presvedčenie o pravde môjho Posolstva, 

a že jeho hodnoty mohol pocítiť na sebe a v sebe samom. S tým odloží nabok aj Posolstvo, i 

keď mu dalo tak mnoho. 

Bude sa pokúšať vzbudiť u všetkých ľudí pochybnosti. To, čo on sám spoznal ako 

dobré a možno na sebe už aj vyskúšal, nespomína a snaží sa aj toto obrátiť dokonca ešte 

v opak. Nijaký človek nepomyslí pritom na to, aby sám seba najskôr pozorne skúmal a pátral, 

či dôvody pre nesplnenia povedaného, nespočívajú v ňom a jeho konaní. 

Práve to by však bolo správnejšie! Lebo každé nesplnenie je vždy len vinou 

samotného takto sklamaného. 

Môže sa totiž zmeniť už v najbližšej hodine po rozhovore, čím znemožní splnenie. 

Pokiaľ to, čo ho na ceste očakáva, čo je teda pre neho predvídané, sám nedosiahne, nemôže sa 

to ani vo všetkom splniť. Namiesto toho ho očakáva iné prežitie; lebo samotné prežitie sa 

istotne dostaví, len jeho formy sa zmenia vplyvom vlastného správania. Tak môže namiesto 

radosti vzniknúť utrpenie alebo sa utrpenie zmení na radosť, oboje mu však prinesie to pre 

neho predvídané prežitie jeho ducha. 

Celkom určité medzníky pozemského putovania sa splnia pre každého ducha. Lenže 

vonkajšie okolnosti, príčiny, ktoré na to dávajú podnet, sa riadia a menia podľa vnútorného 

života dotyčného. 

Pozemský pútnik sa však pritom pozerá vždy len na všetko vonkajšie, na formu, ktorá 

podlieha zmene! A preto si pripraví sklamania a pochybnosti.  

Predstavte si raz obraz: Nejaký človek kráča po ceste, ktorá ho privedie do Viedne, 

pokiaľ zachová stále rovnaký smer.  

Keď sa opýtal niekoho, kto krajinu dobre pozná: „Kam prídem pri svojom putovaní?“. 

Potom opýtaný samozrejme musí povedať:  

„Do Viedne.“ 

Môže menovať ešte aj niekoľko miest ležiacich na ceste, ktorými putujúci prejde.  

No ak zmení pútnik ešte pred zmieneným cieľom z akéhokoľvek dôvodu svoj smer, 

potom napriek povedanej mu pravde nepríde do Viedne, ale do nejakého iného mesta. Možno 

do Paríža, do Curychu alebo do Ríma. 

Len čo zmení na ceste smer, zmení sa s tou najmenšou odchýlkou aj cieľ, a tým aj 

splnenia v ich pôvodnom druhu, tak, ako by boli ležali v prvom smere cesty. Nemá potom 
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nijaký dôvod považovať toho, kto mu dal informáciu za nevediaceho alebo dokonca za 

človeka, ktorý sa úmyselne snaží vedenie iba predstierať.–  

Tak jednoduché dianie ako v tomto prípade je tiež v každom putovaní človeka 

pozemským bytím. 

Ak sa človek pýta, kam vedie jeho cesta, na ktorej vo chvíli otázky stojí, tak môže 

vediaci celkom dobre povedať, na ktoré miesta narazí, ba naraziť musí!  

Niečo iného nemôže byť človeku nikdy poskytnuté. Vždy len informácia podľa 

súčasného stavu a podľa súčasného smeru pýtajúceho sa, keďže tento, ako každý vie 

z Posolstva, má pri vlastných rozhodnutiach stále slobodnú vôľu. Môže sa teda už o niekoľko 

minút po otázke vnútorne zmeniť, čím sa musí ihneď samočinne zmeniť aj cesta a jej cieľ. 

Ak niekto nasmeroval svoje kroky najprv do Viedne a pritom sa odrazu obráti do 

Ríma, potom samozrejme dôjde do Ríma a nie do Viedne. 

S duchovnými cestami je to presne to isté. A tieto sa prejavia aj v hrubohmotnosti! 

Lebo v tomto ohľade sú pre to smerodajné.  

Hovoril som často, že ani Boží Syn nemôže človeka nútiť, aby sa stal blaženým, 

keďže žiadnemu ľudskému duchu nemožno odňať slobodnú vôľu pri jeho rozhodnutiach.  

Tak sa nejeden domnieva, aký je obzvlášť veľký vo svojej viere, keď myslí, že ja 

môžem celkom jasne vidieť jeho pozemskú cestu a že po tom to, čo mu ja na jeho otázky o 

tom odpoviem, musí pre neho tiež bezpodmienečne nastať. A mnoho ľudí sa javí opäť tak 

nevýslovne maličkými vo svojej domnienke, že až sa z toho niečo nesplní, že ani ja nemôžem, 

podľa jeho mienenia, byť žiadny Vyslanec Boží. 

V oboch prípadoch ukazuje takto mysliaci len na svoju nevedomosť o činnosti 

stvorenia podľa svätých Božích zákonov, ktoré sú trvale v pohybe a ktoré zaznamenajú ihneď 

každé chcenie človeka, aby ho pripútali na svoje pôsobenie. 

Dokonca ani v súde nemožno presne predvídať, ako sa toto posvätné dianie vyplní na 

každom jednotlivcovi. Aj to je až do posledného okamihu v pohybe. Preto nejeden, ktorý je 

už považovaný za strateného, môže byť zachránený a nejeden sa môže zrútiť, ktorý sa 

nazdáva, že stojí pevne. 

Hodina je človeku celkom presne určená, lenže druh účinkov sa riadi podľa jeho 

rozpoloženia v okamihu súdu. To rozpoloženie je určujúce pre zvratné pôsobenie 

prostredníctvom jeho duchovného chcenia, so všetkým, čo na ňom ešte visí. 

Kto sa teda predsa prehrešil znovu proti Duchu Pána, nad tým je už rozsudok 

vyslovený a on sa rúti ku splneniu, takže pre neho je nie záchrana už možná. 

Ešte kým hovorím tieto slová, viem už, že ich ľudia budú opäť chápať len obmedzene, 

že to nimi pochopené zase ihneď vtlačia do pevných foriem. Tým sa to povedané bez 

rozpakov znova olúpi o všetku pohyblivosť pre meravé myslenie, ktoré teraz novo darovanú 

Pravdu rýchlo pokrivilo, ešte skôr, ako do vás mohlo vniesť život. 

Tak sa mi to stáva pri všetkých mojich slovách. Ľudia ich neprijímajú tak, ako to ja 

chcem! A toto vedieť prináša únavu. Aj keby som sa chcel rozhodnúť už raz povedané stále 

znova vysvetľovať, napokon by to predsa nestačilo, muselo by to byť vysvetľovanie bez 

konca, keďže ľudia si opäť nájdu niečo, čo ich malichernému mysleniu nie je jasné. – 

Človek má napriek svojej viazanosti na všetky následky svojich rozhodnutí svojej 

slobodnej vôle ešte dostatok možností na pohyb na cestách svojej životnej púti vo stvorení, 

teda aj na zemi. To Ako, Kde a Kedy so všetkými ich účinkami stojí v mojom Posolstve, 

ktoré nemôže byť vo svojej forme vykladané nesprávne, ak sa človek namáha do mojich slov 

aj správne vniknúť tým, že ich berie tak, ako som ich dal. 

Ak máte pred sebou Posolstvo, tak sa musíte snažiť zahĺbiť do mojich slov presne 

podľa zostavenia viet a slov; lebo ono vedie vášho ducha! Ja používam vašu reč v jej pravom 

zmysle, tak, ako musí byť používaná, aby bola stvárnená živo, nie však tak ako to pokrivený 

rozum vyhlasuje za správne a krásne! 
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Vy viete, že každé meno človeka obsahuje jeho samého. Človek je takým, čo hovorí 

jeho meno, nielenže by sa tak volal. Meno je však aj slovo. A tak, ako toto meno skutočne v 

sebe žije a pôsobí, tak žije a pôsobí aj každé slovo vašej reči samo pre seba! 

To však všetci ľudia pokrivili práve tak ako svoj rozum. Vy preto musíte dať v prvom 

rade tieto zhubné rozumové hračky pri čítaní môjho živého Slova úplne nabok! Nesmiete sa 

pri tom pokúšať myslieť v tých formách, ako ste si ich vytvorili, alebo ako sa ich snažia pre 

vás znovu vytvárať iní, ale musíte sa prinútiť nechať na seba neovplyvnene pôsobiť druh 

mojich slov a aj spôsob ich zostavenia a podľa toho ich preciťovať! 

Budete pri tom prežívať zázraky, ak to vykonáte s plnou vážnosťou; lebo skladba 

mojich viet vám dá celkom iné pojmy, celkom iné obrazy, ako by vám dali tie isté slová, keby 

sa zostavili vaším spôsobom.  

Túto námahu ste tomu dosiaľ ešte nevenovali! Ešte ste si neosvojili to nové, čo moja 

reč obsahuje, ale myslíte pritom ešte na zvyčajné rozumové základy, ktoré sa v posledných 

rokoch a už často zmenili, áno, dokonca ich používate pri čítaní mojich slov.  

Reč v sebe v skutočnosti nesie tak veľa vlastného života, ako aj každé jednotlivé 

slovo, že nesmie byť ľubovoľne menená, bez toho, žeby sa pritom jej účinok neoslaboval. 

Budem vás najprv musieť učiť vašu vlastnú reč správne chápať a používať, keďže aj od toho 

ste odbočili pre mudrovanie vašich mozgov. 

Primerane vášmu cíteniu našli ste opäť ten celkom správny výraz pre to, čo chcel 

doteraz váš rozum s námahou vytvoriť, keď hovoríte, že účelom toho je, aby sa reč stala 

plynulejšou, súvislejšou, aby sa mohla rýchlejšie a ľahšie čítať.  

S plynulosťou ide však ruka v ruke rozriedenie! Urobiť reč námahou vášho rozumu 

plynulejšou nie je nič iné, ako zriedenie reči, čím sa aj jej sila, to mocné v nej oslabí, alebo 

úplne stratí.  

Rýchlejšie a ľahšie čítanie týka sa však iba rozumu, ktorý to má takto pohodlnejšie. 

Vo všetkom väzí len snaha po povrchnosti, ktorou je dnešná doba tak zle poznačená, 

po povrchnosti ako korune námahy vášho rozumu po tisícročia!  

Cit, váš duch, hovorí inak, čo vidíte i z každej vety, ktorá vám bola daná zo Svetla. 

Dostali ste toho už tak mnoho, a predsa ste sa z toho nič nepoučili! 

Pozrite sa na mňa a riaďte sa podľa mňa! Také bolo moje volanie od začiatku. 

Prinášam vám to nové; pretože všetko má byť nové podľa svätej vôle Božej, aj používanie 

reči, ktorá nesmie byť upravovaná k plytkej zábave. 

Pretože sa však teraz zdá správny spôsob reči cudzí, preto sa nad tým nejeden človek 

pozastavuje. Jeden ju považuje za príliš jednoduchú, iný možno za strojenú alebo dokonca pre 

ťažkopádnosť za nesprávne použitú a mnoho iného; zatiaľ čo ona vám predsa ukazuje to 

správne, ako sa skutočne má používať, aby mohla žiť a živo k vám prehovárať, aby bola 

schopná dotýkať sa vašich duší a otvárať ich, nie iba lichotiť slabostiam vášho povrchného 

rozumu! Aby sa zachvievala v posvätnom rytme večných zákonov!  

Vnorte sa teda do spôsobu tejto reči, ale svojim duchom, ktorý požaduje oveľa viac. 

Dajte si tú námahu porozumieť mi najprv v Slove! 

Len čo ste raz pochopili slová môjho Posolstva v celej ich hodnote, potom poznáte aj 

všetky samočinne pôsobiace zákony vo stvorení. Potom nebude už pre vás nijaké sklamanie; 

lebo ste sa sami stali vediacimi!  
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200. A keď sa ľudstvo spýta...  
 

 

Čudné je to pozemské ľudstvo. Ako ťažkopádna, malátna, lenivá masa leží vo 

stvorení. To ľudstvo, ktoré v ňom malo tkať čo najživšie, čo najpohyblivejšie, čo najkrajšie 

a najsvetlejšie, keby bolo správne využilo tie schopnosti, ktoré mu boli milostivo ponechané.  

Ono však na všetkom spočíva ťaživo ako olovo, temné, kalné, vždy pripravené 

pôsobiť otravne, rozkladne a závistlivo na to, čo sa chce pozdvihnúť nad jeho priemernosť. 

Svetlu nepriateľské číha, aby pošpinilo všetko, čo nechce ísť spolu s ním po ceste, ktorú si 

samo vybudovalo a ktorá vedie do priepasti, do večného zatratenia. 

Ľudia stoja bokom od Pána, pretože sami sa chcú stať pánmi na zemi! A napriek tomu 

berú teraz Božie meno do úst častejšie ako predtým, aby ho použili pre svoje vlastné účely, 

nesúc ho pred sebou ako štít, aby tým ukázali svoje čisté chcenie. 

Ibaže ich vnútro nemá s týmto takto ukazovaným štítom nič do činenia; lebo ich duše 

sú naplnené nedôverou zo strachu, žeby im niekto mohol odopierať to, o čo sa sami usilujú: 

pozemskú moc a pozemský vplyv. 

A táto nedôvera kalí každé čisté chcenie, strháva ho nadol, robí nespravodlivým, 

fanatickým a ešte viac podnecuje zneužívanie svätého mena „Boh!“ 

Ľudia sa o to nestarajú! Nepýtajú sa vôbec nikdy na to, čo im môže skutočne priniesť 

úžitok a na čo by sa pýtať mali, ale iba na to, čo leží v smere ich predstáv. Keďže však vnútro 

celého ľudstva je dnes naplnené jedine nedôverou, musí byť v každej otázke skrytá tiež 

nedôvera ako dôsledok duševného stavu, ktorý je až do najhlbšieho základu pokrivený 

a skazený.  

Čo si človek myslí o svojich blížnych, to čerpá zo seba a predpokladá to aj u seba 

samého. Skutočne dobrý človek bude chcieť u tých druhých nachádzať vždy najprv len to 

dobré, zatiaľ čo zlý človek je schopný, ako celkom samozrejmé, predpokladať u svojich 

blížnych len to zlé, predovšetkým v tých veciach, ktorým on sám ešte nemôže rozumieť. 

Zlý človek bude všetko to, čomu ešte nerozumie chápať u druhého ako zlý úmysel, 

pretože v zhode so svojím druhom vôbec nič iné neočakáva. 

U dobrého človeka je to však opačne. Bude sa na všetko pozerať najprv podľa svojho 

druhu ktorý je dobrý. 

Zlý človek nemôže nikdy uveriť v dobré chcenie, nemôže ho brať za základ, žiadneho 

konania, pretože on sám toho nie je schopný. Nezištný skutok zaradí do ríše rozprávok, alebo 

dokonca lží, pretože jemu samému je to cudzie a nepochopiteľné.  

Len dobrý človek v to môže uveriť, pretože on sám je schopný konať podobne. 

Tak je úsudok človeka o jeho blížnych vždy len zrkadlovým obrazom jeho vlastnej 

povahy, ktorú tým dáva celkom jasne najavo. 

Tí ľudia, ktorí o svojich blížnych hovoria zle a rozširujú to, musia byť vnútorne zlí, 

ináč by niečo také nerobili! To je zákon stvorenia, zachvievajúci sa v rovnorodosti. Tým váš 

Stvoriteľ vo svojej všemúdrosti prinútil zároveň každého človeka niesť pred sebou zjavne 

zrkadlo, v ktorom pokojný pozorovateľ celkom zreteľne spozná jeho vnútorný život. Na tento 

zákon v jeho veľkej jednoduchosti účinkov ako pomoci zo Svetla ešte nikto presne nedbal, 

pretože človek si nikdy nedal námahu vniknúť do dôslednosti Božích zákonov vo stvorení. 

Vždy usiluje iba o to, aby na svojej pozemskej ceste rýchlo pozemsky napredoval 

v získavaní pozemského majetku pre takzvané príjemné veci pozemského bytia, ktoré však 

v skutočnosti prinášajú spovrchnenie, a tým duchovný úpadok, pretože zvádzajú k lenivej 

pohodlnosti, ale nikdy neprinášajú vzostup. 

Človek vypĺňa milostivo mu poskytnutý čas neustálym náhlením, bez toho, aby sa 

pozeral doprava alebo doľava, len aby dosiahol pozemské ciele. Preto sa nič nenaučí zo 

stvorenia, ktoré ho obklopuje, v ktorom smie žiť a má aj primerane pôsobiť. 
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Ináč by už dávno spoznal aj tento zákon, ktorý mu vždy zreteľne ukáže blížneho, aký 

skutočne je. A také pomáhajúce poznatky boli by ho priviedli na pozemskej ceste ďalej ako 

jeho náhlenie, boli by mu ušetrili mnoho utrpenia a mnoho sklamaní, a na zemi by to muselo 

byť preto tiež iné ako dnes! 

Učte sa konečne poznávať Božie zákony vo stvorení, ľudia, a dostane sa vám pomoci! 

Lenže na to by ste museli vynaložiť námahu a vzdať sa svojho požadovačného 

chcenia, na ktoré ste si zvykli vplyvom vašej Bohu nepriateľskej domýšľavosti! Potom by 

dnes medzi všetkými ľuďmi nevládla nedôvera a jej bič by nesvišťal nad vami! Nedôvera je 

však len plodom duchovnej lenivosti. Keby bol váš duch taký čulý, ako to od vás Božia vôľa 

požaduje, a keby ste na miesto svojho ducha neboli dosadili k zemi pripútaný rozum, ktorý 

smie zostať iba jeho nástrojom, potom by nedôvera nemohla získať na zemi také miesto, aké 

zaujala dnes. 

Nedôvera je teraz najhorším plodom nesprávneho chcenia a nesprávnych ciest tohto 

ľudstva. Nedôvera švihá bičom ako posledný dôsledok vášho luciferovského prisluhovania! 

Nedôvera je dnes zahniezdená všade, kamkoľvek sa pozriete, nielen v štátoch a cirkvách, 

v obchode alebo každodennom styku, ale dokonca v tom najvnútornejšom rodinnom živote, 

pri posvätnom krbe manželstva. 

Kde sú teraz len dvaja pospolu: Nedôvera nad nimi švihá bičom! Vyrástla z vás, 

oblieha vás, dolieha na vás s odpornou žiadostivosťou, zatína svoje pazúry hlboko do vašich 

duší a doháňa vás ešte k tomu, aby ste sa navzájom roztrhali! 

A bude to tiež táto nedôvera, ktorá ako najhoršia vami samými vytvorená pliaga, 

strhne so sebou vo svojom páde mnohých spomedzi tohto ľudstva, dokonca jeho najväčšiu 

časť, do hrôz rozkladu, do večnej smrti! 

Blesk Svetla ju smrteľne zasiahne, ale vo svojom smrteľnom kŕči vás nepustí 

a milióny jej pazúrov zostanú pevne zaťaté. V smrteľnom kŕči sa zatnú ešte hlbšie, aby duše, 

nimi uchopené, sa už nemohli pohnúť, ibaže by samé v zúfalstve ešte raz vyvinuli čo 

najväčšie úsilie, aby sa z nich za tisícorakých bolestí ešte v poslednom okamihu vytrhli 

a oslobodili. Toto vytrhnutie si však vyžaduje nesmierne vypätie vôle a  vaším dušiam 

spôsobí hlboké rany! 

Len nemnohí z tohto ľudstva budú ešte schopní vyvinúť túto silu, a iní sa budú obávať 

ťažkých rán a bolestí, ktoré vytrhnutie spôsobí.  

A tak upadnú do lenivej nečinnosti, klesnú do bezodnej hlbiny, do večnej noci, kde ich 

však očakávajú tisícnásobne väčšie muky ako by boli bolesti spôsobené dobrovoľným 

vytrhnutím. – Potom je ale nenávratne neskoro! Ponechali tejto nedôvere voľnosť na 

križovatke, pred ktorú ich Božia milosť ešte raz postavila.  

Lenivosť ich ducha privádza teraz ľudstvo ku konečnému pádu pre jeho posledný, 

odporný, ľudstva nedôstojný a Svetlu nepriateľský plod: nedôveru! 

V tom spočíva súd: oni sami už nedokážu prijať poslednú Božiu milosť! A všetci 

duchovne leniví ľudia, ktorí v súde podľahli ako neschopní, budú sa pýtať: 

„Ako môže Abdrushin – Imanuel dokázať, že je Synom Človeka?  

No iba duchovne leniví sa budú takto alebo podobne pýtať, tí, ktorí sami nechcú 

vynaložiť námahu na svoju spásu. Veď im vládne ich nedôvera! Sú ňou nezachrániteľne 

zotročení. Sami bádať v Slove s ozajstnou čulosťou ducha, nie iba rozumu, to už nedokážu. 

Na to je ich duch už príliš mdlý. Duchovne lenivým však nemôže a nebude Slovo života, živé 

Slovo, ktoré aj na prijatie vyžaduje život, podľa neochvejného Božieho zákona, nič dávať! 

Lebo kto v ňom vážne nehľadá hodnoty, ten tam nič nenájde. Kto však hľadá, ten nájde!  

Posolstvo dáva a obsahuje všetko. Je pre ľudského ducha nevyčerpateľné. Ten 

najjednoduchší človek, ako aj ten najvýznamnejší učenec, v ňom môže nájsť, čo hľadá. 

Nejestvuje nič vo stvorení, čo by v tomto Posolstve nenašiel a nespoznal, len čo je vnútorne 

schopný prijímať jeho hodnoty. 
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I tie najväčšie doterajšie ľudské znalosti sa ním môžu ešte rozšíriť, bez toho aby 

niekedy narazili na hranice. Ľudský duch v ňom musí len najskôr ozajstne hľadať, v pokore 

pripravený na vďačné prijímanie. Domýšľavosť však uzatvára duchu, ktorý sa chce prinútiť 

k hľadaniu, cestu akejkoľvek možnosti prijímania. 

No nie je už ďaleko doba, keď budú netušene poklady zo Slova Posolstva ľudskými 

duchmi všetkých tried jasavo sprostredkované načúvajúcemu ľudstvu. A vždy niečo nové 

vám dá Posolstvo pre akúkoľvek oblasť skutočného vedenia, pre dušu i telo, tiež pre vaše 

myslenie a konanie tu na tejto zemi. 

Dovtedy sa však musia duchovne leniví oddeliť od čulých; oddelia sa samočinne, aby 

v budúcnosti nemohli brzdiť alebo miasť už nič, čo je podľa Božej vôle. 

Kto Slovo môjho Posolstva číta vážne a bez domýšľavosti, kto v ňom ozajstne hľadá, 

ten v ňom tiež pre seba nájde všetko poznanie a už sa nepýta: „Ako chce Imanuel dokázať, že 

je Synom Človeka!“ – 

Je to vôľa Božia, aby sa ľudský duch prebudil zo spánku a lenivosti, ktorú si sám 

nanútil a ktorá ho odviedla nabok od Svetla a nechala ho padnúť do temna. 

Je to jedine vinou samotného ľudstva! Keby sa nebolo ľahkomyseľne odtrhlo od 

spojenia zo Svetlom, keby sa od neho nebolo odlúčilo svojou tvrdošijnosťou 

a domýšľavosťou smiešneho chcenia všetko vedieť lepšie, tak by nikto nemal ťažkosti so 

spoznaním toho, ktorý je vyslaný zo Svetla.  

Takto však doteraz zostalo vždy len málo ľudí v zarmucujúcich dejinách vývoja 

celého pozemského ľudstva, ktorí skutočne poznali Vyslanca Svetla a tým ho tiež uznali.  

Chyba ľudstva! Ale nie Svetla. A to isté ľudstvo chce teraz od Svetla požadovať, aby 

k vôli jeho chybám, zmenilo pravečné zákony, aby tým ľudstvo zostávajúc ešte zapletené 

v chybách, mohlo pohodlne spoznať, kto je Vyslancom Svetla, a nemuselo sa o to najskôr 

namáhať! 

Akú opovážlivosť voči Bohu v sebe skrýva táto otázka, to si vo svojej duchovnej 

lenivosti vôbec neuvedomuje. 

Nech len ďalej kráčajú cestou, vedúcou do záhuby! Nechcú to inak! Odvráťte sa od 

takých pýtajúcich sa a spomeňte si:  

Tak kedysi pristúpili aj k Ježišovi, keď ho už pribili na kríž, požadujúc od neho: „Ak 

si Syn Boží, tak si pomôž sám a zostúp z kríža!“ 

Mal teda tým ešte raz dokázať, že je Synom Božím. Iní ľudia by však potom 

požadovali vždy znovu nové dôkazy, aby uverili v jeho poslanie, alebo aby sa o tom 

presvedčili. Priania by sa potom tisícnásobne stupňovali a nakoniec by sa navzdory tomu 

nikto nevzchopil skutočne tomu uveriť.  

Poznáte predsa ľudí natoľko, aby ste to aj sami vedeli.  

Na slová, ktoré Ježiš povedal a učil, chceli myslieť až v druhom rade, namáhať sa 

o to až potom, keď predtým dostali ešte iné dôkazy. Aby sa človek sám namáhal, k tomu sa 

rozhoduje vždy až nakoniec. Odkladá to, aby to nikdy neurobil, pretože dobrovoľne to u neho 

vôbec nejde. 

V tom pre neho spočíva slabosť, prinášajúca mu teraz smrť! Lebo v tomto bode sa 

teraz začína súd. 

Hovorím vám: To živé Slovo, Posolstvo, ktoré som priniesol, je dôkaz, nad ktorý pre 

všetkých ľudských duchov nemôže byť vôbec daný lepší, alebo presvedčivejší! 

A kto Slovo vo vážnom hľadaní už raz spoznal, ten je aj bez inej pomoci dokonale 

presvedčený! To jediné ho však môže tiež zachrániť, pomôcť mu, aby dokázal stúpať nahor 

do svetlých Božích záhrad, kde smie žiť večne, v radostnom tvorení podľa Božej vôle. 

Nič iné! Len ten, kto Slovo spozná naozaj si ho osvojil, teda podľa neho skutočne žije, 

bude zachránený pred večnou smrťou. Taký sa však ani nepýta na iné dôkazy. Pre neho sa 

všetko stalo samozrejmosťou v prežívaní môjho Slova, ktoré mu tým podáva dôkaz!  
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Človek sa o to musí teda usilovať so všetkou vážnosťou a v pokore, bez domýšľavosti, 

bez zaujatosti. Ak to nesplní, nemôže mu Slovo nič dať. Zostane mu uzavreté, zatiaľ čo inak 

pre každého ďaleko prekonáva i tie najväčšie očakávania a vylieva bohatstvo, ktoré prináša 

mier, pravé vedenie a robí šťastným! 

Ľudia to budú prežívať, aj keď sa tomu teraz vysmievajú. Ich duše majú byť ťažkými 

otrasmi skyprené, a tým pripravené na vrúcne chcenie prijímať. Potom už budú spoznávať 

bohatstvo môjho Posolstva, na ktorom sa nezmení ani slovo, ale ono je a zostane, ako ho teraz 

dávam.  

Ľudia sa však budú meniť v celkom krátkom čase, pretože ich duše sú teraz ešte príliš 

meravé následkom svojvôle pokriveného rozumu. 

Pochabí ľudia, za akých istých a veľkých sa asi považujete! Hovorím ešte raz: Nie vy 

smiete požadovať od všemohúceho Boha, ale ON teraz požaduje od vás, lebo jeho trpezlivosť 

je teraz u konca! 

On požaduje dôkaz od vás, že ste schopnosti, ktoré zveril vášmu duchu, dobre použili 

podľa jeho najsvätejšej vôle! Že ste v duchu čulí a môžete spoznať v jeho Slove Toho, 

ktorého vám On teraz poslal! 

Ak to nedokážete, tak ste neboli hodní jeho milosti, nevyužili ste svoje schopnosti, 

ktoré vám ponechal pre spolupôsobenie vo stvorení ako je to dôstojné človeka, zahrabali 

a premárnili ste svoju ľudskosť, a budete preto ako nepotrební vo stvorení vymazaní z jeho 

knihy milosti a života tých, ktorí si smú byť vedomí si seba samých!  

Vstúpte do seba, ľudia! Prebuďte sa duchovne! Budete sa musieť veľmi skoro zmeniť 

vlastným prežitím, každý jednotlivec, lebo všemohúca ruka Boha už spočíva nad všetkým a 

jeho svätý hnev sa teraz vylieva pre spásu tých, ktorí sa ešte celkom neoddali temnu a môžu 

ešte dôjsť k prebudeniu. 

Využite teraz každú hodinu, vy, pozemskí ľudia! V Božom hneve bude úplne rozbitá 

aj nedôstojná nedôvera ako posledný, zlý výplod nesprávneho chcenia tohto ľudstva. Ako mor 

sa rozšírila už po celej zemi. Táto bude od toho opäť oslobodená! 

Predtým však príde k zrážke: 

Ľudstvo opäť arogantne požaduje ako kedysi u Ježiša: Dokáž, že ty si Synom 

Človeka! Ľudstvo to vyžaduje podľa vlastných, pozemských, samovytvorených obmedzených 

pojmov.  

Boh však teraz vyžaduje v svätom hneve: Ľudstvo dal som ti kedysi schopnosť vždy 

spoznať všetko prichádzajúce z môjho Svetla! Teraz spoznaj môjho Syna, inak budeš 

odsúdené a zavrhnuté ako ľudsky nehodné a Svetlu nepriateľské! – 

Čo z toho vyplýva, čoskoro sami zažijete! A keď sa ľudstvo pýta svojím spôsobom, 

potom im dá BOH tentoraz odpoveď svojim všemohúcim spôsobom! 

A všetka smiešna namyslenosť týchto pozemských ľudí sa v sebe zrúti ako kôpka 

prachu.– 

Ďakujte Pánovi, keď vám pomôže svojimi údermi, ktoré spätne pôsobiac, musia na vás 

dopadať. Modlite sa a buďte pripravení k hodine najväčšej ľudskej núdze zvestovať Slovo, 

ktoré som vám dal! 
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201. (Rozprávkové podanie.) 
 

 

V šedivom dávnoveku, kedy nebo a zem boli ešte jedno, a kedy smrteľnosť bola ešte 

neznáma a Alláh sám vo všetkej svojej sláve so svojimi putoval tu na Zemi, kde mal priateľa 

a služobníka, od ktorého sa nikdy neodlúčil, pred ktorým jeho duša nemala žiadnych 

tajomstiev. Ten, ktorý bol tak osvietený a povznesený, že všetkých sedem blažeností ležalo 

pred ním otvorených, sa volal Omkar. 

Jedného večera prehovoril Alláh s hlbokým zármutkom k svojmu priateľovi 

a služobníkovi takto: 
„Pozri, viem o každej zmene a konci všetkých vecí. Vidím zánik ľudského rodu, vidím jeho zlé 

skutky a vidím jeho hriechy. Čoskoro budeme musieť od tejto zemegule pozdvihnúť naše nohy 
a (vzdialiť sa) odletieť. Potom budú tí, ktorí na nej ostali, klesať stále hlbšie, až pre nich nebude 
jestvovať cesta, ktorá by viedla od nich nahor k nám!“ 

Prehovoril Omkar a jeho srdce sa zachvelo: 
Vari už pre týchto nešťastníkov niet žiadnej záchrany?“  
Sklonil Alláh svoju večnú hlavu a povedal: 
„Predsa je. Keby jeden z našich v najtemnejšej hodine ich najhoršieho zmätku sa dobrovoľne 

medzi nich zamiešal a  v nich rozdúchal dychom búrky posledné nepatrné iskričky Svetla, až by sa stali 
žeravými plameňmi, ktoré by strávili temno a pripravili novú dobu – potom...–  – “ 

Omkar zaplesal a zajasal. 
„Ó Stvoriteľ! Potom dovoľ mne, ak ma považuješ za hodného, aby som im priniesol toto Svetlo!“ 
Usmial sa nanajvýš Dobrotivý. 
„Nech sa stane, ako si si vyprosil. Ale bude ti daný čas na rozmyslenie a na skúšku; lebo cesta 

tvojho poslania vedie všetkými hlbinami a bolesťami.“ 
– – – Prst Alláhov stanovil pre svety novú hodinu. Ďaleko vzdialená od Svetla krúžila 

zemeguľa v hlbokých temnotách. Iba v niekoľko málo ľuďoch žili ešte ako nejasné tušenie 

spomienky na svetlú minulosť ich hviezdy.  

Zavolal Alláh, Večný, svojho služobníka a priateľa pred svoju tvár. „Ozbroj sa“, tak 

prehovoril so všetkou vážnosťou, „aby si zostúpil dolu a žil tam krátky čas, ktorý ti je vymeraný na 
rozmyslenie. Tvojej svetlej duši je však tam dolu úplne cudzia a nepriateľská duchovná noc. Preto iba 
potom mi povieš, či budú tvoje sily vystačiť na dielo, o ktoré prosíš.“ 

Omkar padol na tvár, ďakoval a velebil Večného. 

Potom klesal nadol v ústrety Zemi a jeho vedenie o Svetle a jeho zrodení zo Svetla 

zostali v Alláhových rukách... 

V čarokrásnom kraji tisíca rozprávok vstúpila jeho noha na túto Zem. Cudzie vône 

obklopili cudzinca a nevysloviteľná túžba po domove sužovala jeho nechápavú dušu. Jeho 

kmeň ho ako najodvážnejšieho jazdca a smrťou pohŕdajúceho bojovníka povýšil na svojho 

šejka. Svoje rameno prepožičal utláčaným a slabým, bojoval v početných bojoch za 

spravodlivosť a pravdu, nestarajúc sa o mocného nepriateľa na Níle, ktorého tým popudil 

proti sebe a svojmu ľudu. 

Každý deň videl nové boje, nové víťazstvá - - za nocí však ležal opretý o svojho koňa 

vo svojej púšti bez hraníc alebo pred ľahkým osamelým stanom a nad ním nehlučne putovali 

hviezdy, zrkadliac sa v jeho očiach, upretých na ne so zúfalými otázkami. 

A Alláh sa naklonil nadol a videl muky a rozpory v duši svojho priateľa a služobníka, 

v ktorom sa striedala láska s tvrdosťou i zhovievavosť s prísnosťou vo večne nezmieriteľnom 

rozpore. A bolo mu ho tak ľúto, že svojho verného čo najskôr zavolal k sebe späť. 

Zase Omkar predstúpil pred Večného a jeho pozemské skúsenosti pred ním ležali 

rozprestreté ako pestrý modlitebný koberec, na ktorý premýšľajúc meravo pozeral. 
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„Pane,“ prehovoril zachmúrene, „obnovujem síce svoju vrúcnu prosbu, aby si ma v poslednej 
hodine poslal dolu, ale dovoľ mi ešte, aby lúč tvojho meča bol ostrý a ohybný, a svojou silou stačil na 
každého nepriateľa: Odním odo mňa lásku a slabosť, sústrasť a radostnú vieru v ľudské reči a konanie!“ 

Sklonil Alláh svoju večnú hlavu na súhlas. 

„Nech sa tak stane“, povedal. „Ty budeš ostrým mečom v mojej ruke. Ale v hodine splnenia ti ju 
musím opäť pridať, aby si bol zase jedno, aj keď oddelení tenkou stenou dvoch tiel.“ 

Alláh ihneď ponoril svojho priateľa a služobníka do hlbokého spánku. Malo byť na 

ňom vykonané mystérium bytia vo dvoch. Obklopila ho noc bezvedomia, z ktorého ho 

vytrhol smiech, ktorý vyľakal jeho vážnu, prísnu dušu. – Smiech sa perlil ako čistý zvuk 

zvončekov všetkými siedmymi Alláhovými nebesiami, bezstarostne zaznieval od jeho zlatého 

trónu, prenášal sa po siedmych stupňoch mocne ďalej, von do modrého vesmíru, s ktorým sa 

jasavo zasnúbil. 

Omkar stál zmeravený, neschopný pochopiť, že má byť časťou jeho to, čo sa tu okolo 

neho vznáša a jasajúc ho so smiechom obletuje. 

Vrhol sa na stupne trónu a prosil: 
„Stvoriteľ, nechaj ju ísť na krátky čas dolu, aby som si sám na seba najskôr zvykol.“ 
Večný opäť s úsmevom pokynul na súhlas a žiadny perlivý smiech už nerušil 

myšlienky osvieteného.  

Onemel a zamĺkol. - - - - - 

Cudzia a osamotená časť uprostred najnádhernejšieho kráľovského dvora, s vešteckým 

pohľadom na temnú budúcnosť svojho národa, akoby zaťažená kliatbou, kráčala pozemskými 

rokmi ako hrobkou. Vo svojom ťažkom utrpení rozuzľovala podľa Alláhových večných 

neochvejných zákonov karmu, ktorú Omkar v jej druhom „ja“ musel naviazať pri svojom 

vojnovom bytí. 

Nôž jej vraha rozrezal posledné pútajúce vlákna karmy. Utrpenie a temnota zostali 

spolu so schránkou jej pozemského tela. Jasajúc, vzniesla sa nahor do Omkarovej náruče. 

Počúvnuc zákon jednoty, nechtiac sa nikdy odlúčiť, prisahala s nim. – – 

Pozrel na ňu a s úsmevom prijal z jej rúk šťastie. – 

– – – Allahov prst stanovil novú a poslednú temnú hodinu Zeme! Nepreniknuteľná noc 

spočívala na tejto hviezde. Pach krvi miliónov ľudí zavraždených v nespočetných vojnách sa 

vznášal a hukot bláznivého opojenia stúpal až nahor. 

Tu zavolal Alláh svojho priateľa a služobníka. Jeho pohľad bol ustarostený a plný 

hlbokej vážnosti. 
„Hodina nadišla a nech je splnené tvoje želanie. Odíď teda nadol v pokoji.“ 
Potom odvrátil svoju tvár, aby zakryl slzy. 

Opäť zostalo vedenie o svete Svetla v rukách Alláhových, ktorý to mohol dať späť iba 

osvedčenému a uvedomelému. Naplnená hrdosťou ho vyprevádzala Miriam s istotou, že ho 

onedlho bude smieť nasledovať. –  

Omkárova noha teraz vkročila do stredu novej doby, do ríše na západe slnka; avšak 

nevedomky ho to hnalo ešte raz tam, kde na Zemi pred tisícročiami bojoval a trpel. Cítil sa 

bratom divokých ošľahaných druhov, ktorých biely burnus ( púštny plášť bez rukávov) vial vo vetre 

búrlivej jazdy a videl sa v ich chudých a odvážnych tvárach ako v zrkadle.  

Načúval a márne hľadal, neozval sa žiaden hlas, aby mu dal odpoveď. Hnalo ho to 

ďalej do iných zemí k ďalekým národom, akoby pod bičom prastarej Nomádskej krvi. – 

– – – Medzitým nadišiel čas, kedy i Miriam musela dolu. Zavolal ju Večný pred svoju 

tvár a keď prišla a pohliadla k nemu s radostným úsmevom, prúdila cez ňu jeho láska a on 

povedal:  
„Miriam, dieťa moje, choď tiež dolu za tým, ku ktorému patríš ako telo k hlave, ako strom ku 

koreňom, ktoré mu privádzajú silu. Do tvojich rúk vkladám žiariacu všelásku Stvoriteľa, aby si liečila 
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rany, ktoré musí Omkar v mojich službách zasadiť splnením Slova, až nadíde hodina. Nech sú 
požehnané aj tvoje ruky, naplnené liečiacou silou mojej všelásky!“ 

A Allah požehnal tej, ktorá bola blízka jeho srdcu a prikázal svojim anjelom, aby 

sprevádzali budúce dieťa dolu a verne ho strážili. Tak sa stalo, že Miriam kráčala 

obdivuhodne vedená krátkym úsekom svojho pozemského bytia, ktoré musela preputovať 

sama bez Omkara a na križovatke, ktorú označil prst Alláhov ako bod stretnutia, vyšla mu 

v ústrety s úprimnosťou dieťa. 

Jeho cesta bola ťažká a tŕnistá, unavený a zaprášený, zaťažený ťažkým bremenom 

trpkých pozemských skúseností, zastal pred ňou. 

Pozemská slepota ešte pútala oči oboch; iba rovnaká túžba sa v ich hrudiach 

pripomínajúco zachvela. Podali si ruky a bez ohľadu na okolie, začali smelo stúpať úzkym 

chodníkom, ktorý sa pred nimi vinul nahor k nebu a ktorý spoznali ako svoj. – – – 

Tu sa naplnil čas, aby odbila dvanásta hodina! 

Večný sám uvoľnil Omkarovi aj Miriam pásku s očí, ktorú ľudský rod usilovne 

utkával po celé tisícročia, neustále vymýšľajúc nové zvučné pomenovania na oslavu seba 

a svojho bláznivého počínania. Stena zmizla! Bolo to ako kedysi v šedom dávnoveku: 

putovali po Zemi; avšak ich oči spočívali pevne a neoslepené iba vo večnej Allahovej 

nádhere. 

Kruh diania sa pohyboval, začiatok i koniec speli v ústrety svojmu uzatvoreniu. 

Omkar, teraz už vediaci, pozeral späť na stopy svojej pozemskej cesty a mlčky sa skláňal pred 

všemúdrym vedením, ktoré ho rozžeravilo ako tú najušľachtilejšiu oceľ, ukovalo a zakalilo. 

„Aby som bol dobrým mečom v tvojej ruke,“ tak šepkal, pozerajúc nahor a pritom ako 

žiarivý blesk do neho vniklo poznanie vlastnej úlohy. Človek, telom učinený, tisícnásobne 

jasal v horúcom nadšení, nad pravekým rozhodnutím. A Allah prijal túto novú prísahu 

a vyslal k nemu rady verných svetlých bojovníkov, aby pri ňom stáli teraz v začínajúcom 

rozhodujúcom boji. 

Lebo doďaleka poznateľný stál teraz vo svite obrany, ktorá nebola z tejto Zeme, lebo 

v hodine splnenia Allahov prst sňal z jeho ramien temný plášť. 

V pravečnej nenávisti temna voči všetkému Svetlu a Čistote, vzkypelo to pri jeho 

nohách a vzdulo sa s vrením proti nemu, aby ho zahubilo. 

Chvejúc sa zadržiavanou silou a  netrpezlivosťou skočil tam, kde to vrelo najdivšie, 

ako blesk rozrážajúc temnoty a rozraziac prielom, do ktorého sa svetlé vojská mohli vrhnúť za 

ním. Po jeho boku Miriam, slúžiac s láskou a liečiac rany, ktoré musel rozdávať, načúvajúc 

Slovo.  

Tento boj sa sprvoti zdal beznádejný, lebo bol vedený takmer na živnej pôde temnôt, 

ktoré neustále soptili nové neprehľadné masy ľudí, aby sa v zaťatej zúrivosti a zaslepení 

beštiálne hnali proti tomu, čo nemohli pochopiť a čo ohrozovalo ich modly, ktoré si 

tisícročnou námahou vybudovali. 

Mnohí však, v ktorých hlboko zasypaná iskrička Allahovho Svetla tlela, pozorne 

počuli. Pravečná túžba ich prebudila a rýchlo v nich rástla živená učením proroka. Prúdili 

k nemu, jasali v ústrety vysloboditeľovi z ťažkého duchovného jarma a očakávali s vierou 

zasľúbený čas Svetla v šedi prítomnosti. 

A keď sa konečne objavili dávno zasľúbené znamenia, kedy zemeguľa ako lopta 

v rukách hrajúceho sa dieťaťa vyletela von zo svojej pôvodnej dráhy, po ktorej krúžila 

milióny rokov, kedy na novom nebi vyšla hviezda, tiahnúca za sebou naširoko svetlý chvost, 

pod ktorým už raz ľudstvo s modlitbou padlo na tvár, – tu k Allahovmu trónu z nárekov 

a hrmotu skazy stúpal miliónový víťazný jasavý výkrik plný vďaky!  

– – – Prach minulého diania bol iba hnojivom pre to nové. Nič už nepripomínalo zlaté 

a krvavé opojenie temnej minulosti.- 
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Vo svetlom jase krúžila Zem pri nohách Allahových, Pravečného, ktorého oči so 

zasľúbením a s láskou objímali hviezdu, na ktorej Omkar, bojovník a víťaz, mu slúžil ako 

kňaz, až premocná túžba po domove ho opäť hnala nahor, keď už bol zemou unavený.  

A Alláh dal pripraviť svojmu vernému priateľovi a služobníkovi pri jeho návrate 

slávnosť na stupňoch svojho trónu, ktorej lesk za jasných nocí žiaril až dolu k Zemi a vlieval 

do pŕs ľudí vrúcne lúče nevýslovnej túžby, smerujúcej do výšin.... 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––- 

 

 

 

 

202. Buď Svetlo! 
 

BUĎ SVETLO! Ako nesmierne vzdialený je ešte človek od pochopenia týchto 

veľkých slov stvorenia. Vzdialený dokonca ešte od opravdivého chcenia naučiť sa 

porozumieť tomuto deju. A predsa sa s tým zaoberá už po tisícročia. Ale len svojím 

spôsobom. Nechce čisto a v pokore prijať ani len iskru poznania z Pravdy, ale všetko len sám 

rozumovo vymudrovať. 

Každú vetu, ktorou sa pritom zaoberá, chce mať bezpodmienečne zdôvodnenú podľa 

spôsobu a nutnosti svojho pozemského mozgu. To je celkom správne pre pozemské veci a 

pre všetko, čo sa počíta k hrubohmotnosti, ku ktorej predsa patrí mozog, z ktorého vytryskol 

rozum; lebo rozum nie je nič iné, než hrubohmotné chápanie. Preto i ľudia, podrobujúci sa iba 

rozumu a považujúci za oprávnené a správne len to, čo možno bezpodmienečne odôvodniť 

rozumom, sú všetci veľmi úzko obmedzení a na hrubohmotnosť nerozlučne pripútaní. Lenže 

tým sú tiež od pravého vedenia a od vedenia vôbec najvzdialenejší, hoci práve oni sa 

domnievajú byť vediacimi! 

V takejto úbohosti stojí dnes pred nami celá veda, ak ju správne posudzujeme. Sama 

seba obmedzujúc, kŕčovite sa drží dolu a bojazlivo odmieta všetko, čo nemôže vtesnať do 

svojich úzkych hraníc chápania pripútaného k zemi. Odmieta to skutočne so strachom, 

pretože títo učenci i napriek svojej skostnatenosti nemôžu poprieť, že je niečo viac, než len to, 

čo môžu zaregistrovať hrubohmotným mozgom, čo teda ešte tiež bezpodmienečne patrí 

k hrubohmotnej úrovni, a to k najvzdialenejším výbežkom na najspodnejšom konci tohto 

veľkého stvorenia! 

Vo svojej bojazlivosti stávajú sa niektorí z nich zlomyseľní a dokonca nebezpeční voči 

všetkým, ktorí sa nechcú dať zahaliť do tejto skostnatenosti, ale od ľudského ducha očakávajú 

viac a z toho dôvodu bádajú i za hranicami hrubohmotných javov nielen rozumom 

pripútaným k zemi, ale aj duchom tak, ako je to dôstojné ešte zdravému ľudskému duchu a 

ako to zostane jeho povinnosťou v tomto stvorení. 

Rozumoví ľudia chcú za každú cenu potláčať bdelých duchov. Tak to bolo počas 

tisícročí. A temno sa šírilo stále rýchlejšie prevažne prostredníctvom rozumových ľudí ako 

dôsledok takého hrubohmotného zúženia; časom vytvorilo pôdu k možnosti rozvinutia 

pozemskej moci rozumu. 

Čo nemohlo byť rozumovo odôvodnené, bolo nevraživo napádané, pokiaľ možno aj 

zosmiešňované, aby nebolo sprístupnené a nemohlo znepokojovať rozumových ľudí. 

Pre istotu už predtým sa usilovali rozšíriť ako múdrosť, že všetko, čo sa nedá 

zdôvodniť a dokázať rozumom, patrí len k neudržateľnej teórii! 
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Takto vytýčená zásada rozumových ľudí bola po tisícročia ich pýchou, ich zbraňou i 

ich štítom a dokonca ich trónom, ktorý sa musí teraz zrútiť už na začiatku duchovného 

prebudenia! Duchovné prebudenie ukáže, že táto zásada bola úplne nesprávna a 

s bezhraničnou nehanebnosťou prevrátená, len aby sa tým ochránila k zemi pripútaná 

obmedzenosť a aby sa ľudský duch udržiaval v nečinnom spánku. 

Nikto nevidel, že práve v tomto zdôvodnení bol súčasne daný tiež dôkaz, ako ďaleko 

musí byť práca rozumu od pravého vedenia. 

Rozbite tie úzke hranice, postavené iba z chytrosti, aby ste boli schopní prerásť cez 

nafukujúcu sa pozemskú učenosť ľudského rozumu! Potom rýchlo vycítite, že práve všetko 

to, čo sa dá odôvodniť rozumom, patrí k teórii; lebo len pozemsky zostavenú teóriu možno 

zdôvodniť ako stavbu, ale pravé vedenie nikdy! 

Teda aj tu je to práve opačne, ako sa doteraz tvrdilo. Aj tu musí byť všetko nové, ako 

to Pán zasľúbil ľuďom! –  

Čo sa dá odôvodniť rozumom, je všetko pozemská teória, nič iného! A o to sa opiera 

učenosť dneška, takou sa nám javí. Lenže s vedou, teda s pravým učením to nemá nič 

spoločné! Sú učenci, ktorí podľa prazákonov stvorenia, teda podľa skutočnosti, patria k tým 

najobmedzenejším medzi ľudskými duchmi, aj keď požívajú veľkú pozemskú slávu a sú 

vysoko váženými ľuďmi. V samotnom stvorení hrajú len smiešnu úlohu. Ale pre ľudských 

duchov tejto zeme môže byť nejeden z nich skutočne nebezpečný, keďže ich zavádza na 

nesprávne, úzke cesty, na ktorých sa duch nikdy nedokáže rozviť. Udržiava ich pri zemi a 

snaží sa im nanútiť svoju vlastnú učenosť, čo v podstate je iba pozemská obmedzenosť 

rozumu, zahalená bezcennými čačkami. 

Prebuďte sa a rozviňte sa, vy ľudskí duchovia, urobte si priestor k vzletu do výšin; nie 

ste stvorení na to, aby ste prebývali len v hrubohmotnosti. Máte ju síce využívať, avšak nie 

považovať za svoj domov. 

V dnešnej tak prevratnej dobe je nejeden roľník duchovne prebudenejší a tým vo 

stvorení tiež hodnotnejší ako učenec, ktorému sa úplne vytratil čistý cit. Má to hlboký 

zmysel, keď sa hovorí o suchej práci rozumu alebo o suchopárnej učenosti. Ako často aj ten 

najjednoduchší človek postrehne citovým výrazom neomylne to pravé. Výraz „suchý“ 

znamená tu „neživý“, teda mŕtvy! Niet v tom života. A v tomto výraze je skrytá pravda. 

Z tohto dôvodu nebude môcť človek nikdy rozumom pochopiť vznešený význam 

svätého Slova: „Buď Svetlo!“ Napriek tomu alebo snáď práve preto nedopriava mu to „Buď“ 

v myslení pokoja! Vždy znovu a znovu sa pokúša utvoriť si o tom obraz, aby došiel na to 

Ako. Keď sa však dozvie to Ako, hneď sa mu pripojí tiež otázka: Prečo? 

Nakoniec sa bude chcieť ešte dozvedieť, prečo vôbec dal Boh vzniknúť stvoreniu! 

Také sú spôsoby človeka. Sám by sa chcel všetkého dopátrať. Avšak dopátrať sa toho 

nemôže nikdy! Lebo k dopátraniu by musel použiť činnosť svojho vlastného ducha. Lenže 

tento sa pri dnes vládnucej, vyslovene rozumovej práci, vôbec nemôže dostať k činnosti, je 

tým veľmi obmedzovaný a pútaný len na to hrubohmotné; zatiaľ čo začiatok stvorenia je 

predsa tak nekonečne ďaleko nad hrubohmotnosťou a patrí úplne k inému druhu.  

Človek vo svojom dnešnom stave nemal by preto tak či tak ani len vyhliadku, aby to, 

čo len vytušil, aj keby bol k tomu vnútorne uspôsobený. Ale to on práve nie je. Ľudský duch 

nemôže skúmať deje v takej výške, lebo sa nachádzajú ďaleko nad tým bodom, kde môže 

niečo „vedieť“, kde teda je schopný niečo vedome vnímať! 

O možnosti chcieť to prebádať nemôže byť teda nikdy ani reči. Preto nemá účel, keď 

sa chce človek tým zaoberať. Môže to iba obrazne prijať, len čo chce v pravej pokore prijať 

vedenie o tom. To „vedenie o tom“ nie je prirodzene samotným vedením, to nemôže dostať 

nikdy. 

Ak sa teda chce vo vážnej ale pokornej túžbe niečo o tom dozvedieť, môže si všetko 

obrazne predstaviť. Chcem mu ten jav vylíčiť tak, ako je schopný ho vnímať. Rozvinúť ho 
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v celej jeho veľkosti pred ľudským duchom, aby si ho tiež čo len obrazne mohol predstaviť, 

na to nestačia tie spôsoby vyjadrovania, ktoré boli dané ľudskému duchu k dorozumievaniu. –  

V mojej prednáške „Život“ som už vysvetlil, ako na prejav Božej vôle vloženej do 

slov „Buď svetlo!“ vytryskli lúče za hranice božského smerom nadol a ochladzujúc sa stále 

viac, museli sa prejaviť ich účinky, pri čom pri stále znižujúcom sa napätí alebo tlaku 

ochladzovaním mohli postupne vznikať k vlastnému uvedomovaniu rôzne bytosti, najprv 

v cítení a potom ako postupne silneli, aj činnosťou navonok. Ale radšej poviem, že tlak sa 

nezmenšoval v ochladzovaní, ale ochladzovanie nasledovalo po poľavení tlaku. 

Nemusím pritom zvlášť zdôrazňovať, že každý jednotlivý dej, každá najmenšia zmena 

v ochladení obopína obrovské diaľky a také vzdialenosti, aké ľudský duch nemôže pochopiť 

ani im porozumieť. 

Pri vtedajšej prednáške som sa uspokojil tým, keď som jednoducho povedal, že 

žiarenia boli činom Vôle zatlačené za hranice Božského. O samotnom čine vôle som pritom 

nehovoril nič bližšie. 

Dnes chcem ísť ďalej a vysvetliť, prečo museli pri tom žiarenia vytrysknúť za hranicu 

božskej sféry; lebo vo vývoji stvorenia sa všetko deje len bezpodmienečne zákonite, pretože 

to inak nemôže byť. – 

Svätý Grál bol od večnosti konečným pólom bezprostredného Božieho vyžarovania. 

Nádobou, v ktorej sa zhromažďovalo žiarenie ako v poslednom najvzdialenejšom bode, aby 

sa v spätnom prúdení stále obnovovalo. Okolo nádoby stál božský hrad Grálu s bránami 

pevne navonok uzavretými, takže už nič nemohlo cez ne prenikať, a nejestvovalo nijaké 

ďalšie ochladzovanie. Všetko to bolo opatrované a strážené „Najstaršími“, t.j. večne 

nemeniteľnými; tí môžu viesť vedomé bytie na najkrajnejšej hranici sféry božského žiarenia.– 

Ak ma teraz chce človek správne sledovať v mojom vysvetľovaní, musí si vopred 

uvedomiť, že v Božskom vôľa a čin sú vždy jedno. Za každým slovom nasleduje hneď čin, 

alebo presnejšie, každé slovo samo osebe je už čin, pretože Božie Slovo má tvorivú silu; 

sformuje sa ihneď v čin. Tak to bolo aj pri vznešených slovách: „Buď Svetlo!“ 

Svetlo je len Boh sám! A len jeho prirodzené vyžarovanie vytvára pre človeka 

nezmerateľný okruh božskej oblasti, ktorého najvzdialenejším kotvišťom je a bol od večnosti 

hrad Grálu. Keď teda Boh chcel, aby Svetlo bolo aj za hranicou bezprostredného božského 

vyžarovania, potom nemohlo ísť o ľubovoľné jednoduché rozšírenie žiarenia, ale Svetlo 

muselo byť postavené na najvzdialenejší bod hranice bezprostredného žiarenia Božej 

dokonalosti, aby odtiaľ, prežiarilo to, dosiaľ neosvetlené. 

Boh teda neprehovoril len slová: „Buď Svetlo!“ podľa ľudských pojmov, ale bol to 

súčasne aj čin! Bola to veľká udalosť vyslania alebo vyrodenia časti Imanuela z Božského! 

Časť Svetla bola postavená von z Prasvetla, aby samočinne svietila a rozjasňovala vonku, 

mimo bezprostredného Božieho žiarenia. Začiatok veľkého vzniku stvorenia nebolo nič iné, 

než súčasne začínajúci dôsledok zrodenia alebo vyslania Imanuela.  

Imanuel je teda dôvodom a východiskovým pólom stvorenia, skrz svoje vyslanie zo 

samotného živého Svetla. On je Božou vôľou, ktorá živo prechováva v sebe tie slová „Buď 

Svetlo!“ On je tým sám Božia vôľa, živý kríž stvorenia, okolo ktorého sa stvorenie mohlo a 

muselo vytvoriť. Preto je on tiež Pravda, ako aj zákon stvorenia, ktoré sa smelo skrze neho a 

z neho utvoriť! 

On je most z božského, je cesta k Pravde a k životu, tvorivý zdroj a sila, prichádzajúca 

z Boha. – 

Je to nový obraz, ktorý sa tu rozvíja pred ľudstvom, ktorý však nič nemení, iba to 

zmenené v ľudských názoroch uvádza na správnu mieru. 

Teraz vám tu ešte ostáva otázka o tom: „Prečo!“ Prečo Boh vyslal Imanuela! I keď je 

táto otázka od ľudského ducha veľmi zvláštna, ba trúfalá, chcem vám ju predsa vysvetliť, 

pretože mnoho pozemských ľudí sa cíti ako obeť tohto stvorenia v domnienke, že Boh ich 
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stvoril s chybami, keď ich môžu robiť. Táto trúfalosť ide dokonca tak ďaleko, že to vyslovujú 

s výčitkou a sami seba ospravedlňujú, že Boh mohol predsa stvoriť takého človeka, ktorý by 

nemohol nikdy nesprávne myslieť, ani konať, a tým by nebolo došlo k pádu človeka Toto 

bolo prehlásenie či prosba o pomoc pozemský vynikajúceho a chýrneho právnika, ktorý ma 

osobne prosil a žiadal o vysvetlenie. Sám bol vtedy už na pokraji hrobu. Pre mňa bol 

pýtajúcim sa ľudským duchom, ktorý stelesňoval celý jeden druh a preto chcem i o tom niečo 

povedať:  

Avšak jedine schopnosť slobodného rozhodovania ľudského ducha zapríčinila jeho 

úpadok a pád! Keby bol pritom dbal a dodržiaval zákony vo stvorení, mohlo to pre neho 

znamenať len vzostup, šťatie a mier; lebo tak to chcú tieto zákony. Pri ich zanedbávaní 

samozrejme na ne naráža, potkýna sa a padá. – 

V okruhu Božskej dokonalosti môže jedine Božské prežívať radosti vedomého bytia, 

ktoré je darované Božím vyžarovaním. Je to to najčistejšie z čistého vyžarovania, schopné sa 

sformovať k vedomej bytosti, ako napr. archanjeli, v ďalšej vzdialenosti, na samom konci 

dosahu vyžarovania, sú to Najstarší, ktorí sú súčasne strážcami Grálu v hrade Grálu, vo vnútri 

Božského. 

Tým je z vyžarovania odlúčené to najsilnejšie a najmocnejšie! Zo zostávajúceho tvoria 

sa potom v Božskom formy zvierat, krajiny a stavby. Tým sa stále viac mení druh posledných 

zbytkov žiarenia, ale to podlieha najvyššiemu napätiu v obrovskom tlaku, ktorý so sebou 

prináša blízkosť Boha i napriek tomu, že jeho vzdialenosť musí pre ľudského ducha zostať 

ešte nezmerateľná a nepochopiteľná. 

V týchto posledných zvyškoch, ktoré ako výbežky a vysaté pozostatky žiarení 

v Božskom už nie sú schopné sformovania a na jeho najkrajnejších hraniciach tiahnú a 

plávajú len ako svetlé obláčiky, sa nachádza tiež duchovno. Toto sa v takom vysokom tlaku 

nemôže rozviť ani prísť k vedomiu. Ale vo všetkom duchovnom spočíva k tomu silná túžba. 

A je to táto túžba, vystupujúca ako veľká prosba z trvalého vlnenia, ktorá sa na tej hranici 

nemôže dostať ku tkaniu a k formovaniu.  

A zase to bola táto prosba v nevedomej túžbe, ktorej Boh vo svojej veľkej láske 

vyhovel a dovolil, aby došla k splneniu; veď duchovné, sledujúc svoju túžbu, mohlo sa až za 

hranicou všetkého Božského rozvíjať, aby čiastočne požívalo požehnania božských 

vyžarovaní, aby v nich radostne žilo a budovaním si samo vytvorilo ríšu, ktorá rozkvitajúc 

v harmónii by sa mohla stať pomníkom ku cti Boha ako vďaka za jeho dobrotu, že všetkému 

duchovnému poskytol možnosť k najslobodnejšiemu rozvoju, a tým k stvárneniu všetkých 

prianí! 

Podľa druhu a zákonov Božích vyžarovaní, pre všetkých, ktorí sa takto stali 

vedomými, muselo vzniknúť len šťastie a radosť. Nemohlo to vôbec byť iné, lebo samému 

Svetlu je temno úplne cudzie a nepochopiteľné. 

Tak bol ten veľký čin obeťou lásky Boha, ktorý oddelil od seba časť Imanuela a vyslal 

ju, len aby trvalo prosiacej túžbe duchovného poskytol vedomé užívanie bytia. 

Aby došlo tak ďaleko, muselo duchovné prekročiť hranice božskej sféry von. Ale 

takému dianiu mohla otvoriť cestu len časť živého Svetla; lebo príťažlivosť Prasvetla je tak 

silná, že všetko ostatné bolo zadržané na hranici bezprostredného žiarenia a nemohlo ďalej. 

K vyhoveniu splnenia túžby všetkého duchovného bola iba jediná možnosť: vyslanie 

časti zo samého Svetla! Len v jeho sile mohlo duchovné, používajúc cestu žiarenia tejto časti 

Svetla ako most, prekročiť hranicu k sebauvedomeniu.  

Lenže ani to všetko nebolo by ešte stačilo, keďže aj táto malá časť Svetla by bola 

bývala podľa zákona Prasvetlom pritiahnutá späť. Preto musela byť časť Svetla ešte 

zakotvená mimo hraníc božskej sféry, inak by duchovné, tam sa nachádzajúce, bolo akoby 

stratené. 
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Po prekročení hranice bezprostredného božského žiarenia, ktoré sa mohlo uskutočniť 

len pomocou časti Svetla, a potom v ochladení, vzniknutom stále sa zväčšujúcou 

vzdialenosťou, nebolo už duchovné podrobené tejto pôvodnej príťažlivej sile. Nadobudlo 

v tom čiastočné sebauvedomenie a nemalo už tú pevnú oporu, pretože ochladením vznikol iný 

druh, a tým aj oddeľujúca priepasť. Jedine časť Svetla ako rovnorodá s Prasvetlom, zostala 

s ním stále spojená ako aj bezprostredne podrobená príťažlivosti jeho zákona.  

Nevyhnutným dôsledkom toho by bolo, že táto vyslaná časť Svetla by bola opätovne 

priťahovaná k Prasvetlu, čo by muselo spôsobiť trvalé opakovanie vysielania, a tým občasné 

prerušenie aktu milosti. Tomu malo byť zabránené, pretože pri návrate časti Svetla cez 

hranice do Božskej sféry k Prasvetlu, by duchovné za týmito hranicami bolo ihneď ponechané 

samo na seba. Tým by stratilo oporu a bez prílivu sily by nemohlo byť ani životaschopné. To 

by znamenalo zánik všetkého, čo sa nachádzalo vonku. 

Z toho dôvodu spojil teda Boh, Prasvetlo, ním vyslanú časť z Imanuela s najčistejším 

výťažkom zo všetkého duchovného ako plášťom, čím sa uskutočnilo zakotvenie časti Svetla 

vo všetkom, čo sa nachádzalo za hranicou. Toto bolo obeťou lásky Božej pre duchovné, ktoré 

tým mohlo dôjsť k sebauvedomeniu a v ňom i zostať.  

Duchovno a všetko, čo z neho povstalo, našlo tak za hranicou Božského oporu a večný 

prameň života, z ktorého sa mohlo trvalo vyvíjať ďalej. Súčasne bol tým z Božského 

postavený most, podobný spustenému padaciemu mostu, takže sa duchovno mohlo trvalo 

obnovovať a rozširovať. 

Tak sa stal Imanuel ako „Buď Svetlo!“ pre stvorenie východiskovým bodom a trvalým 

prúdom života, jadrom, okolo ktorého sa mohlo sformovať celé stvorenie. 

Najprv ako základ stvorenia, to bola čisto duchovná sféra, ku ktorej Imanuel tvoril 

bezprostredne most. Tým sa stal vyrodeným Synom Božím, z vyžarovania ktorého mohol 

povstať čisto duchovný svet a prísť k vlastnému vedomiu. Teda Syn, v ktorého žiarení sa 

vyvinulo ľudstvo prastvorenia, z čoho pochádza pomenovanie „Syn Človeka“. Je to ten Syn, 

ktorý v zastúpení Božom stojí bezprostredne nad ľudskými duchmi, keďže títo sa až skrze 

neho mohli vyvinúť k vedomiu.  

Pri mystériu oddelenia a vyslania časti z Imanuela zostala táto časť podľa zákona 

a v súlade so svojim pôvodom v hrade Grálu božskej sféry ako kráľ svätého Grálu; On otvoril 

bránu smerom von a tým utvoril most k prechodu do duchovna. On osobne za hranicami 

nebol. Len jeho žiarenia vychádzali von z tejto hranice dovtedy ešte neosvetleného priestoru. 

Prepojením z čisto duchovným, potom neskoršie, v dobe, keď toto bolo uvedomené, 

vznikol v čisto duchovnom sám Parsifal pochádzajúci z Imanuela, ktorý je s ním stále 

spojený zväzkom, alebo ešte presnejšie povedané, nepretržitým žiarením. Človek si môže toto 

spojenie predstaviť nasledovným spôsobom. Sú dvaja a v pôsobení predsa jeden! Imanuel 

v božskej časti hradu Grálu na najvzdialenejšej hranici božskej sféry, stojac ešte vo vnútri 

a tvoriac iba most, otvorený jeho prostredníctvom, ba v ňom samom a vedie ku čisto 

duchovnému. A Parsifal v čisto duchovnej časti hradu Grálu, ktorá vznikla uvedomením 

duchovna a s tým spojeného sformovania všetkých krajín a stavieb. Obe osoby sú nerozlučne 

spojené a pôsobia ako jedna osoba, a tým sú tiež jedno!  

Tak sa stalo, že človek si smie a musí predstaviť Parsifala, časť Imanuela v čisto 

duchovnom, ako narodené a vyrastajúce dieťa, pretože táto časť patrí do stvorenia, kde forma 

božských zákonov už pri prvom ochladení podľahla zmene, podmieňujúcej dobu detstva a 

vývoja, i keď v inom zmysle ako tu na zemi. Samotné zrodenie je tam hore takisto iného 

druhu, než v hrubohmotnosti tu na zemi, kde medzitým pohybom rôznych sfér, klesajúcich 

nadol, formy zákonov v ďalších ochladzovaniach a pri tom stále tiež sa opakujúcom zostávaní 

určitých druhov podliehajú tiež vždy ďalším zmenám.  

Parsifal je spojený zväzkom žiarenia s Imanuelom a zväzkom žiarenia súčasne aj 

s Elizabeth,...kráľovnou ženskosti v Božskom *...Prastvorenou kráľovnou 
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ženstva v čisto duchovnom, ako matkou, a týmto spojením žiarenia vytvára tak trvalé 

zakotvenie.  
Elizabeth poskytla z vyžarovania svojho plášťa prvú 

sformovanú schránku pre bezbytostné žiariace jadro 

Parsifala.*...Elizabeth, vznikla ako prvá modrá kvetina pod ochrannou opaterou 

žiarenia Večne–Nezmeniteľných, Najstarších v Božskej ríši a strážcov Grálu, je kráľovnou 

všetkého ženstva a býva preto nazývaná tiež Pramatka. To však nemá nič spoločného 

s pozemský ľudským pojmom „matka“.* 

Neskoršie stvorenie mohlo potom vzniknúť pôsobením čisto duchovných ľudí 

prastvorených. Tento zostupný dej je trvalým, aj keď tiež slabším opakovaním prastvorenia, 

prebiehajúcom v zmysle príslušných zákonov, pričom druh diania sa samozrejme tiež 

prispôsobuje práve platným zmenám foriem zákonov.  

Pre neskoršie stvorenie už nebolo dané nijaké priame spojenie z Imanuela, lebo toto sa 

vyvinulo len ako dôsledok prastvorenia z vôle čisto duchovných ľudí. Základom tohto diania 

bola opäť len láska k nižšiemu duchovnému, ktoré zostávajúc v duchovnej ríši nevedomé, 

vyvíjalo rovnakú túžbu po sebauvedomení ako predtým čisto duchovné v božskej sfére. Lenže 

sila duchovného nestačila k tomu, aby sa v neskoršom stvorení vyvinulo bezprostredne 

a hneď ako sebavedomé,...ako to dokázalo silnejšie čisto duchovné 

*...ako to bolo možné u prvotného stvorenia prastvorenia pod tlakom a vznešenou silou 

Imanuela, Božskej časti Svetla. Tam sa uskutočnilo uvedomenie ihneď, akonáhle duchovno 

opustilo hranice Božskej ríše. *  

V neskoršom stvorení sa musela posledná zrazenina duchovna iba pomaly vyvíjať pod 

vplyvom čisto duchovných prastvorených, lebo nemalo už v sebe toľko potrebnej sily, ako to 

čisto duchovné.  

Táto duchovná zrazenina nemohla preto dospieť priamo k sebavedomiu ani v ďalšom 

ochladení alebo zmiernení tlaku, pretože silnejšie čisto duchovné zostalo späť v prastvorení 

a odtiaľ pôsobilo svojim vyžarovaním len pomocne. 

Pretože pomalý vývoj ľudských duchov a ich pád vinou jednostranného prepestovania 

rozumu zatemnil neskoršie stvorenie, muselo sa pomocne zasiahnuť. Zosilniť zákon Svetla 

a učiniť ho vodcom ľudí. Jedine to mohlo priniesť ľudským duchom šťastie a mier. Aby všetko 

to, v čom ľudstvo urobilo chybu, bolo za veľkej pomoci napravené, bol Parsifal spojený 

s hrubohmotnosťou v Abdrushinovi. Abdrushin bol teda Parsifal a preto tiež Imanuel cez 

predĺžené priame spojenie žiarenia, ktoré vykonať stálo veľa námahy a veľkých príprav. Jeho 

prebývaním na zemi mohlo sa neskoršiemu stvoreniu opäť dostať potrebnej sily Svetla k 

zjasneniu, k posilneniu a k pomoci všetkému duchovnému a jeho prostredníctvom ďalej 

celému neskoršiemu stvoreniu. 

Lenže ľudstvo pozdejšieho stvorenia sa svojhlavo postavilo proti tomu a vo svojej 

namyslenosti to neprijalo. Nestaralo sa totiž o zákony vo stvorení a miesto nich si chcelo 

podržať svoje tvrdenia, ktoré si samo vymyslelo. Taktiež nedbalo na poslanie Syna Božieho, 

ktoré mu malo priniesť pomoc pred svetovým súdom. 

Svetový súd je prirodzený dej a nie je ničím iným než prirodzený dôsledok vytvorenia 

priameho spojenia so Svetlom, ktoré nastalo tým, že Parsifal preputoval všetky svetové časti.  

Zem bola pre túto cestu bodom obratu ako najvzdialenejšia hranica v hrubohmotnosti, 

pretože pomocou duchovného uspôsobenia niekoľkých ľudí poskytovala ešte pôdu 

k zakotveniu. Preto môže ako posledná planéta byť ešte spolu zachránená, aj keď už patrí do 

ríše temna. Čo leží vo vesmíre ešte hlbšie ako Zem, čo je teda ešte viac zahalené temnom, to 

bude ponechané rozkladu, ktorému musí prepadnúť všetko temno aj so všetkým, čo drží vo 

svojom zovretí. 

Zem sa teda stala poslednou pevnosťou Svetla na pôde nepriateľskej Svetlu. Preto je 

tu teraz zakotvený konečný bod Svetla. Čím viac sa napína deň za dňom bezprostredná línia 
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trojjedinosti pôsobenia Svetla: Imanuel - Parsifal - Abdrushin, tým citeľnejší a viditeľnejší je 

účinok sily v Božej vôli. Táto sila robí poriadok a všemožne opäť narovnáva všetko, čo 

ľudstvo pokrivilo, pokiaľ sa to ešte narovnať dá. Čo sa narovnať nedá, to sa musí zlomiť. 

Polovičatosť sila Svetla nikdy nepripúšťa. 

Až v priamom napnutí tejto línie Svetla sa zachveje svet božskou silou a ľudstvo 

potom pozná v Abdrushinovi Imanuela!  

Takýto je priebeh vývoja vo všetkej jednoduchosti. Z lásky bolo všetkým tvorom 

splnené ich prianie po vedomom prežívaní, ktoré ich poháňalo! Avšak z lásky k tým, ktorí 

chcú mať šťastie a mier dodržiavaním prirodzených zákonov tohto stvorenia, bude teraz tiež 

zničené všetko, čo v ňom narúša mier, pretože sa ukázalo nehodným toho, že smelo byť seba 

uvedomeným. V tom spočíva právom obávaný svetový súd! Veľký obrat svetov! 
Ľudský duch nemá nijaké opravnenie k otázke o tom, „prečo“ 

je stvorenie, nakoľko je to požiadavka voči Bohu, ktorú nemá 

klásť, pretože sa sám uzavrel dobrovoľným pádom do hriechu 

pred všetkou múdrosťou a možnosťou vyššieho poznania! (*) 
(*) Text nachádzajúci sa v len trojzväzkovom prevedení a prevedení zo Švajčiarska. 

Tento zákon vstúpil do platnosti pre znovu spojenie po milióny rokov oddelenej časti 

Imanuela s Bohom a to skrz Ježiša, stelesnenou Božou láskou, ktorý medzi tým bol tiež 

v hrubohmotnosti. Toto znovu spojenie mohlo nastať len vtedy, keď celé stvorenie 

i s neskorším stvorením bolo už až po určitý, zákonite stanovený bod preniknuté páskou 

žiarenia. Táto páska žiarenia visiaca na Imanuelovi vytvorila skrz Abdruschina presne určené 

protizávažie k veľkej príťažlivosti Prasvetla. Toto protizávažie bolo nutné, aby udržalo 

samostatnosť Imanuela. 

Len vtedy mohol byť Imanuel opäť spojený s Prasvetlom, bez toho aby sa v ňom musel 

rozplynúť. Láska Božia previedla všetky tieto cesty až k dokonaniu s láskyplnou múdrosťou 

a zhovievavou dobrotou. Jedine Bohu prináleží vďaka a chvála všetkých tvorov, ktorí môžu 

nájsť len radosť v záhradách celého stvorenia, keď nasledujú zákonitosť, ktorá v ňom spočíva 

už od prapočiatku a z ktorej vôbec mohlo vzniknúť!  

Ako všade, teda i tu bola tiež nutnosť súčasného obojstranného splnenia podľa zákona. 

Presne v okamžiku znovu spojenia potreboval Imanuel, posilnenie v sile Prasvetla, ktoré tým 

po prvý krát vstúpilo v krúživom spojení do priameho styku s celým stvorením. A tým 

nastupuje teraz dokonalé očistenie a udržanie v čistote! Preto bude všetko nové a mnohé bude 

inak, ako doposiaľ. 

Všetko to muselo odpovedať presne zákonom, ku čomu Ježiš, ako stelesnenie Božej 

lásky pôsobil ako prostredník a most. Prišiel v ústrety vracajúcemu sa stelesneniu Božského 

zákona, Božskej vôle. Láska sa musela najskôr k tomu účelu stelesniť. Vôľa vychádza 

z Prasvetla od Boha otca, priamo skrz Imanuela a v krúživom obehu sa vracia späť a ide od 

Imanuela skrz Ježiša späť k Prasvetlu. Taký je obeh žiarenia Božieho trigonu. Z toho povstal 

v terajšom naplnení Boží trigon: Boh Otec ako hlava, potom Ježiš trochu nižšie vpravo, 

Imanuel vľavo spojení pevne žiarením. Tým vzniká forma trojuholníka. Tiež tu splnil sa teda 

zákonitý kolobeh späť k prapôvodu. Predchádzal ako prvý, všetkým ostatným uzavierajúcim 

sa kruhom diania! Všetky ostatné musia teraz nasledovať.– 

Podávam vám tým obraz velikej, najčistejšej zákonitosti, vychádzajúcej od Boha Otca, 

ktorý sám je zákonom a ktorý musí byť dodržaný za všetkých okolností v akomkoľvek dianí! 

Ako som vám už hovoril, vyžadovalo niekdajšie spojenie Imanuelovo s duchovnom 

prechodné, i keď milióny rokov trvajúce oddelenie časti Svetla od Prasvetla. V tom bola veľká 

obeť Božia učinená len z lásky, aby všetkému duchovnému bola daná príležitosť, aby mohlo 

nasledovať svoju túžbu vedome používať všetky radosti, ktoré bytie Prasvetla uštedruje tým, 

ktorí sa zachvievajú v zákonoch. 

Tým povstal potom vývoj stvorenia, ktorého postup som vysvetlil už v prednáške 

„Život“. Ľudský duch vo stvorení nemá žiadneho práva k otázkam „Prečo“ je stvorenie, lebo 
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stavia tým požiadavku voči Bohu, k čomu nemá práva, pretože sa sám uzavrel všetkej 

múdrosti a možnosti vyššieho poznania v dobrovoľnom páde do hriechu! (*) 
(*) Text nachádzajúci sa len vo vydaní z vydavateľstva Hlas Zlín. 

Podal som však vysvetlenie o tom, aby sa čelilo klamným predstavám rozumových 

ľudí, aby ľudskí duchovia, ktorí sa poctivo usilujú o Pravdu a sú ochotní prijať ju v pokore, 

nemuseli sa dať zviesť z cesty takou rúhavou a bezbožnou namyslenosťou, a to vo chvíli 

všetkých konečných rozhodnutí pre bytie či nebytie každého tvora! – 

Každému úprimne hľadajúcemu dá teraz táto znalosť o tom mnoho; lebo vy všetci 

nemôžete žiť ináč než v zákone! Živom zákone! Počujte to, vyvolení a povolaní a učte sa 

z toho pre vaše budúce pôsobenie!– 

Je vašou vecou, či ste schopní to prijať, a pochopiť; pretože pritom ja vám nemôžem 

pomôcť. Ľudstvo sa pýtalo, prosilo a ja som odpovedal na veci, spočívajúce ďaleko nad 

schopnosťou chápania ľudského ducha, odohrávajúce sa v diaľavách celých svetov od neho 

a valiace sa po železných koľajach Božej spravodlivosti a Božej dokonalosti. Človek nech sa 

skloní v pokore! 

 

 

 

 

203. Ja posielam vás! 
 

 

Choďte von, zvestujte a vysvetľujte moje Slovo vo Svetle Pravdy! Aby kráľovstvo 

Božie prišlo na Zem. 

Príď kráľovstvo tvoje! Ako často sa už vyslovovali tieto slová, odkedy Syn Boží, Ježiš 

prebýval na tejto zemi. Vyslovovali sa s nadšením, mysleli sa vo vrúcnej prosbe a v 

nevýslovnej túžbe ľuďmi, ktorí opravdivo usilovali o Svetlo a osvietenie.  

A teraz, keď táto slávna hodina udiera vo veľkom svetovom dianí, keď kráľovstvo 

Božie má prísť k vám, tak vy pozemskí ľudia chcete prechádzať popri ňom, ba dokonca 

chcete bojovať proti nemu, pretože neprichádza takým spôsobom, aký ste si vysnívali vo 

svojej zúženej predstavivosti. 

Neviete, čo tým činíte. To vás však neochráni pred následkami vášho správania, ktoré 

musíte znášať až do posledného konca, aj keby boli sebatrpkejšie a museli znamenať možno 

aj váš koniec! 

O čo ste prosili a túžili už po storočia, keď nemoc, starosť alebo bieda varovne klopali 

na vaše dvere, toho sa vám má teraz dostať, lebo čas sa naplnil pre to a vy teraz oň nedbáte, 

o nič viac, než o žobráka, ktorý je vám na obtiaž. Ale Boh je svätý! A sväté je i Slovo, ktoré 

vám posiela! Nenechá už nepotrestané hanobenie svätosti nevernými ľuďmi, namýšľajúcimi 

si, že sú viac než sú voči Nemu a voči nedotknuteľnosti stvorenia, jeho dielu, ktoré im 

prenechal z milosti! –Avšak svätý je i jeho hnev, ktorý teraz zvrhol opovážlivosť ľudstva, aby 

sa rozpútal a očistil časti svetov, zamorené takým nesprávnym konaním. 

V svätej spravodlivosti stihne teraz všetkých ľudí odplata takým spôsobom, pre aký si 

sami vytvorili pôdu a v tej sile, akú si podľa toho zaslúžia. 

Spravodlivosť! Všetkým sa vám jej dostane, každému v tej miere, ako si ju v sebe 

vytvoril svojím doterajším chcením.– Všetkými nebesiami a všetkými svetmi zuní krištáľovo 

jasné, kovovo ostré, jediné slovo: Spravodlivosť! A toto slovo je život, bude vám súdom! 

Ženie sa sem priamo bez zdržovania, prestupuje a zahŕňa celé stvorenie neodolateľnou silou, 

mocne a veľkolepo, povznesené nad všetko ľudské myslenie. . .sväto! 
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A s touto spravodlivosťou zakotvuje kráľovstvo Božie na tejto zemi v celom stvorení, 

aby sa všetci tí, ktorí teraz opravdivo a v pokore usilujú ku Svetlu, mohli sa cítiť šťastní 

a bezpeční. 

Ukáže sa, kto k tomu patrí! Potom už nebude pre ľudí na zemi žiadne „keby“ a „ale“, 

s ktorými doposiaľ hĺbavo a rozmarne premeškávali svoj najlepší čas. To im bude odobraté 

a tým vyrazená z ruky zbraň, ktorú sami proti sebe nariekajúc ničivo nasmerovali.  

Tento zázrak spôsobí svätý Boží hnev! Vy však potom choďte von, zvestujte 

a vysvetľujte moje Posolstvo, ktoré prinesie ľuďom Božie kráľovstvo na Zem! 

Zvestujte a vykladajte ho však tiež správne! Nemiešajte opäť víno s vodou, ako sa to 

stalo kedysi, keď Ježiš Kristus putoval na zemi a ešte viac, keď už nebol na zemi. 

Preto vy sami musíte vopred úplne pochopiť Posolstvo, skôr, než budete iným o ňom 

zvestovať! A ak chcete Slovo dávať ďalej, potom to čiňte formou, ako som vám ju ja dal! 

Nechajte v ňom moju vôľu, aká je a nevkladajte do tých istých slov vašu vôľu.– 

To opäť podmieňuje, aby ste moju vôľu dokonale poznali! Pri zvestovaní môjho 

Posolstva musíte celkom presne sledovať usporiadanie, ako som vám ho ja dal! V tom 

spočíva presne chcené, múdre vedenie pre ľudské duše túžiace po Svetle. To si vezmite ako 

zásadu pre prácu výstavby a vedenia. Nesmiete na tom nič svojvoľne meniť, nemôžete ani 

podľa vlastnej mienky vybrať zo stredu tú alebo onú prednášku vo viere, že práve táto sa 

celkom zvlášť môže použiť pre pýtajúceho sa. 

To by sa tak zdalo len zo začiatku, čoskoro by sa potom spozorovalo, čo ste s tým 

zanedbali. Musíte viesť duše krok za krokom, bez predbiehania, v trpezlivosti, tak, ako som 

vás ja viedol; lebo prichádzajú nevedomé ako deti vo všetkom, čo je vám už známe. 

Nežiadajte od nich to, čo vy môžete dať; lebo nesmiete zabúdať, že som vášho ducha 

podvihol k väčšej možnosti porozumenia, ako by inak človek mohol. Vy ste omilostení, aby 

ste mohli teraz splňovať!  

Veci, ktoré vám boli už dávno samozrejmé a o ktorých už nehovoríte ani slovo, sú pre 

hľadajúcich ešte veľkými zjaveniami, ktoré sa musia najskôr naučiť poznať, prv; než budú 

môcť ísť ďalej vo vedení. 

Nesmiete nikdy očakávať, že pýtajúci sa majú namáhať, aby narástli do výšky vašej 

chápavosti, ale vy musíte duchovne zostúpiť k ním, musíte všetkým prosiacim podať vaše 

ruky na ich úrovni, a možnosti ich porozumenia; len tak môžu sa títo potom chytiť pomocí 

a na nich stúpať nahor. 

Nemiešajte tiež nič z prednášok terajšieho času z obsahovými časťami zo začiatku 

Posolstva; lebo to sa nedá zjednotiť, pretože musia nasledovať za sebou, aby sa vytvorili 

stupne pre správne porozumenie. To sa bezpodmienečne vyžaduje pre mnou určený spôsob 

trvalého dozrievania; lebo ja narábam so začiatkami doterajšieho porozumenia a stupňujem 

vedenie postupne, tak, aby ľudský duch ma mohol v tom sledovať. Potom rozširujem časti 

stvorenia čoraz ďalej od seba a oddeľujem mnohé, čo dosiaľ zostávalo pod hromadným 

názvom, do nových častí, ktoré som predtým ešte nemenoval. 

Len tak mi bolo možné rozvinúť časom obraz veľkých vecí, ktoré človek môže 

pochopiť za predpokladu, že ma presne sleduje, pritom nevynecháva vopred ani jeden stupeň 

alebo berie príliš povrchne. Tá najmenšia medzera by mu to úplne znemožnila! 

V usporiadaní môjho Posolstva je spojené tajomstvo všemúdrosti, ktorá pozná 

ľudských duchov a tiež ich schopnosti lepšie, než to dokážete vy ľudia. A tejto múdrosti sa 

musíte v každom prípade podriadiť, inak nikdy nedosiahnete to, o čo usilujete! 

Neodovzdávam vám Posolstvo, aby ste teraz s ním mohli zaobchádzať pri jeho 

odovzdávaní ľuďom podľa vašej vlastnej mienky, ale požadujem, že musí zostať nezmenené 

vo všetkom, čo skrýva a aké je! Kto chce zmeniť čo len najnepatrnejší zmysel, najmenšie 

slovo, keď aj v najlepšom chcení; previňuje sa! 
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Je to sväté Božie Slovo, ktorého sa človek nesmie ani dotknúť, aby si ho snáď 

pripravil pohodlnejším pre seba alebo tiež k ľahšiemu porozumeniu pre lenivých ľudských 

duchov! 

Usporiadanie musí zostať také, ako som vám ho ja dal. A kto sa pokúsi tým pohnúť, 

musí byť vylúčený z milosti podávať z neho iným. Už sa v tom dosť nahrešilo pri Ježišových 

slovách, keď ľudská múdrosť chcela triediť len preto, že tomu nerozumela a preto že sa jej 

všeličo zdalo nepohodlným pre pozemské uskutočnenie. Zotrvalo sa omnoho radšej na tom 

pozemskom a pokrivilo sa Slovo, aby sa našla zhoda zo spôsobom ľudského myslenia. 

Svojim usporiadaním poskytuje Posolstvo ľudskej duši trvalý vzostup až k jej 

najvyššiemu zdokonaleniu! Dbajte na to a nenechajte sa nikdy od toho odviesť. 

Pomyslite, že vy vediete! Počas vedenia ide sa neprestajne dopredu a  pritom sa 

zakaždým nepreskakuje dozadu na tie miesta, ktoré sa už dávnejšie prekročili. 

Nezaobchádzajte so svätým Slovom tak, ako to bolo dosiaľ zvykom v kostoloch 

a cirkvách. Nevyberajte striedavo časti z prostriedku, začiatku alebo konca, aby ste potom 

objasňujúc a vysvetľujúc o nich hovorili, ale choďte v tom vždy len pevnou cestou, ktorú 

som vám vo výstavbe dal. Slovo sa nemá riadiť podľa ľudí, ale všetci ľudia podľa Slova! 

Lebo Slovo je, ale ľudia majú ešte len byť.  

Tento raz má človek pristúpiť k Slovu, nie Slovo k jednotlivým ľuďom. 

Pochopte to dobre a pevne si to vpáľte do seba; lebo v tom spočíva pomoc pre ľudí 

a pre vás úspech. Nedeľte Slovo, ale zadeľujte ľudí do skupín, ktoré sa musia dať viesť 

skúseným duchom! Potom je to správne. Začínajte s každou skupinou vždy od začiatku! 

Medzitým neprijímajte nikoho, ktorý by sa vopred najprv nenamáhal všetko dobehnúť, aby 

v tom stál v jednom rade s ostatnými. 

Bolo by nesprávne, keby sa pri pokračovaní prednášok v niektorej skupine vážnych 

poslucháčov zakaždým siahalo naspäť bez výberu kvôli vlastnej pohodlnosti. Lenže treba 

pripomenúť: Mienim tým iba vyučujúcich a vedúcich, ktorí moje Slovo rozširujú, nie 

poslucháčov alebo čitateľov. 

Poslucháči alebo čitatelia môžu samozrejme vždy sami pre seba siahnuť späť, lebo 

každá veta má vlastný obsah, potrebný poznať od začiatku a neopakuje sa rovnakým 

spôsobom. Človek ho nemôže postrádať. 

Ľudská duša je v mojom Slove starostlivo vedená. Práve v usporiadaní spočívajú 

všetky opory, potrebné pre dušu. Preto tiež nesmie robiť nijaké skoky, ani dopredu ani 

dozadu. Samozrejme musí stáť na každom stupni bezpečne, skôr, než zdvihne nohu k stupňu 

nasledujúcemu. Ak to splní, dôjde tiež bez pádu a bez zastavenia ku zdokonaleniu, ku svojmu 

cieľu. 

Preto ma nasledujte i v tomto: Ako sa v mojich prednáškach tu hore snažím žiť vašou 

prítomnosťou, tak sa aj vy pri vašom pôsobení musíte prispôsobiť súčasnej aktuálnej zrelosti 

ľudí, ak prosiacim chcete tiež skutočne pomôcť a mať v tom úspech. 

A z tohto dôvodu ste boli omilostení a vzdialene od pospolitého sveta vzdelávaní, 

každý z vás primerane podľa svojho druhu.  

Chráňte sa teda pred tým používať pre súčasnú zrelosť, čo už bolo prebraté. Ale 

vyhýbajte sa tiež predbiehaniu vo vašich vysvetľovaniach. Oboje pôsobí rušivo, prekážajúco 

a odpudzujúco, miesto podporujúco, aj keď to ešte malo byť dobre mienené. Tým vždy 

spôsobujete tiež škodu miesto osohu, dávate kamene miesto chleba. 

Preto zostaňte živými v Slove a v ľuďoch, namáhajte sa trvale udržiavať harmóniu 

medzi týmito dvoma pólmi, vytvárajúc vyrovnanie sami v sebe, ak chcete pravdivo zvestovať 

Slovo v mojom zmysle! 

Nečiňte si to pri tom nikdy pohodlné, ale zostaňte pohyblivými v sebe a tiež okolo 

seba; lebo sväté Slovo je život! 
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Zvestovania Slova sa nemajú stať príjemnými nadchýnajúcimi hodinami pre ľudí, 

ale najsilnejšími pracovnými hodinami ich ducha a tiež pracovnými hodinami pre vás 

samých, ktorí chcete rozširovať Slovo! 

Nemáte ľudí nadchýnať, ale viesť! Viesť cestou nahor k svetlým výšinám. To 

vyžaduje námahu! Pri tom nesmie byť preskakovanie ani dozadu ani dopredu, ani bezcieľny 

zmätok, len aby sa dosiahli krásne miesta podľa priania. Kto chce prísť na krásnu vyhliadku, 

ten musí tiež vždy prejsť celú cestu až k nej, inak sa nemôže v tomto výhľade kochať! Dbajte 

len na také podobnosti v prírode, ktoré vás môžu usmerniť k nejednému, ba ku všetkému 

konaniu. 

A keď hovoríte, voľte jednoduché spôsoby výrazu! Len v jednoduchosti spočíva 

veľkosť. Predsa vždy myslite na to, že jednoduchosť sa nikdy nesmie zamieňať 

s pohodlnosťou. To by bolo nesprávne. Práve všetko skutočne jednoduché vyžaduje najväčšie 

rozvinutie síl vo vás samých! 

To jednoduché podmieňuje tiež nefalšovanú pravosť; lebo bez pravosti by 

jednoduchosť ihneď klesla ku smiešnosti. Pri jednoduchosti v myslení, hovorení a konaní 

nikdy nemôže byť klamstvo, nijaká faloš, pretože tieto sa v nej nemôžu skryť. Jednoduchosť 

musí byť skrz naskrz pravá, inak nemôže obstáť, inak nie je nijakou jednoduchosťou, 

zostávajúcou nerozlučne s pravdou. 

Len pravdu možno preto tiež povedať s jednoduchými a jasnými slovami. To iné 

potrebuje pekné slová k opisovaniu, vyumelkované vety a dodatky, aby to aspoň nejako 

vyznelo. Presne tak je to vo vašom konaní a celom vašom obracaní. Len keď v tom budete 

môcť byť skutočne jednoduchí, budete aj v sebe skutočne praví! 

Teraz však nezamieňajte jednoduchosť opäť snáď s chudobou alebo úbohosťou! To je 

niečo celkom iné. 

Jednoduchosť rozvíja krásu každého druhu, ba čo viac, ona je samotnou krásou, 

a krása je prirodzenosť v každej forme; lebo to prirodzené je samo osebe vždy krásne. Človek 

sám robí tak mnohé z prinútenia karikatúrou, pretože stratil v sebe jednoduchosť. 

Povolaní, ešte mnohému by ste sa mali učiť a v mnohom sa musíte ešte zmeniť, ale 

vám zostáva čas už iba k činu, už nie k uvažovaniu alebo k pomalému dozrievaniu. Musíte 

byť teraz hotoví v sebe cez noc!  

Povolaní prijali záväzok žiť príkladne v štáte, v povolaní a tiež v rodine, skrátka byť 

skutočne človekom, ktorý je Bohu milý a podporuje celé stvorenie, ktorého bohaté plody smie 

užívať v každej forme, ktoré mu trvale poskytuje ako u vždy bohato prestretého stolu. 

Ak niektorí nebudú pustení k tomu, aby sa mohli nasýtiť, tak to záleží iba od ľudí, 

ktorí sa rúhavo medzi to votrú; lebo stvorenie poskytuje všetko, čo človek potrebuje a dáva 

tiež dostatok pre všetkých, ktorých prijalo ako hostí.– 

Avšak nielen učiť máte Slovo, ale musíte ho tiež nechať stať sa živým vo vás a na 

sebe! Tiež na vás, zvonku! Musíte sa sami sformovať podľa Slova. 

Kto nesie Slovo živo v sebe, u toho preniká tiež bezpodmienečne od neho navonok, 

nie len v hovorení, ale tiež vo všetkom konaní! Bude sa snažiť zušľachťovať v čistote, 

obliekaní, v pohyboch; bude a musí sa namáhať byť takým, že bude pre blížnych radosťou, 

či už teraz v povolaní alebo v každodennom živote, pri stole alebo v jeho chvíľach odpočinku, 

na tom nezáleží, celú svoju bytosť sformuje takým spôsobom, aby v nej pozemsky dokonale 

pôsobil. 

To je povinnosťou, cieľom, ktorý má každý človek na zemi a tiež preto je tu na zemi 

inkarnovaný. Má sa medzi ľuďmi obrúsiť. Potom keď musí zanechať hrubohmotné telo na 

zemi a musí pokračovať v putovaní stvorením . . . čo si privlastnil v tlaku hrubého tela, ako 

ovládanie, vznešenosť svojich pohybov, to všetko zoberie so sebou ako vlastníctvo duše. 

Vnútorný vývoj ducha musí držať rovnaký krok so svojím telesným druhom v 

harmónii. 
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Nie je možné, že ľudský duch je v sebe tiež skutočne vznešený a zrelý, ak ako 

pozemský človek sa ešte telesne správa nedbalo. Potom sa to nezhoduje ani s jeho duchom. 

V žiadnom prípade! 

Pozemský človek si to však myslí celkom inak; preto je mnoho ľudí, ktorí sú veľmi 

nedbalí voči sebe a v styku s ostatnými ktorí dokonca jedia tak, že tým rušia okolo sediacich, 

pretože už ten najjednoduchší cit pre krásu je odvrhnutý. Toto je bezohľadnosť voči blížnym 

a vôbec nesvedčí o vnútornej zrelosti alebo hodnote. 

Práve v tom je mnoho, dokonca veľmi mnoho vecí, ktoré sú pre všeličo veľké 

rozhodujúcimi, tiež pre duchovný vzostup! Taký spôsob sa zavesí na človeka tiež duchovne 

ako prekážka, nie len pozemsky! Práve na to sa dosiaľ kládlo príliš málo hodnoty. Človek 

zaradil mnohé druhy výrazov duchovných nedostatkov jednoducho pod hromadný výraz 

„nedostatok taktu“ alebo „zmysel pre takt“. 

Tieto veci sú rozhodujúce pre nejeden osud človeka, brzdiac pozemský i duchovný 

vzostup. Nie sú to maličkosti, ako sa myslí, nie vedľajšie veci, ale všetko sú výrazy 

duchovného nedostatku, ktoré zostávajú ľpieť aj pri odlúčení a ktoré tak mnoho ľudských 

duší sú schopné prinútiť opäť k opätovnému vteleniu na tejto zemi, teda brzdia ich vzostup, 

a naposledy možno celkom zabránia.  

Formujte sa preto podľa Slova tiež navonok, vy ľudia, držiac v tom krok s vašou 

stúpajúcou zrelosťou, inak vám chýba harmónia a pri najlepšom chcení môžete byť často 

strhnutí naspäť zo vzostupu! 

Nie je nič jednostranné pre človeka. Duch nemôže sám dozrievať na zemi bez toho, že 

by pritiahol aj pozemské telo pre svoj vývoj! Dobromyseľný človek, ktorý sa ešte pozemsky 

zanedbáva, ukazuje, že jeho duch sa nemôže nazvať súčasne tiež dobrý; lebo byť dobrým je 

toľko, ako byť duchovne zrelý pre svetlejšie úrovne. To však nie je možné bez telesnej snahy 

držať krok s duchom. 

A toto je umožnené každej triede povolania bez rozdielu aj tým najjednoduchším 

ľuďom; lebo to nepožaduje nič inšie, ako dobré chcenie a vzchopenie sa prinútiť k tomu. 

Nevyžaduje to ani čas ani peniaze, ani niečo iné; lebo sa to môže stať všade a v každom 

čase. V práci ako pri jedle alebo v hodinách odpočinku, práve tak pri zábavách a rozptýlení. 

Niet chvíle v živote, kde by sa to nedalo previesť. 

Nechajte preto vaše vonkajšie chovanie teraz ako vysvedčenie pre ducha, ktorý 

v skutočnosti už dávno po tom prahne! 

Kto sa v tom nenamáha, ten príde medzi seberovných majúcich rovnaké zachvievanie 

s ním, ktoré on neruší. Tým sa vytvorí druh harmónie aj u tohto druhu, takže môžu ľahšie 

stúpať nahor, pretože ich nezdržuje nijaké pohoršenie, ktoré inak vzbudzujú u iných svojím 

nedbalým chovaním.  

Potom, keď ste všetko toto splnili, až potom môžete predstúpiť pred hľadajúcich, 

môžete sa nechať vidieť! Potom budete takými, ako to pýtajúci sa od vás očakávajú! 

Pomôžete tak ľuďom usilujúcim po Svetle Pravdy, ktorí za tým túžia! Dáte im veľmi mnoho 

tým; lebo váš zovňajšok je totiž to prvé, čo na vás spozorujú a posúdia! 

Ľudia vidia najskôr na vás iba váš zovňajšok! Oblečenie, vaše celkové vystupovanie, 

ako sa im dávate v styku. Preto zmeňte podľa toho váš zovňajšok, aby ste aj v tom súčasne 

splnili slovo. Je to most pre ľudí po ktorom musia ísť, aby sa dostali k vašim dušiam a k 

pokladu ducha, ktorý im chcete poskytnúť! 

A keď ľudia potom budú chcieť pred vami otvoriť svoje duše, tak ich nezahŕňajte iba 

vašim vedením, vy povolaní! Ľudia chcú sväté Slovo, nie vaše vedenie! Myslite na to. 

Boli ste bohato obdarovaní tak mnohým vedením, aby ste v ňom mohli pôsobiť. Bolo 

vám dané použiť ho vo vašej službe, nie ako vedenie odovzdať ľuďom! To vedenie má vám 

uľahčiť službu, iba použiť vami ku blahu ľudstva, ale neprenechať ho ľuďom. Také pokusy 
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museli by sa na vás samých vypomstiť a ukázať ako falošné, pretože ľudia by vôbec nevedeli, 

čo s nimi počať.  

Snažiť sa použiť ich len pre vlastné účely, by bolo rozkúskovaním týchto vzácnych 

darov, tak, ako ich druh už vždy bol a to je nie chcené. 

Nech sú vám svätými schopnosti, ktoré ste dostali k použitiu v službe Grálu! V tom 

spočíva všetko, čo vám mám k tomu povedať. Ľuďom by čiastočným vedením vznikla opäť 

len nová pohroma, nové nešťastie.  

Preto len pracujte vo svojom vedení, vo svojej zručnosti, ale neučte to! To je 

podmienka, ktorú dávam povolaným na cestu pôsobnosti. Pri dodržaní sprostredkujete 

požehnanie, ale pri nedodržaní zasejete nešťastie, v prvom rade pre vás samých a potom tiež 

pre tých ostatných. 

Ak povolaný darované mu schopnosti použije správne pokojne a verne vo svojom 

pôsobení, tak sa ľudia budú tešiť, rýchlo spoznávať všetky požehnania a vďačne ich užívať. 

Ak ale bude chcieť svoje vedenie vysvetľovať iným, či už pre vlastnú radosť z toho, alebo zo 

zadosťučinenia, tak ho nebudú rozumieť; v neporozumení budú pochybovať tiež o jeho 

zručnosti a budú sa od neho odvracať! Hovorte pôsobením k ľuďom, vy povolaní! 

Nikdy však pri všetkom nezabúdajte, že ste svoju schopnosť obdržali ako dar, že 

všetko je milosťou Božou, čo dokážete konať a tiež, že to smiete!  

Čo potrebujete pozemsky, bude vám vždy pritekať, ako sa budete o to namáhať. 

Avšak nikdy sa neodvažujte použiť tieto dary v zištných myšlienkach vášho rozumu, teda 

inak, než k službe pre svätý Grál! Podľa zákona Grálu by sa vám to muselo miesto 

požehnania stať potom kliatbou. Ste obdarovaní, aby ste smeli dávať! To si berte ako 

zásadu pre budúce pôsobenie. 

Myslite každú chvíľu na to a nedajte si v tom postaviť nijakú pascu vaším rozumom. 

Zostaňte pevní a slobodní vo vašom úsilí, verní službe, potom vás bude niekedy radostne 

doprevádzať vďaka ľudstva do svetlých výšin, kde vás očakáva láska Božia, ktorej sa 

preukážete ako verní služobníci vo vinici Pánovej!  

Choďte von, zvestujte a vykladajte všetkým ľuďom teraz Slovo vo Svetle Pravdy, 

ktorí po ňom túžia a buďte im predobrazom pre všetky časy, aby teraz prišla Božia ríša tiež na 

túto Zem! 

 

 

 

 

(204. Všetko musí byť nové!) 
 

 

Na vás, nositelia kríža Svätého Grálu, sa musí Slovo naplniť najskôr! Máte 

predchádzať celému pozemskému ľudstvu ako žiarivé vzory vo všetkom, čo tu na zemi hýbe 

človekom. 
Skrz vás potom rozrazí žiarenie obnovy všetky zábrany, zaplaví všetky národy, až jasavá vďaka 

zo Zeme k Bohu vzplanie ako jediný, oslobodzujúci chválospev. 

Slovo sa naplní na vás, ak ste ho už sami dobrovoľne nesplnili! To znamená, že čas na 

to nie je ponechaný vášmu chceniu, kedy to chcete splniť vy, ale tento čas je vám určený, 

dokedy musíte byť hotoví a pripravení na službu pre toto ľudstvo podľa vôle Božej. Ale 

pripravený na službu môže byť len ten, kto sa v sebe a na sebe stal úplne novým a všetko 

staré zanechal za sebou! 
Staré patrí minulosti, tak to určil Boh.  

Tymito slovami sa teraz na vaše bedrá kladie plášť ohromnej zodpovednosti, ktorý má 

byť vašou ozdobou pred celým svetom, ale ktorý tiež stlačí dolu a udusí toho, kto nebol 

ochotný nechať všetko staré skutočne za sebou. 



 625 

Vy musíte! Toto slovo má pre vás vo svojom účinku čosi, čo ešte nemôžete pochopiť, 

pretože to pochopiť nechcete. Ale ono bude ľuďom s dostatočnou vážnosťou ešte len vštepené 

do pamäti; lebo ono rozdrví železnou mocou to, čo sa chce vzoprieť proti nemu alebo čo i len 

zdráhať.  

Vy ste doposiaľ nikdy nepoznali nápor všemohúcej Božej vôle, pretože čas na to 

prichádza až teraz. V ňom sa nebude dať vyhnúť tomuto vám celkom novému slovu: „Vy 

musíte!“ 

Nebudete môcť odbočiť ani vpravo, ani vľavo, ako ste to robili doposiaľ, ale musíte sa 

skloniť pred Tým, ktorý je silnejší ako vy, skrze ktorého ste vôbec až mohli vzniknúť! 

Ale je to pre vašu spásu, pre vaše šťastie! K tomu nevedie žiadna iná cesta než tá, že 

vy sami sa skloníte a naučíte, ako musíte žiť v tomto Stvorení. 

Aby som vám to uľahčil, poskytol som vám príležitosť, aby ste sa tomu mohli učiť tu 

na Hore. 

Mali ste dozrieť k takému spoločnému zachvievaniu, ktoré vytvorí 

harmóniu, podporujúcu všetko dobré podľa prazákonov stvorenia. 

ktoré bude v budúcnosti podmienkou pre každého, kto ešte bude chcieť žiť v Ríši Božej tu na Zemi. Bola 

to láska, ktorá vám poskytovala také možnosti, môcť tomu privyknúť pred začiatkom, aby toto 

dobrovoľné zachvievanie v harmónii vás uchránilo ešte pred mnohým zlom. 

Ponúkol som vám to v láske a veľa som sa pri tom naučil; musel naučiť a so smútkom 

som spoznal, čo všetko musí ešte ľudí zasiahnuť a s akou neuveriteľnou ťarchou, kým budú 

takí, akí musia byť v pomerne krátkom čase. 

Mnohí z vás sa snažili kŕčovito pridržiavať starého v poskytnutom spoločnom 

nažívaní, ktoré som sa vám snažil vytvoriť ako život určený k prechodu a dozrievaniu pre 

novú dobu!  

Vy ste však vôbec nespoznali vlastný zmysel toho, čo vám bolo tak nenútene 

poskytnuté, pretože ste o tom, ako tak často, rozmýšľali príliš povrchne, a vo svojej zvyčajnej 

ľudskej krátkozrakosti ste nemali ani tú dôveru, ktorá mala byť vo vás už dávno živá, a mala 

vám pomáhať prekonať také ťažkosti ľudských slabostí: Dôveru v Božiu Vôľu! Na 

pozdvihnutie sa zo starého podal som vám ruku! 

Ale mnohí mi to malichernosťami sťažovali, vyvolávali nespokojnosť a reptanie, sklon 

k pohodlnosti starých časov, pri styku s ľuďmi, ktorých vlákna vás vždy opäť zväzovali, namiesto 

oslobodzovania.  

Ku všetkému, čo pritom tu hore bolo požadované, pristupovali tu mnohí len z nedôverou. 

Nechceli ste sa chytiť ruky, ktorú som vám podával na prechod zo starého.  

A predsa bolo všetko iba sprostredkovanie mnohých pomocí, ktoré vám mali priniesť 

požehnanie. Vy ste v tom však videli niečo, ako nejaké obvyklé spoločenstvo, čo má zúčastneným 

priniesť iba pozemsky úžitok! To bola veliká chyba. Ona tiež pripravila ešte v poslednom 

okamžiku o nenahraditeľné poklady všetkých, ktorí takto zmýšľali! 

Chcel som, aby ste si tým ľahšie zvykli na pojem slova „musíte“ a  predovšetkým aby 

ste sa s tým dobrovoľne zžili, čím by vás mohlo obísť všeličo, čo onedlho musí prelomiť 

všetku meravosť ľudského chcenia, na ktorú ste si voči Stvoriteľovi ľahkomyseľne zvykli. 

Nepodarilo sa mi to, žiaľ, u všetkých, ale iba u tých, ktorí sa tomu z lásky k velikej 

úlohe bez reptania podriadili, a tým ... mohli mocne a plní sily vnútorne rásť a dozrievať. 

Prinesú z toho Prinesie im to bohatú úrodu nielen duchovne ale aj pozemsky. 

U iných sa však objavovalo tiché reptanie, pretože ich myseľ bola pri tom upriamená 

len na pozemské. Viem to dobre, aj keď o tom so mnou nikto nehovoril. 

Nepoznali môj skutočný úmysel, ktorý som tým sledoval, pretože ma ešte správne 

nepoznajú, aj keď všetci musia vedieť, že sa snažím, s pohľadom do budúcnosti, 

v mnohých veciach v pravý čas odvrátiť od nich mnohé starosti.  
Aké nutné boli moje činy, musel som poznať na začiatku, keď toto moje chcenie pomôcť 

nenachádzalo radostné a vďačné spĺňanie.  
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Nebolo možné dosiahnuť medzi vami všeobecného spoločného zachvievania. Z toho 

dôvodu dnes ruším svoje niekdajšie prianie, ktoré som vám svojho času oznámil, aby ste 

využili všetkého, čo sa vám tu na hore poskytuje, ako bolo zhotovovanie odevov, starostlivosť 

o zuby, spoločný nákup potravín a tovaru pre domácnosť.  

Záleží teraz opäť na každom, aby jednal, ako sám chce. Prirodzene musí potom tiež niesť 

následky, keď sa nezachvieval tak, ako je to tu na Hore nutné!  

Myslíte si totiž, že to má slúžiť len vašim blížnym, nie 

vám.  

Čoskoro bude v ľuďoch odlúčené a osekané všetko staré, čo nechceli odložiť 

dobrovoľne. K tomuto starému patrí všeličo, mnohé, na čo by ste ani nepomysleli. Beriete aj 

toto príliš naľahko a pohodlne, ako to bolo u ľudstva dosiaľ vždy zvykom. 

Ale tentoraz sa mýlite v každej i tej najmenšej nádeji! Nič zo starého nedokáže viac 

prekĺznuť, ide o čosi vyššie ako o ľudsky vzdorovité vlastné chcenie, ktoré si ľudia po 

tisícročia pestovali. Padne to so všetkým, čo k tomu patrí! A toho je veľa; lebo to zahrňuje 

všetko, čo človek doteraz pre seba požadoval, a čo tvorí to, čo sa označuje ako „staré“. 

Zo Svetla príde úder! Čím pevnejšie ešte človek lipne na tom či onom, čím 

kŕčovitejšie sa snaží toho držať, tým viac rán môže pri tom aj on sám utŕžiť; lebo toto 

nesprávne musí teraz od neho odpadnúť, v každom prípade, a to do celkom určitej hodiny. 

Niet viac žiadneho čakania, žiadneho otáľania a žiadneho láskyplného pomáhania: lebo pre 

vás už staré zaniklo! 

To je príkaz Stvorenia, ktorý spočíva v samočinnom pôsobení jeho 

dozrievania. Daný z Vôle Boha! Ale vy budete pri tom bezpodmienečne zasiahnutí ako 

prví. Budete tým posilnení alebo zranení, celkom podľa toho, ako sa vy sami staviate voči 

tomuto príkazu, ktorý sa teraz stal mohutnou silou v neovplyvniteľnom konečnom splnení! 

Kto sa slobodným chcením neuvoľnil od všetkého starého, čo ho môže pútať a brzdiť 

pri jeho bezpodmienečnom obrodení, ten bude od toho odlúčený násilím, nech je to čokoľvek. 

Nejestvuje nič, čo by tomuto príkazu nepodliehalo. 

Prežijete to na sebe a nesmiete potom tiež nariekať. Koho to zasiahne príliš bolestne, 

zavinil to vo svojom vnútri sám. A kto nechce upustiť od starého a je s ním ešte pevne 

spojený, bude musieť byť nakoniec i s ním rozdrtený. 

Človek bude teraz buďto povznesený nahor ako voľný a odpútaný od všetkého starého 

a bude stáť ako nový človek vo vôli Božej, alebo musí klesnúť dolu súčasne so všetkým 

starým, ktoré zanikne. 

Staré zaniklo! V tom je rozsudok a zároveň splnenie. Všetko musí byť nové! V tom 

spočíva nutnosť, to ľudstvu dosiaľ neznáme „musíš“, ktoré je teraz dané Bohom ako 

podmienka.  

Nedokážete sa do zmyslu týchto slov dostatočne zahĺbiť. Je to moje volanie, 

vychádzajúce zo starosti o vás. Poznám vašu povrchnosť v týchto veciach. Ale v tomto 

prípade je neodpustiteľná. Vzchopte sa preto a ujasnite si so všetkou vážnosťou, čo v týchto 

slovách spočíva. 

Toto doposiaľ neznáme „musíš“ je pre človeka na tejto zemi v prvom rade to veľké 

„nové“! Je mu teraz v neskoršom stvorení nastolená vyššia vôľa, bezprostredne pôsobiaca, 

nútiaca. To je niečo také nové, že sa tomu človek chce vzpierať, keďže si zvykol konať tak, 

ako si to on dosiaľ predstavoval, v sebaklame, že je „pánom“ stvorenia a nosí jeho korunu. 

Toto „musíš“ je vôbec základom nového! Pretože vynucuje a nastoľuje všetko 

ostatné, úplnú a dokonalú zmenu všetkého jestvujúceho. 

Doposiaľ nikdy nebolo tomu v neskoršom stvorení tak, ako tomu bude teraz. Že staré 

zaniklo, znamená, vy ľudia ste vydedení! Pozbavení dedičstva moci, ktorú ste dostali 

v tomto neskoršom stvorení. Po prvýkrát platí teraz pre všetkých ľudí: Vy musíte! Lebo 

doposiaľ platilo: Vy máte! 
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Už tým sa stalo všetko novým, už tým sa teraz všetko zmení, všetko sa bude musieť 

obnoviť, všetko bude iné, než bolo dosiaľ. Taký je stav veci. 

Chcel som vás k tomu viesť v láske, chcel som vás starostlivo uviesť do nového 

spôsobu, aby ste v sebe dobrovoľne a radostne získali už pravú pôdu pre nevyhnutnú 

premenu, ktorá sa vďačne podriadi Božej vôli.  

Chcel som vám tým dať prežiť túto premenu bezbolestne, a tak, aby vám priniesla ešte 

radosť miesto utrpenia, ak sa v dobrovoľnom spoluzachvievaní stanete vediacimi, 

nepociťujúcimi nijaký nátlak, ktorý na vás musí tiesnivo doľahnúť, len čo sa budete pokúšať 

pridržiavať starého a odrazu si spomeniete na to, že toto ľudstvo dostalo na cestu slobodnú 

vôľu. 

Hovorím vám, to bolo! Ľudstvo nedbalo na povinnosť, že smie používať slobodné 

chcenie a všetko, čo mu tým bolo podriadené, len ujarmilo a nesprávne viedlo v klamnej 

predstave, že ono je pánom, i keď nepozná svoj majetok ani svoju ríšu!  

Celé neskoršie stvorenie vykríklo pod ťarchou domýšľavosti človeka, ktorý sa 

považoval za stredobod všetkého diania, ktorý sa nechcel podvoliť ani sa sám včleniť do 

celku, ale rušiac a prekážajúc postavil sa doň ako svojhlavý tvor. 

Ľudstvo je pozbavené celej svojej moci, pokiaľ sa ochotne a radostne neprispôsobí 

záchvevom, ktoré Boh vložil do svojho stvorenia ako Jeho zákony! Lebo iba takým 
prispôsobením sa dokáže stať naozaj veľkým. 

A v tom malom svete tu hore na Hore, ktorý som chcel nechať pozvoľna privyknúť na 

to nové, pre človeka dosiaľ celkom nepochopiteľné, že sa musí podriadiť všemohúcej vôli 

Božej ako každý tvor, teda aj tu hore vyšľahla napriek tomu ešte veľmi často neústupnosť 

malichernej svojhlavosti takého druhu, ktorý bol tak zhubným a skazonosným pre neskoršie 

stvorenie. 

Lásku ste nevideli, pretože najskôr sa pozdvihla sebaláska a snažila sa pretlačiť do 

popredia so svojím hľadaním výhod!  

Každý bol ochotný vykonať niečo veľké. Ale to malé, z ktorého až následne môže 

vzniknúť veľké, to zostalo pre mnohých ešte príliš ťažké. Hlavný koreň duše chcel človek už 

zapustiť do novej pôdy, ale mnoho malých vedľajších korienkov sa pokúšal ponechať v starej 

pôde. 

Ale to by nemohlo byť nikdy zdravé a tiež by z toho nič zdravého nevzniklo, lebo by 

musel čoskoro hlavný koreň zas onemocnieť. 

Stŕham teraz opäť tento most, ktorý som vám chcel ponúknuť pre novú dobu, aby ste 

mohli toho starého a dlho navyknutého zanechať bez bolesti! Vy ste sa však nechceli postaviť 

úplne otvorene proti mojim prianiam, ale podľa ľudskej obyčaje ste hľadali pre seba nejakú 

obchádzku a obrátili ste svoj tichý odpor proti všetkým tým povolaným, ktorí vám mali byť 

oporou. Prejavilo sa to vašou nezmyselnou požiadavkou, aby sa oni už cez noc stali 

dokonalými, ak sa u vás mali dočkať priazne.  

Sú skutočne niektorí, ktorí prechovávajú už vopred nedôveru voči všetkému, čo sa im 

tu na Hore podáva, lebo sa mylne nazdávajú, žeby mali mať zvláštne pozemské výhody, ak sa 

sem zaradia! 

Ale všetko, čo tu bolo zriadené, má omnoho vyššie a pre vás tiež omnoho cennejšie 

ciele, to vám neprišlo na myseľ. Neuvažovali ste ani o tom, že sebapremáhanie prináša 

v prvom rade osoh len tomu, kto sa premáha. 

Nejeden z vás nebol k tomu ochotný lebo si závistlivo myslel, že z jeho konania by 

mohol mať úžitok niekto iný! Aké malé, aké neobyčajne malicherné sa to javí pri tom 

všetkom, čo tu na Hore dostáva denne, ba každú hodinu. Chce sa dohadovať o malichernosti, 

zatiaľ čo je trvale zahŕňaný nesmiernou hojnosťou.  

Preto teda stŕham dnes tento most. Vy všetci, ktorí ste po ňom ešte nechceli prejsť 

v radostnom spoluzachvievaní, v snahe pomáhať na veľkom, vy stojíte na druhej strane toho, 
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čo je čiastočne už nové a musíte sa teraz pokúsiť dostať sa skokom cez túto priepasť, ktorá 

leží medzi starým a novým! 

Ani pri najväčšej námahe nepodarí sa to nikomu tak, aby sa pri tom teraz viac či menej 

neporanil. Vždy podľa toho, ako sa v tom prejavoval. Je celkom možné, že nového 

nedosiahne a zrúti sa do hlbín. Ja som vám podal ruku, aby som vám pomohol. Nie všetci 

z vás sa jej s vďakou chopili. 

Budete sa chcieť utešovať, že to boli predsa len maličkosti. Lenže ani tá 

najnepatrnejšia zo všetkých maličkostí nebude vpustená do nového. Aj na to si budete musieť 

zvyknúť, lebo v budúcnosti už nebude žiadnych maličkostí, ale bude jedine správne alebo 

nesprávne. Nebude záležať na tom, či to bolo veliké alebo malé, lebo oboje ruší rovnomerné 

zachvievanie vo stvorení. 

A keď si aj poviete: „Áno, keby sme boli vedeli, že ide o to, boli by sme v každom 

prípade všetko s radosťou splnili, keďže už dávno čakáme na to, aby sme svoje veľké dobré 

chcenie prejavili činom!“ –– potom zmýšľate nesprávne.  

V dobrovoľnom konaní spočíva pravosť! Jedine to má pre vás cenu a môže vám 

skutočne pomôcť, môže vám priniesť úžitok, ak sa dobrovoľne a v radosti podporujúc, snažíte 

spoluzachvievať, budovať! 

Ak by som vopred podal vysvetlenia o zmysle a účele mojich prianí, o následkoch 

splnenia, ktoré vám prinesú, potom by pre vás nemali nijaký úžitok; lebo vaše konanie by 

potom bolo rozumovo chcené, aj keď v dobrej vôli, ale predsa rozumové. Nemohlo by to 

vojsť do vás samých, ako nový druh vašej bytosti v dobrovoľnom konaní, ako samozrejmé 

po tom všetkom, čo ste z vedenia už smeli prijať. Bolo by to nepravé a také by to zostalo. 

Medzi znovuzrodenými ľuďmi tu na Hore musí však byť všetko pravé! 

Tak sa odlúči pravé od nepravého vždy samo od seba vlastným myslením a konaním, 

a keď potom dopadne lúč súdu, zmetie to, čo je nepravé. Odsekne to a zničí, pretože to ešte 

patrí k starému, ktoré musí pre vás byť už minulosťou a sem viac nepatrí! 

Tu potom nepomôže nárek ani prosby; lebo to všetko ste chceli sami, a aj ľahostajný 

alebo povrchný je len sám vinný, pretože sa väčšmi nenamáhal pochopiť hlboký zmysel. – 

Ale tým som vám otvoril ešte jednu klenotnicu, z ktorej ste si mohli prebohato naplniť 

svoje vrecká. Tiež okolo nej šli niektorí z vás pohŕdavo v nesprávnej domýšľavosti alebo v 

pohodlnosti. 

Bola to ale najväčšia chyba, ktorú mohli urobiť, lebo tým pre seba zameškali mnoho, 

veľmi mnoho, a toto zmeškanie môže ešte spôsobiť ich pád, pretože tým zaostali a teraz 

musia vynaložiť mnohonásobne viacej sily, aby si ešte v poslednej chvíli namáhavo 

vybojovali to, čo takto stratili. 

V spoločnom nažívaní bola vám často poskytnutá príležitosť pomocne zasiahnuť 

v prospech druhého alebo pomôcť aj pri celkom bežných prácach, ktoré je nutné vykonávať 

všade, kde žije toľko ľudí pohromade, ale má z nich konečne prospech i každý jednotlivec bez 

výnimky. Nech už to boli práce pri úprave ciest alebo v hospodárstve. 

Bolo dosť práce pre všetkých. A v dobrovoľnej ochote ku pomoci pre všeobecné 

blaho, niet žiadneho rozdielu medzi stupňami vzdelania; apoštolom, učeníkom, nositeľom 

zlatého alebo strieborného kríža; lebo to je ozdobou každého človeka, nikdy pri tom nestratí 

niečo zo svojej dôstojnosti.  

Naopak, čím viac chce byť človek pozdvihnutý nahor, tým ochotnejší musí byť sám 

ku pomoci všetkého druhu.  

Tu hore v tom ale bolo ešte niečo celkom iného. V týchto príležitostiach som vám ponúkol 

neoceniteľnú pomoc! 

Kto sa dobrovoľne chopil tejto práce, muži pri hrubých a najhrubších prácach, ženy v 

primerane ľahších zamestnaniach, tomu sa pri tom mohli rozviazať staré silné vlákna zlých 
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spätných účinkov z minulosti, takže sú od toho na začiatku oslobodení a nanovo silne spojení 

s vláknami, ktoré prichádzajú z výšin a ktoré ich držia, povznášajú, posilňujú. 

Ale nie len duch pri tom získal, ale aj telo! Od mnohého sa oslobodilo a mnohé sa tiež 

odznova vybudovalo; lebo iba pri pohybe a činnosti môže prísť veľká pomoc, ako to 

z Posolstva veľmi dobre viete. 
Sú predsa medzi vami už tiež mnohí, ktorí to mohli veľmi 

zreteľne prežiť na sebe a vďačne sa z toho radujú. 

Kto sám nechce pomáhať, tomu sa tiež nemôže pomôcť. V dôsledku toho sa nemohlo 

všetkým dostať láskyplných milostí; lebo sú medzi vami niektorí, ktorí vo svojom 

nesprávnom myslení, ba i domýšľavosti, chodili okolo týchto stále naskytujúcich príležitostí 

bez lásky alebo, jasne povedané, vyhýbali sa práci, ak do nej neboli nútení. Aj pohodlnosť má 

na tom svoj veľký podiel. 

Prevažne však domýšľavosť, ktorú som vo svojom Posolstve zavrhol ako najväčšieho 

nepriateľa a dosť zreteľne pranieroval. Lenže ona sa prejavuje zakaždým v novej forme a nie 

je preto nikdy za domýšľavosť považovaná práve tými, ktorí sa jej dali zotročiť.  
Nepotrebujem hovoriť mená; lebo bolo dosť nápadné, že každý jeden vedel, kto medzi tými na 

Hore chýbal.  

Tí však už dostali mzdu za svoje nesprávne konanie, lebo ich duchovný vývoj zaostal 

ďaleko pozadu za oným stupňom, ktorý vlastne mali dosiahnuť, pretože sa sami vyhýbali 

najsilnejším možnostiam pomoci. To sa bude teraz prejavovať stále zreteľnejšie a čoskoro to 

bude verejne viditeľné a bude sa to musieť prejaviť.  

Okrem toho visia na nich ešte nejaké zlé karmické vlákna, ktoré teraz naliehajú na 

nevyhnutné odpykania, pretože sa nechopili príležitosti na ľahšie, 
symbolické rozuzlenie, ku ktorému mohlo dôjsť. Ktoré ďalej nemôžu byť 

odložené, ale tiež nemôžu byť zoslabené, pretože nevyužili príležitosti k ľahšiemu, rozuzleniu, , ktorého mohli 

dosiahnuť v dobrovoľnom vykonaní práce a tiež by ho iste dosiahli. Teraz ich bude ešte očakávať mnoho 

bolesti, mnoho hnevu, pretože sa oni sami nepremohli. Musia sa prebudiť k poznaniu skutočného 

človečenstva, a ak to nepôjde inak, potom v bolestiach.  

Nevýslovná láska spočívala vo všetkom, čo vám tu bolo poskytované! Bola v tom 

hojnosť bohatých milostí a nežné vedenie, ktoré vám môžem teraz ukázať, keď je ten čas už 

preč, aby každý ešte spoznal, o čo sa vo svojej ľudskej domýšľavosti pripravil, alebo čo už 

v pokore nadobudol. 

Skôr som vám o tom nesmel povedať, pretože všetko musí vychádzať z vlastného 

chcenia, ak vám to má priniesť úžitok, ktorý v tom spočíva. Dávam vám len príležitosť 

a ukazujem cestu. Rozhodnúť sa musíte potom sami. V slobodnom chcení možno 

povedať: v láske a radosti je opravdivá služba!  

Odhrnul som vám teraz oponu, tak teraz poznávajte a učte sa pritom pre budúcnosť! 

Nenechajte túto skúsenosť prejsť okolo seba bez úžitku. Lebo ešte pri ďalšom zotrvávaní vašich 

slabostí príde teraz len pád a zavrhnutie vášho bytia ako nepotrebného kameňa pre svätú výstavbu. – 

Ešte dnes chýba mnohým z vás akákoľvek predstava o tom, ako vážne, ako nesmierne 

vážne treba brať moje volanie a každý tichý pokyn, ktorý som vám dal, a aký neoceniteľný 

zisk v sebe skrýva pre vás mnohých to, čo si vôbec nevšímate. 

No jedného dňa si to náhle uvedomíte. Lenže potom sa už nedá nič dohoniť a vy 

môžete už iba dodatočne trúchliť nad minútami, ktoré ste premárnili, a už ich nemôžete 

napraviť. 

Radostne hľadím na tých, ktorí sa pri premáhaní starého doterajšieho človeka, verne na 

mojej strane zotrvávajúc, ktorí sa snažili spoluzachvievať a prispôsobovať sa, keď aj mnohokrát 

proti svojmu ľudskému presvedčeniu.  

Budú to mať ľahšie, vžiť sa teraz do toho nového; lebo splnili z vernej lásky, a pri 

tomto splňovaní sa v nich všetko jemne prestavalo, oni sami sa stali novými a budú pripravení 

v hodine, keď sa tí ostatní prepadnú do bedákania!  



 630 

Oni sú tým môjmu srdcu vždy bližší. S radosťou ich chcem raz označiť svojmu Otcovi, ktorého 

všemohúca ruka ich požehnajúc vysoko pozdvihne!  

 

 

 

 

205. Veľká noc 1934. 
 

 

Tak, ako na jar časté búrky svojím hukotom zvestujú znovuzrodenie prírody, tak tiež 

Veľká noc tohto roku má ohlásiť vzkriesenie vaše i ľudstva z duchovného spánku, trvajúceho 

mnoho tisícročí. Má zvestovať vzkriesenie vášho ducha, ktorý bol doposiaľ zotročený, k zemi 

pripútaným rozumom. 

V búrkach a bolestiach sa rodí nová doba, veľká horúčka svetov spôsobí očistu, trasúc 

a lomcujúc aj nemocným telom tejto zeme, že sa zdá, ako by malo zahynúť, zatiaľ čo 

v skutočnosti vedie tento dej k uzdraveniu. 

Staré bude, vytiahnuté, vytlačené a strasené, pretože bolo nesprávne a rušivé 

v zachvievaní tohto stvorenia, musí zahynúť, bude spálené a zhorí a z jeho popola vykvitne 

prostredníctvom Božej milosti to nové, ktoré sa podriadi zákonom, rastúc v nich, rozkvitne do 

plnej krásy a potom prinesie bohaté ovocie, ktoré svojou drahocennosťou poskytne to 

najvyššie, čo dokáže ľudský duch. 

Ale najprv musia prísť ťažké búrky, všetkým musia najskôr lomcovať očistné 

horúčkovité triašky, aby usmrtili to staré, skôr než bude môcť vzniknúť nové; a vy, ktorí máte 

byť schopní z toho sa dostať, potrebujete Božiu milosť, aby ste sa mohli opäť vzchopiť, keď 

vás po všetkých búrkach zavolá nové slnko k novému životu!  

Bude vám prečudesne vo vašej duši. Budete unavení až k blaženému rozplynutiu, 

a predsa čerstvo posilnení nevýslovnou silou. Budete váhaví a zároveň odvážni, ubolení 

a predsa plní radosti. Ako sa na kvetinách a tráve iskrivo trblietajú posledné kvapky podobné 

najnádhernejším kryštálikom, tak sa budú horúce slzy horko plačúcich duší podobať zrazu 

žiarivým briliantom ako ozdoba najčistejšej radosti, najhlbšej vďaky! 

Budete plačúc jasať a v rozochvení sa vzpriamite v žiarivých lúčoch lásky vášho 

Boha! Tak vám bude po súde.– 

Neochvejná vernosť je však k tomu pre vás cestou a svätá viera kľúčom od brány do 

nového života. A v nezištnej láske spočíva sila, ktorú potrebujete!  

Potom budete raz počuť aj tie veľkonočné zvony, ktoré budú vyzváňať mier všetkým 

ľuďom, ktorí podobní uzdravujúcim sa po dlhej nemoci, duchovne našli cestu domov, 

k Pánovi, ktorého svätý hnev museli pocítiť skôr, než Ho spoznali, aby naplnení vďakou 

cítiac sa v bezpečí, konečne v tom uvideli jeho veľkú lásku. 

Veľkonočné zvony budú tiež raz zvestovať radosť národu, ktorý si na svojich 

samoľúbych bludných cestách vynútil tie najhoršie bolesti a až v nich sa naučili dvíhať zrak 

nahor, aby konečne dosiahol takú zrelosť, ktorá ho učiní povolaným, aby žiarivo predchádzal 

celému pozemskému ľudstvu v službe Pánovi. 

A budú to nakoniec opäť veľkonočné zvony, ktoré do všetkých krajín zahlaholia 

splnenie, že temno zo zeme celkom ustúpilo a ona sa smie kúpať v novom svetle, darovanom 

jej k oslobodeniu sa, a k návratu do pôvodného stavu, z ktorého sa kedysi sformovala. 

Teraz však tieto zvony vyzváňajú k súdu! Každý človek musí prejsť popri súdiacom 

meči, ktorého lúč ho zasiahne. Nie súčasne, ale v presne určenom čase, ktorý je vzhľadom 

na počet ľudí pomerne krátky.  

A iba raz má každý človek pre seba príležitosť vycítiť poslednú milosť Božiu 

v Slove! Ono okolo neho nejakým spôsobom prejde tak, že ho môže spoznať, ak len chce. Ak 
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sa naň potom neupne so všetkou silou a nevyužije tento okamih, tak sa to k nemu už nikdy 

opäť nevráti, a on musí byť stratený. 

Je len málo ľudí, ktorí túto milosť ešte spoznajú a aj pre seba využijú. Tí ostatní 

premeškajú svoj čas, príležitosť, ktorá sa naskytne iba raz. Myslia si, že zostanú schopní 

siahnuť po tom, kedykoľvek ako dosiaľ, keď už to vôbec inak nepôjde. Bude to však strašné 

poznanie, až budú musieť uznať, že tým už všetko stratili, a to nenávratne, a že ich mená boli 

už vymazané z knihy života, tých, ktorí smú žiť vo stvorení.  

Mnohí k tomuto poznaniu nedôjdu už tu na zemi, ale až potom, keď budú musieť 

opustiť pozemské telo. Ale oni boli už predtým určení pre smrť, tú večnú, z ktorej pre nich 

niet prebudenia po nevýslovných mukách rozkladu osobného sebauvedomenia! – 

Iba raz, ľudia, ide milosť ticho okolo vás, bez toho, žeby vás volala; lebo to musíte 

byť vy, ktorí sa máte po nej okolo seba túžobne rozhliadať, bdelo ju očakávajúc, otvorení pre 

lúč, prichádzajúci zo svetlých výšin. Iba raz sa každého z vás ľudí ešte počas súdu dotkne! 

Nebude získavať ani vábiť, ale bude vecný, nezaujatý k tomu, kto lúč uchopí, alebo ho nechá 

prejsť okolo. Je to Božia vôľa, že vy sami sa o to máte snažiť! 

Strach, bezmedzná úzkosť musela by sa zmocniť ľudstva, keby malo iba tušenie 

o veľkosti Boha, žiarivo tróniaceho v bezbytostnej všemohúcnosti, v nedosiahnuteľných 

diaľavách. Nedosiahnuteľný dokonca aj pre každého najčistejšieho archanjela v božskom!  

A mnohí ľudskí duchovia si namýšľajú, že sú svojim pôvodom sami zčasti božskými, 

alebo že sa božskými stanú v poslednom, najvyššom zdokonalení, ba čo ešte viac, že možno 

sami potom budú časťou Boha! 

Oni, ako tvorovia určitého vyžarovania, ktoré sami mohli dôjsť k vedomiu až v tých 

najposlednejších výbežkoch, keďže ináč sú príliš slabé, aby zniesli ten už mnohonásobne 

oslabený tlak Svetla, oni v sebe chcú niesť Božiu iskru a pritom nemajú ani len predstavu 

o Božom stvorení a ešte menej o Bohu! 

Prevaľujú sa iba vo fantastických výtvoroch, ktoré majú svoj pôvod v dusnom močiari 

vlastných prianí, zbožňujúcich a uctievajúcich milé „ja“. Ich pokora je špinavým rúhaním sa 

čistej svätosti Pána! Svojou namyslenou samoľúbosťou a číhajúcim pokrytectvom sú 

najodpornejšími tvormi tejto zeme. 

Práve títo ľudskí tvorovia sa opovažujú nedbať na vôľu Božiu vo stvorení 

a presadzovať svoju ako pre nich jedine smerodajnú, slúžiacu im ako zásadu pre ich myslenie 

a konanie. 

Do všetkého, čo na zemi je, prenikol jed. Nič sa na nej nedeje podľa pravej Božej 

vôle; všetko podľa chcenia ľudí, ktorí dokonca Božiu vôľu sformovali iba podľa svojich 

prianí a potom opovážlivo tvrdia, že Božia vôľa môže byť len taká a nie iná, pretože oni si to 

tak myslia! Ich myslenie sa však riadi podľa ich prianí!  

Všade hriešne, hanebné rúhanie. Kam človek vkročil, tam rozšíril ten jed. Kdekoľvek 

pôsobí so svojím myslením, ktoré ako stredobod, ako jadro celého bytia a konania je schopné 

vidieť vždy len človeka samého, tam presadil svoju vôľu proti Božej vôli a škodlivou 

svojhlavosťou všetko pokrivil. 

S protivnou samozrejmosťou strhol na seba osobivo aj právo rozhodovať o všeličom, 

čo mu vôbec nenáleží podľa svätých Božích zákonov, ktoré sú pevne zakotvené vo stvorení 

a pred ktorými by sa musel skloniť, keby chcel mať mier. 

Lenže to on nechce! „Boh“ mu má pred inými slúžiť ako opora jeho domýšľavosti; 

lebo sa opovažuje denne, často každú hodinu vydávať vlastné myšlienky a slová ako aj činy 

za samým Bohom chcené, volajúc Boha za svedka pre svoje právo!  

Práva sa má teraz dostať každému, svätého práva, lenže inak, ako si myslí! A vy, ktorí 

sa v dôvere skláňate, vy máte byť toho svedkami v prichádzajúcej dobe! 
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Je nesprávne, nech pozemský človek robí čokoľvek, pretože sa sám vzdialil od Boha. 

Od základu musí sa stať najprv všetko novým, skôr než bude môcť opäť nájsť milosť pred 

Bohom. 

Už pojem, ktorý si človek vytvoril o Bohu, je nesprávny! Lebo dokonca aj pri tom 

možno mnohé bez všetkého ľahko rozpoznať ako výtvor ľudskej domýšľavosti, tak 

zakorenenej v ľudskom mozgu. A na tom spočíva tá nesprávna stavba všetkého myslenia 

a tiež konania. Človek svojho Boha už nepozná, pretože si urobil z neho len pohodlnú modlu! 

Na takom nesprávnom základe nemôže vzniknúť dobrá stavba. Všetko na ňom stojace sa 

musí zrútiť. 

Človek nie je dokonca ani pri dobrom chcení hoden pomoci. Iba nepochopiteľná 

Božia láska dokáže napriek tomu vyslať príležitosť na opätovnú pomoc! 

Ale tentoraz bude ľuďom daná iba príležitosť, nič viac. Ako topiacemu sa, ktorému 

môže byť hodený iba záchranný pás, keďže iné možnosti sú neuskutočniteľné. 

Tak je to s vami, ľudia! Zúfalo musíte zápasiť o seba samých, musíte sa snažiť, aby ste 

vy tento záchranný pás uchopili v pravý čas, inak ste zasvätení večnej smrti, ktorej ste sa sami 

zasľúbili! Tento pás vám bol hodený v Slove Božom. Len kto sa ho prosebne pridrží, bude 

zachránený a všetko ostatné bude musieť zahynúť! 

Ľudia, bojujte preto teraz o svoje bytie so svojim najlepším chcením, inak sa čoskoro 

nad vami zavrú vlny! – 

Viem, aká veľká časť týchto ľudí bude teraz a musí byť stratená, lebo inak nemôže 

prísť ozdravenie do sveta. 

Boh bude trpieť len takých tvorov, ktorí sa podriadia jeho vôli, a mohli vzniknúť až 

z nej. Nič iné nesmie viac požívať požehnanie stvorenia. Všade musí byť jasnosť. To rušivé 

bude odvrhnuté a musí sa bez prílivu sily rozpadnúť; lebo jestvuje len jedna udržujúca sila, 

pochádzajúca z Boha. A tejto, ktorí nerušia ani sa neprotivia sa dostane i naďalej! 

Teraz sviští svätý meč Boží očistne v lúči najvyššieho Svetla tiež nad touto Zemou, 

aby na nej nezostalo nič, čo nechce spoznať Pravdu a riadiť sa radostne podľa nej! 

Božia spravodlivosť rozmetá všetko to, čo si ľudstvo vytvorilo ako karikatúry 

pokrivenej spravodlivosti, vymyslenej skazeným rozumom, slúžiacim iba najnižšej 

žiadostivosti po moci! – – 

„Už dosť! Až potiaľ a nie ďalej!“ hovorí Pán, a jeho svätý hnev zničí všetko, čo je nie 

hodné jeho požehnania!  

 

 

 

 

206. Svätodušné sviatky 1934. 
(výňatok) 

 

 

Spĺňam ako zákon v Božej Spravodlivosti: Spĺňam veci, ktorých začiatky spočívajú 

veľmi často v dávnych tisícročiach. Pri povolávaní vidím často už prichádzajúce kolísanie 

a tiež pád, Ja však spĺňam. 

A s týmto spĺňaním sa potom urýchľuje a prehlbuje pád toho, kto sa stal neverným 

potom, keď bol verne vedený tisícročiami k službe v terajšej dobe a kedy bol pripravovaný ku 

splneniu svojej prosby. Môcť rozhodnúť o živote a smrti, o bytí a nebytí seba samého, to 

spočíva vždy vo vlastných rukách človeka. Toto rozhodnutie sa však prejaví veľmi rýchle, 

bezprostredne. Myslite na blížiacu sa Slávnosť v pokore, nie však s pozemskou ctižiadosťou 

alebo prianím byť povolaný a pozdvihnutý. Tak mnohí sa snáď domnievajú, že k povolaniu 
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dochádza ľubovoľne len podľa pozemského merítka. Kto takto premýšľa, ten netuší veľkosť 

môjho poslania, ten tiež nepozná hodnotu povolania.  

Ja pritom nevyvoľujem, ale spĺňam! 

Spĺňam, čo pred tisícročiami bolo ľudským duchom na ich prosbu povolené, akonáhle 

bývalý prosebník s dobrým chcením nájde ku mne cestu. 

 

 

 

207. (Deň Holubice 1934.) 
 

 
Nepochopiteľná je pre ľudského ducha Božia milosť! 

Táto nemožnosť pochopenia však neoprávňuje ľudí k opovážlivosti, trvalo očakávať trpezlivosť, keď 

svoje chyby pestujú, namiesto toho, aby ich odkladali a keď ľahkomyseľne vlastnou nedbalosťou nehľadajú vo 

Stvorení všetky zákony Božie.  

Veľkosť Božia nespočíva vo veľkomyseľnom prehliadaní všetkých nevedomostí a v tom, aby za zlé 

chcenie daroval ešte dobro! To by sa týmto domýšľavým ľuďom hodilo! Ale priania ľudí a ich myslenie nemá 

pritom najmenšiu hodnotu a žiadny vplyv; lebo Boh nie je taký, akého vy očakávate, ale On je a zostáva taký, 

ako bol od počiatku! On zostáva vo všetko nezmenený! 

Ja vám hovorím, že ešte nepochopiteľnejšia než milosť Božia je ľahostajnosť vo vás voči Božím 

zákonom! Ľahostajnosť vašich duchov prináša vlažnosť, ktorá musí byť vyvrhnutá z tohto Stvorenia, ktoré sa 

zachvieva v Božích zákonoch, z ktorých ste vznikli a nimi trváte. Byť vyvrhnutý zo Stvorenia ale znamená, 

v trpkej hrôze stať sa vyvrhnutý ako nemocná, škodlivá časť, aby sa to zdravé ešte celkom nenakazilo!  

A pretože v tomto Stvorení iba ľudský duch sám je príčinou a nositeľom nemoci, tak bude teraz on 

vyvrhnutý, odvrhnutý vo veľkej očiste, ktorá musí priniesť úplné uzdravenie.  

Milosť Božia spočíva v zákone, ktorého človek nedbá. A z toho dôvodu nemôže byť tiež viac účastný 

milosti, pretože skutočná milosť môže spočívať len v plnení zákonov. Jednostrannosť je tým vylúčená, nakoľko 

jednostrannosť je vo vôli Božej nemožná. 

Vy ste ale chceli byť účastní milosti, bez toho, aby ste sa starali o zákon! Také bolo doterajšie myslenie 

a jednanie všetkých ľudí tu na zemi. Je to potupné pre toho, ktorý mal byť korunou tohto Stvorenia. 

Namiesto, aby ste sa stali duchovne slobodnými vládcami, urobili ste zo seba len úbohých žobrákov! 

Bez hanby kladiete svoje priania do modlitby, a nemyslíte na to, že len v samotnom dávaní môže byť prijímanie 

a že dávanie spočíva len v splnení zákonov, ktoré vám Boh vo Stvorení dal. A jedine plnenie povinností skrýva 

práva, ktoré človek v tomto Stvorení smie užívať. 

Ako ste jednostranní a malí! Avšak ako opovrhnutia hodní stojíte pred Stvoriteľom, ktorý vám všetko 

zveril! Precitnite k vlastnému poznaniu, ľudia, ak chcete ďalej žiť v milosti Božej. Ak chcete zostať účastní 

požehnaní vedomého bytia, potom nezostávajte viac tak lenivými ako doposiaľ, ale plňte konečne svoje 

povinnosti vo Stvorení.  

A opäť vám chce milosť Božia nechať otvoriť brány vo svetlom Hrade, aby žiarenie Svätej sily preniklo 

dolu do Stvorenia, ktoré je pre to pripravené, k jeho posilneniu a udržaniu, ako sa to deje každý pozemský rok.  

Ďakujte Pánovi, že vám ešte poskytne možnosť obnovy tejto sily, a hľaďte vo vernom plnení povinností 

ako najvyšší tvorovia tieto zákony nasledovať! Potom v tejto sile Svetla ešte zosilniete, pretože ona bude 

konečne správne použitá a ponesie vás nahor k oným svetlým výšinám, po ktorých túžite!  

Slávnosť Svätej Holubice! To je najvyššia slávnosť, ktorá napĺňa chrám Svätého Grálu 

vo svetlom Hrade, ktorého sieňami prúdi jasavá vďaka. Sieňami, ktoré pojmú svety. 

Je to ono svetelné dianie, bez ktorého by stvorenie nemohlo existovať, to, ktoré ho 

podporuje a udržuje. A všetko žije z toho, čo smie vo stvorení žiť.  

V pokornom odovzdaní kľačia anjeli a Prastvorení. Neodvažujú sa pozdvihnúť tvár 

k tejto veľkej Božej láske, ktorá daruje silu v najsvätejšej Čistote a nepredstaviteľnej hojnosti. 

Od tejto čistoty bude odhodený ten ľudský duch, ktorý sa nezmenil podľa Slova 

a nedal sa cestou, ktorú mu predpisujú zákony vo stvorení, ktoré v sebe nesú vôľu Božiu. 

Tí však, ktorí v pokore hľadajú vôľu Božiu, aby vďačne podľa nej utvárali svoj život, 

príjmu dnes netušenú silu, ktorá milostiplne pozdvihne ich ducha nahor, aby ich túžba došla 

naplnenia.  
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Dnes je to iné než prv! Po prvý krát prúdi Svätá Božia Prasila ničím netlmená dolu. 

S radostnou nádejou na ňu Zem čaká, aby bola teraz schopná striasť násilím všetky následky 

zlého ľudského chcenia v sile svojho vlastného Pána a Stvoriteľa, ktorý ju posiela 

k vykúpeniu z jarma hanebného poblúdenia na dobu tisíc rokov. 

Následky dnešného diania budú otrasné, lebo Svätá Prasila uvoľňuje jasne a zreteľne 

nielen Božie požehnanie, ale i Svätý hnev, ktorý, očakávajúc túto silu, vznáša sa už týždne 

nad všetkým ľudstvom! 

A v pravde, teraz je toto ľudstvo zrelé! Samo svojim myslením a konaním uvoľňuje 

všetko pre seba i proti sebe. Lebo každé myslenie, každé jednanie pôsobí teraz ako stisk 

tlačidla rozvodnej dosky, ktorá spustí prúd tejto Božej sily, čo vyvolá bezprostredné spätné 

pôsobenie doposiaľ netušenej intenzity. 

Násilne budú teraz pozemskí ľudia posunutí pred neúplatnú Božiu spravodlivosť, pred 

ktorou neobstojí žiadny sebaklam, ktorému sa doposiaľ oddávali. 

Modlite sa vy, ktorí ste prijali moje Slovo ako také, aby sa vám v tejto hodine dostalo 

sily, ktorú budete potrebovať, aby ste obstáli pred súdnym lúčom Božím.  

Amen. 

 

 

 

 

208. Bezbytostné. 
 

 

SLOVO „bytostné“ je výraz tvorenia . . . Je tak obsiahly, že ľudský duch ako čiastočka 

stvorenia ho nikdy nebude môcť správne pochopiť.  

Opakom bytostného je výraz nazvaný „bezbytostné“. Čo znamená bezbytostné, to si 

človek vôbec nemôže predstaviť. Bude mať o tom vždy iba nejasnú predstavu, pretože je to 

niečo, čo mu musí zostať navždy záhadou. Vôbec nemôže pre to sformovať ani pojem, keďže 

pre bezbytostné nejestvuje nijaká forma v zmysle ľudského ducha. 

Aby som vás však o niečo bližšie priviedol k porozumeniu, chcem tieto výrazy 

tvorenia nahradiť výrazmi pozemskými, aj keď sú voči skutočnému iba slabým tieňom.  

Ako bytostné si predstavujte závislé a ako bezbytostné to jediné nezávislé! 

Ľudsky myslené, to vám dáva najlepšiu možnosť, vecne sa k tomu priblížiť, aj keď 

ono nemôže vyjadriť alebo označiť to, čím skutočne je, alebo aké to je; lebo „čo“ to je, 

nemohli by ste nikdy pochopiť, zatiaľ čo o tom, „aké“ to je, by ste si týmto spôsobom mohli 

učiniť aspoň približný obraz.  

To bezbytostné je teda to jediné nezávislé, zatiaľ čo všetko ostatné je od neho 

v každom ohľade závislé, a preto sa označuje ako bytostné. K tomu patrí tiež všetko 

duchovné a práve tak všetko Božské, zatiaľ čo jedine Boh sám je to bezbytostné!  

Z toho vidíte, že medzi Božským a Bohom je ešte veľký rozdiel. Božské nie je ešte 

Boh; lebo Božské je bytostné, ale Boh je bezbytostný. Božské a všetko čo v ňom jestvuje, je 

závislé od Boha, nemôže existovať bez Boha. Avšak Boh je skutočne nezávislý, ak na to 

chceme použiť pozemské výrazy. Lenže tieto samozrejme nemôžu podávať to, čo 

v skutočnosti je, pretože pozemské alebo ľudské výrazy nedokážu obsiahnuť takú veľkosť. 

Boh nie je teda Božský, toho si dobre všimnite, ale Boh je Boh, lebo je bezbytostný; 

a bezbytostné nie je Božské, ale Boh! 
Ježiš Kristus povedal kedysi jednoduchými slovami: „Ja a Otec sme jedno!“ 
On teda nebol Božský, čo by potom znamenalo bytostný, ale On bol Boh-Syn, 

z bezbytostného prichádzajúci. 
Výraz „Božský“ je pre Neho teda nesprávny, ak to vy ľudia chcete brať správne. Božskí sú 

archanjeli a najstarší v Božskom. Ježiš však bol a je Boh-Syn! 
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V tom spočíva jednoduchá, neotrasiteľná skutočnosť, pretože On prišiel z bezbytostného, teda 
zo samotného Boha, a nie z bezprostredného vyžarovania Božieho, ktoré je bytostné a označované 
ako Božské.  

Samotné jadro Syna Božieho je časťou bezbytostného. Vidíte teda, že obeť je omnoho väčšia, 
ktorú Boh-Otec poskytol celému ľudstvu, a zločin tohto ľudstva a Lucifera ešte omnoho príšernejší, 
ktorý spáchali bojom najpodlejšieho druhu proti Bohu, od ktorého musia všetci bez výnimky zostať 
úplne závislí. 

Následok najsvätejšieho hnevu dopadne na rúhačov plnou silou, ktorá nemá byť zmiernená! 
Vy však, ktorí ste smeli poznať moje Slovo, prichádzajúce z bezbytostného, môžete v ňom 

teraz spoznať celú tú veľkosť vašej úlohy, ako aj rozsah všetkej milosti, ktorej sa vám tým dostáva. (*) 

 

 
 (*)Text nachádzajúci sa len v prevedení pochádzajúcom zo Švajčiarska. 

 

 

 

209. Ako sa má Posolstvo prijímať. 
 

 

POZEMSKÝ človek robí jednu veľkú chybu pri duchovnom hľadaní: Rád by sa 

skokom ponáhľal dopredu, miesto aby v pokoji a s bezpečnou istotou išiel z kroka na krok. 

Sotva zachytí nejaký podnet, ktorý ho chce priviesť k hľadaniu duchovných hodnôt, už aj sa 

pýta po najvyšších veciach, ktoré sú ďaleko nad chápavosťou ľudského ducha. 

Tým sa robí už vopred neschopným niečo prijať. Zmätený, zbavený odvahy, zanechá 

čoskoro hľadanie. Nezriedka vstúpi dokonca hnev do jeho duše a on sa vysmieva, 

zosmiešňuje a robí si posmech z iných hľadajúcich, vystupujúc voči ním nepriateľsky. Lenže 

toto nepriateľstvo má vlastný dôvod v pocite skľučujúceho poznania, že sám nebol schopný 

nájsť hodnoty v duchovnom. Vedomie o svojej bezmocnosti robí ho nepriateľom, k čomu sa 

pripája závisť a neprajníctvo. 

Kto sa vysmieva, nemá prevahu, ale je roztrpčený. Vo vysmievaní a posmechu 

spočíva otvorené priznanie vlastnej neprístupnosti, vlastnej slabosti a nemohúcnosti voči 

nejakej veci, k pochopeniu ktorej posmievačovi chýba možnosť porozumenia. Alebo je to 

závisť, ktorá z neho hovorí. Závidí to, že iný môže pochopiť niečo, čo jemu samému zostáva 

nepochopiteľné. 

Tiež je typické pre ľudského ducha, že sa neposmieva ani nehaní tam, kde sa 

domnieva byť znalým. Ak je však o svojej znalosti skutočne presvedčený, chýba mu 

akýkoľvek popud k nenávisti a k nepriateľstvu. – 

Avšak potom aj strach môže ľudského ducha priviesť ešte k tomu, že je plný nenávisti. 

Predovšetkým strach pred znevážením verejnou mienkou, strach pred poznaním, že jeho 

vlastná znalosť, doteraz tak pyšne stavaná na obdiv, dostane úder od niečoho, čo on sám nie 

je schopný, alebo nemôže pochopiť bez toho, žeby svoju doterajšiu tzv. znalosť neoznačil za 

nedostatočnú, ak nie dokonca za nesprávnu.  

To je potom pre ducha pozemského človeka samozrejme tým najpádnejším dôvodom 

k útokom, k posmechu a k haneniu ba k najprotivnejším spôsobom boja, ktoré necúvnu ani 

pred lžou a ohováraním a nakoniec prejdú k násilnostiam, keď výsledok sa nedá inak 

dosiahnuť. 

Tak je to od najmenšieho po najväčšie. Čím väčší vplyv mal nejaký človek svojou 

domnelou vedomosťou na spolublížnych a čím viac títo o jeho domnelej vedomosti vedeli, 

tým energickejšie sa bude vždy uzatvárať pred novým poznaním, ak bude prichádzať z cudzej 

strany a tým zúfalejšie bude tiež pracovať proti ním. 
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Tak nejeden pozemský človek rád by sa otvoril novému učeniu, aj keď odporuje 

doteraz jeho domnelej a nesprávnej znalosti, na ktorú je namyslený, pokiaľ jeho staré názory 

nikto nepozná. 

Lenže ak ich spolublížni poznajú, potom jeho samoľúbosť nepripustí pripojiť sa 

k novému poznaniu, ktoré mení to jeho. Tým by predsa ukázal, že išiel doteraz nesprávne. 

Potom ho odmietne, niekedy aj proti vlastnému najvnútornejšiemu presvedčeniu, ktoré mu 

často spôsobuje ťažké chvíle! 

V zbabelosti hľadá potom ľubozvučné slová, ktoré majú zastrieť jeho samoľúbosť 

a mudrujúci rozum mu v tom pomáha. Dá mu vyhlásiť s plnou dôstojnosťou, že pociťuje 

zodpovednosť voči tým, ktorí ho doteraz nasledovali na jeho cestách. Zavrhne nové poznanie 

„z lásky“ k iným, aby sa nešíril nepokoj v tom mieri, ktorý našli duše jeho veriacich 

v doterajšom zmýšľaní. 

Pokrytci, hodní odsúdenia, ktorí takto hovoria; lebo ich preslávený mier je iba spánok, 

držiaci ľudského ducha v osídlach a bráni mu hýbať sa podľa Božieho zákona pohybu 

k rozvitiu ducha. Bráni, aby mu narástli krídla k letu do svetlých výšin, od ktorých musia 

pokrytci zostať vzdialení vo svojom pokojnom spánku!  

Avšak mnohí ľudia utekajú radi za takými škodcami Božích zákonov, lebo 

pohodlnosť, ktorej učia, je veľmi vábivá pre lenivých ľudských duchov! Je to tá široká, 

pohodlná cesta k zatrateniu, do oblastí rozkladu. Nie nadarmo poukazoval Syn Boží, Ježiš, tak 

často na tvrdú kamenistú a úzku cestu k výšinám a varoval pred širokou cestou pohodlnosti! 

Poznal až príliš dobre hnilobnú lenivosť týchto ľudských duchov a zvádzania luciferovských 

prisluhovačov, využívajúcich tieto slabosti! 

Človek sa musí pohnúť, ak chce dôjsť k svetlým výšinám. Raj ho očakáva, ale sám 

nepríde dolu, keď on sám sa oň neusiluje. Lenže usilovať sa, to neznamená iba myslieť, 

prosiť, žobrať, čo vy dnes robíte, usilovať sa znamená konať, pohybovať sa, aby ste tam 

došli!  

Ľudia však iba žobrú a nazdávajú sa, že ich ešte vynesú nahor tie ruky, ktoré kedysi 

plní nenávisti prebili klincami! Je a bude vám všetkým len ukázaná cesta, vy ťažkopádni, ísť 

po nej musíte sami! O to sa musíte už vy namáhať. 

Ako často vám to povedal Kristus a predsa veríte, že vám hriechy budú môcť byť 

ihneď bez všetkého odpustené, len keď o to zaprosíte. Vy si žijete podľa svojich prianí a 

žiadostí a ešte žobrete, aby sa vám k tomu dostalo Božej pomoci. Ale vy túto pomoc zase 

očakávate len v tej forme, ako vy chcete. Kladiete si v tom dokonca ešte podmienky. 

Lenivosť a namyslenosť, kde sa len pozriete. Nič inšie. Aj to je lenivosť ducha, keď sa 

už pri prvých počiatkoch duchovného prebudenia skákavo pýtate na tie posledné veci. Takto 

chcete hneď na začiatku vedieť, či sa vyplatí ísť po tej ceste, ktorá bude pre vás namáhavá. 

Neviete totiž, aký smiešny stojí človek s takými otázkami pred tým, ktorý vám môže dať 

odpoveď. Lebo také otázky môžu byť vysvetlené iba niekým, ktorý vedome prichádza zhora, 
ktorý tam bol pre vás v posledných veciach, ktoré sú vlastne prvými a nesmú sa nazývať poslednými.  

A kto prichádza z hora, ten však tiež vie, že ani jediný ľudský duch nemôže ani len 

tušiť o týchto veciach, a ešte menej ich dokáže vedome prijať do seba.  

Priniesol som vám také Posolstvo, aké potrebujú pozemský ľudia, ak chcú 

duchovne prísť hore! Len do neho správne nazrite! V najlepšom prípade nachádzate 

Posolstvo krásnym . . . a hneď sa pýtate na veci, ktoré predsa nikdy nebudete môcť pochopiť. 

Preto vám ani neprospejú. 

Ak však celé Posolstvo raz správne prijmete do seba a každé slovo z neho v sebe 

zažijete a prežijete, aby ste ho potom premenili v činy ako samozrejmosť vášho bytia na zemi, 

potom sa stane vaším vlastníctvom ako vaše telo a krv, ktoré potrebujete na zemi k splneniu 

vášho pozemského putovania. 
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Ak budete tak konať, vychádzajúc z neho, potom už nikdy nebudete klásť také otázky; 

potom sa totiž stanete znalými do tej miery, ako je ľudský duch schopný len znalým byť. A 

tým súčasne prestane to nezmyselné prianie; lebo poznaním ste sa stali skutočne pokornými, 

odložili ste slabosti vašej ľudskej márnomyseľnosti, povýšenosti, domýšľavosti chcieť vedieť 

všetko lepšie a mnoho iných chýb, teda všetky, ktoré si prisvojil ľudský duch. 

Kto teda kladie také a podobné otázky, ten ešte spí v lenivosti svojho ducha a iba si 

namýšľa zdôrazniť tým hybnosť svojho ducha i silnú túžbu po hľadaní. Nie je iný než dieťa, 

ktoré by rado závodilo v behu a vôbec sa ešte nenaučilo utekať! 

Z Posolstva si tiež nemôžete vyberať jednotlivosti, čo sa vám práve hodí, čo vás 

zaujíma; pre učenie ducha záujem totiž nestačí. Ten postačuje len pre rozum, ale nie pre 

ducha, ktorý požaduje viac. 

Musíte prijať v š e t k o  alebo nič! 

Zo záujmu sa tiež síce môže stať opravdivé hľadanie, ale to nieje ľahké a býva len 

veľmi zriedkavé. Aj horlivosť iba škodí; lebo zvádza ku skokom, ochromujúcim sily. Pokojne 

kráčať dopredu, slovo za slovom, a vetu za vetou. Nie čítať a učiť sa, ale snažiť sa prijať 

všetko obrazne, teda ako v živote, všetko čo som vám tým dal. Zahĺbte sa do mojich slov, 

potom áno, jedine potom môže vo vás vzklíčiť predtucha, že ste mali v rukách Slovo života, 

samotné živé Slovo, nie poskladané z naučeného alebo vymysleného. 

Len keď sa sami takto prinútite k životu v Božom zákone harmonického pohybu, 

potom môže Slovo vo vás ožiť, aby vám umožnilo vystúpiť vysoko nahor do svetlých výšin, 

ktoré sú vaším vlastným domovom. Lenže najprv zbúrajte všetky múry, ktoré lenivosť Vášho 

ducha nechala počas tisícročí stvrdnúť pevne okolo vás a ktoré zviazali krídla vášho ducha a 

držia ho dolu, takže tá skostnatená, mŕtva dogma vám stačí, ba dokonca zdá sa veľká, a tak sa 

dnes len prázdnou formou snažíte slúžiť tomu Bohu, ktorý jediný je život! 

Napriek tomu v prednáškach som vám ešte naposledy vysvetlil, čo vy nazývate 

posledné veci, ktoré však v skutočnosti sú prvé, takže teraz už v celom bytí nijaké otázky 

nezostávajú nezodpovedané. To som vám dal ako odmenu; keďže k poznaniu opisovaných 

vecí museli ste vynaložiť vopred námahu, prijať živo celé Posolstvo, slovo za slovom! Kto 

túto prácu zanedbá, ten mi nebude môcť nikdy porozumieť, aj keď si to o sebe myslí. 

Vyhýbajte sa preto všetkému preskakovaniu, ale od začiatku vnikajte do každého 

z mojich slov vetu za vetou. Nijaký človek nedokáže vyčerpať hodnoty Posolstva tu na zemi, 

pretože ono je pre všetky svety. Nevyberajte bez voľby útržkovito jednotlivosti z Posolstva, 

ono je nerozlučiteľný celok, ako Božie zákony tohoto stvorenia. Ľudský duch nemôže na ňom 

nič pohnúť, nič pokriviť bez toho, aby sám z toho nemal škodu. Nemôže tiež niečo naviac do 

toho pridať, nemôže na jednotlivé miesta vložiť niečo cudzie, čo je vám príjemnejšie. 

Nezáleží, či to pochádza z nejakej známej náuky alebo z vás samých. 

Moje Posolstvo musíte nechať nezmenené od prvého do posledného slova, ak vám má 

byť prospešné. Vy ho musíte najskôr prežiť v sebe, aby ste potom podľa neho navonok mohli 

usporiadať svoj život!  

Ak sa budete tak správať potom pôjdete správne a svetlé výšiny sa otvoria pred vaším 

duchom, aby vás prepustili do najvyššej ríše radostného tvorenia blažených ľudských duchov, 

vami nazývanú rajom. Tam potom vytušíte čisto duchovné a vycítite silu Božského, ktoré 

som vám opísal v prednáškach ako odmenu. Potom sa už viac nebudete chcieť pýtať, lebo vo 

vašom šťastí budete bez prianí! Potom vás už nebude sužovať rozum, pretože všetko budete 

prežívať! 
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Týmto citátom začínala druhá časť DOZNIEVANIA: 

LÁSKA BOŽIA SPOČÍVA JEDINE V ZÁKONOCH PôSOBIACICH 

NEZMENITEĽNE OD ZAČIATKU SVETA AŽ DODNES A AŽ DO KONCA VŠETKÝCH 

DNÍ.  

 

 

210. Brána sa otvára. 
 

 

Čo vám dnes zvestujem, podobá sa otvoreniu brán pre svetový súd! Tieto slová 

povedal Pán, ktorých obsah je pre ľudstvo ťažký: 

„Teraz nadišiel čas, keď Slovo má byť voľne a slobodne zvestované celému svetu, vo 

všetkých svetadieloch, lebo na svetových hodinách je krátko pred odbíjaním dvanástej 

hodiny!“ 

Tieto slová, naplnené najsvätejšou Božou silou, sú tak závažného obsahu, že teraz 

uvoľnia všetky prekážky, ktoré zdržovali veľké, konečné súdenie, dokiaľ nebolo dané 

prikázanie od Boha, nášho Pána, ktoré dnes posielam do sveta. 

Platí tiež vám, vy nositelia svätého kríža. Podľa toho vaša doba je tu. Pevne, 

neskrúšene a radostne máte stáť pred Slovom, tak to chce Boh, Pán! Slobodne a otvorene 

máte teraz priznať svoju príslušnosť! Tým prinesiete ľudstvu dobro, prinesiete mu záchranu, 

Svetlo, život. A Božia všemohúcnosť je s vami! Nemáte sa skrývať, vy, ktorí ste boli 

pozdvihnutí zo starého, aby ste tu na zemi vystavali nové, podľa vôle Božej. 

Vy ste tými ľuďmi, ktorých chce mať Boh na svojej Zemi. Vám dá Pán právo užívať 

požehnanie v jeho stvorení! Pretože ste spoznali jeho Sväté Slovo a snažíte sa podľa neho žiť 

v plnej poctivosti svojho chcenia. 

Veľká očista začína! Majte oči otvorené a čoskoro poznáte prísnu a spravodlivú ruku 

svojho Pána a Boha teraz vo všetkých pôsobeniach! 

Neskrývajte sa! Pán chce mať na zemi vás a tých, ktorí chcú s vami nasledovať Slovo 

Božie. Vy ste určení, aby ste tu na zemi vybudovali Božiu ríšu, ktorá mu bude milá! Ste 

zaplavení jeho požehnaním. Jeho zákony sú na stráži. Vaše konanie podporujú a chránia, 

zatiaľ čo pôsobenie všetkých protivníkov jeho Slova v prudkom zrýchlení zvýšenej sily 

súčasne rozvrátia, a zmetú zo zeme, čím zem a celý svet budú oslobodené od všetkých tých 

bytostí, ktoré patria k drábom Luciferovým a ktorí vyvyšujúc sami seba, sa vôbec nestarajú 

o svätosť Božích zákonov vo stvorení. 

Vy budete pozvaní k stolu, k hostine Pána, ktorú ponúka stvorenie.  

Tí však, ktorí sú protivníkmi jeho Slova a aj chcú nimi ostať alebo ešte zotrvávajú 

ľahostajní vo svojom lenivom opojení sebazbožňovania, budú teraz vypudení ako škodliví 

hostia zo stvorenia, ktoré sa musí odteraz zachvievať v zákonoch Svetla a len nimi môže 

i naďalej zostať zachované! 

Neostýchajte sa už hovoriť o Slove môjho Posolstva. Boh chce, aby ste nahlas 

zvestovali, čo naplňuje vášho ducha! Boh chce, aby ste teraz hovorili a jeho sila a ochrana 

bude s vami! 

Tí, ktorí vás preto napadnú a budú chcieť osočovať, odsúdia tým teraz sami seba; lebo 

sa označujú za nepriateľov Boha, ktorí neznesú Slovo Pravdy! Budú bolestivo zasiahnutí jeho 

Svetlom, ak budete o ňom hovoriť s presvedčením. To ich rozhnevá, vzbudí nenávisť a tak 

privedú lúč ostrého zvratného pôsobenia ihneď proti sebe k účinku. 

Nerobte si starosti! Pokiaľ stojíte pevne a vystupujete s istotou, pokiaľ ste presní 

a jednomyseľní vo svojej reči so všetkou zdvorilosťou zrelého ducha, potom je v každej dobe 

víťazstvo pri vás, na každom mieste! Lebo nič sa nemôže postaviť proti vám, keď Boh sám 

so svojou všemohúcnosťou je pri vás, pretože konáte podľa jeho vôle! 
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Spomeňte si na prvých kresťanov, ktorí vtedy pre Slovo opustili nielen priateľov 

a príbuzných, ale nedbali ani na svoje postavenie medzi spolublížnymi, ani na pozemské 

blaho. Radostne sa priznávali ku Slovu Syna Božieho, hoci už nebol pozemsky medzi nimi. 

Nezľakli sa ani znášania tvrdých prenasledovaní od všetkých pohanov, znášať najväčšie 

telesné útrapy a položiť aj pozemský život, keď išlo o to, postaviť sa pre svoje presvedčenie 

za Slovo! 

A neskoršie opäť, keď kresťania svojich spolukresťanov prenasledovali a mučili pod 

hrôzami inkvizície! Na tejto sile nezvratného presvedčenia, môžu sa ešte mnohí veľa naučiť! 

O čo ľahšie to máte teraz vy! Ľudia vtedajšej doby boli pod tlakom temna, ktoré pod 

vedením Lucifera mohlo vyvinúť najväčšiu moc. Oni však nedbali na nenávisť neľudských 

davov z vďaky, že smeli prijať Slovo! Chválorečeniac išli preň i na smrť! 

Dnes je Lucifer už spútaný. Nemôže vám už viac škodiť. Tiež jeho moc je dokonale 

rozmetaná, jeho vojská sú už zničené. Stojíte ešte iba proti posledným zástupom jeho 

pozemských drábov. Predsa však aj ich sila je už ochromená, lebo súdiace Svetlo rozprestiera 

sa nad nimi. Títo všetci sa zrútia v sebe, musia sa navzájom zničiť! Tak to chce Boh a tak sa 

tiež stane! 

Máte to teda teraz o mnoho ľahšie bojovať pre Slovo, než tomu bolo vtedy. Nedá sa to 

vôbec porovnať so starou dobou. 

Vzdor tomu všetkému sú však medzi vami ešte mnohí, ktorí sa chcú skryť s poznaním 

o Slove zo strachu, aby neupadli do ťažkostí. Boja sa dokonca aj otázok iných o ich kríži, 

alebo o Posolstve! 

Teraz však je tu hodina, keď má byť hovorené o Slove voľne, priznávajúc sa v celom 

svete! Lebo v dňoch súdu vás majú poznať všetci ľudia. Vy budete majákmi v najtemnejších 

hodinách ľudstva, ktoré sa blížia, pochodňami všetkým tým, ktorí vo zmätkoch a v zúfalstve 

chcú otvoriť svoje duše svätému Svetlu! 

Neskrývajte sa; lebo osud mnohých ľudí leží tým vo vašich rukách! Vy ste 

zodpovední za to, ak vážnym hľadajúcim neposkytnete v súde možnosti, aby našli cestu ku 

Svetlu. Nemáte ich získavať ani za nimi chodiť, ale musíte stáť na svojom mieste, zďaleka 

všetkým viditeľní! K tomu vás dnes volám! 

Ak poskytnete ústupky protivníkom svätého Slova a teda protivníkom Boha, ak budete 

chcieť ustrašene skryť svoje presvedčenie alebo ho dokonca zaprieť, potom je tu neoblomný 

zákon, že pri tom musíte stratiť a utrpieť škodu; lebo potom už nie ste hodní, aby ste 

nasledovali svätú vôľu Božiu! Tak ste pristúpili k vlažným, ktorí už podľa zasľúbenia musia 

byť vyvrhnutí so všetkými zavrhnutými. 

Teraz sa vyzbrojte vy, ktorí chcete patriť Slovu! Vydajte svedectvo o ňom, kdekoľvek 

to bude požadované, alebo potrebné.  

Z Božej lásky prichádza prúd Svetla a vlna nevýslovnej sily rozleje sa vo svojej 

všemohúcnosti na všetkých nositeľov kríža Grálu! Vyvstane vo vás odvaha, ktorá vás samých 

prekvapí a ktorá ako vysoký plameň zaplápolá žiarivo až k nebu! 

Čo vy ponúkate ľuďom vo svätom Slove, to predstihuje všetky poklady tohto sveta! 

Myslite na to. Vy ste tými dávajúcimi, tými darcami vo zmysle Božom a nie iba trpenými 

medzi vašimi blížnymi.  

Stojíte tým v službe Boha, ktorému prináleží celý svet a ktorého vlastníctvom je 

všetko existujúce a ktorý vo svojej dŕžave chce mať už iba ľudí, počúvajúcich jeho Slovo 

a žijúcich podľa jeho priania. Lebo aj ľudia sú jeho vlastníctvom!  

Môžu jestvovať len z jeho milosti! A kto sa teraz nebude chcieť vôli darcu tejto 

milosti v pokore podrobiť, toho Pán odvrhne od všetkých požehnaní a radostí tejto zeme. 

Lehota prešla a čoskoro zaznie neúprosne posledný úder svetových hodín vo všetkých 

svetoch, aby zvestoval, že dvanásta hodina je už dokonaná. To bude koniec všetkého 
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falošného ľudského chcenia; nová doba sa blíži, v ktorej bude vládnuť iba vôľa 

Všemohúceho! 

Lenže táto vôľa nie je taká, ako si to ľudia doteraz mysleli, pretože vo svojej 

namyslenosti sa nezľakli ani ohromnej trúfalosti chcieť svojmu Bohu vnútiť spôsob vlastného 

myslenia, ba sformovať ho podľa vlastných skrivených pojmov!  

Hovoria sami o sebe, keď zdôrazňujú, že je to vôľa Božia! Len aby tým skrášlili svoje 

konanie a hovorenie! Vo chvíli ich najväčšej domýšľavosti zasiahne týchto rúhačov ako 

odplata lúč Boží. 

Budú vylúčení z milosti byť vedomými vo stvorení, a to tou vôľou, ktorú sa 

osmeľovali tak často neoprávnene uvádzať vo svojich rečiach, bez toho, že by ju poznali. 

Svoje vlastné chcenie označili ako svätú Božiu vôľu, ktorá ich za to bude teraz súdiť 

v pravečnej Božej spravodlivosti 

Hanobiteľov a prenasledovateľov svätého Slova to zasiahne ako blesk, v ktorého žiare 

musia zahynúť, aby v mukách spoznali, že tým hrešili proti Duchu a že preto nemôžu nájsť 

nijaké zľutovanie. 

Výsmech a tupenie sa čoskoro premení na bolestné výkriky súdených. 

Spýtajte sa kľudne každého človeka, ktorý vás chce potupne napadnúť pre vaše 

presvedčenie, ktoré je vám sväté, alebo pre kríž, ktorý nosíte a ktorý ste plne oprávnení nosiť 

s hrdosťou:  

„Čo si Svetlu a dobru tak vzdialený, že neznesieš pohľad na kríž Svetla?“ 

Táto otázka vám prinesie mnohý zázrak; lebo v nej spočíva netušená sila. Dokážte, že 

ste hodní daru Vášho Stvoriteľa, keď jeho sila vstúpi do vašich duchov v okamihu, keď ste to 

najmenej očakávali! Nenechajte túto silu prejsť okolo vás bez využitia, ale prijímajte ju 

s celou túžbou svojich duší, aby ste mohli byť vyvolenými, ako praví hostia Vášho Boha vo 

veľkom príbytku jeho stvorenia a aby ste nemuseli byť zavrhnutí s tými, ktorí čistý príbytok 

pošpinili skutkami svojej pýchy a namyslenosti, vládychtivosti a nenávisti. 

Stojíte v sile Slova! Všetci nositelia svätého kríža, ktorí ho nepovažujú za vonkajšie 

znamenie, ale vážia si ho v najčistejšej vernosti! 

Čas ku zvestovaniu Slova a k hovorom o Slove je tu! Buďte Božími bojovníkmi pre 

Pravdu a Svetlo! Víťazná sila Pána bude s Vami! 

 

 

 

 

211. (Mokvajúca rana.) 
 

 

Raz musí byť prehovorené o otvorenej rane, ktorá stále oslabuje nositeľov kríža 

Pravdy! Už dlhý čas o tom premýšľate a hĺbate a nespoznali ste ju. 

To neplatí len pre Horu, ale tiež pre nížiny! Nechcem mať ľudí, ako sú cirkevní 

veriaci, ktorí pohodlne počúvajúc, Slovo vychutnávajú, aby sa na ňom precitlivelo 

oduševňovali, aby ho požívali, ale chcem ľudí, ktorí sú schopní vybudovať ho v sebe 

v radostnom tvorení ako pevný hrad, ako čistý chrám Boží! 

Požadujem od každého čulosť, ktorý smie prijať moje Slovo, ak mu má priniesť 

úžitok! 

Ak by ste boli takými, už by ste nemali ranu, ktorá vás trvale oslabuje. Už by ste 

dávno boli z nej vyliečení. Takto vás však zdržuje ešte dolu a pôsobí ochromujúco na všetky 

pohyby vášho ducha!  
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Chcem vám povedať, čo to je: Napriek všetkému vedeniu, napriek najlepšiemu 

chceniu, chýba vám ešte všetko strhávajúce presvedčenie posledného poznania vo veľkom 

dianí Svetla, ktorému chcete slúžiť! 

To je tá zdanlivo ešte nevyliečiteľná rana, ktorú zasadil ľudstvu Lucifer, kruh, ktorý ju 

i vás so železnou mocou ešte stále pevne púta na temno, otvorené miesto, ktoré sa nechce 

uzavrieť k pevnej obrane proti všetkému zlu, ale zakaždým vystavuje svoje obnaženie, ktoré 

mu môže temno zasadiť údery, schopné zapôsobiť prekážajúco alebo dokonca zničujúco na 

vaše úsilie ku Svetlu.  

Chápete, o čo tu ide? Vám chýba presvedčenie o všemohúcnosti Božej, ktorá je 

s vami, pokiaľ pôsobíte v službe Grálu. A nedostatkom tohto presvedčenia zoslabujete 

účinky, ktoré by sa museli víťazne ukázať skrz vás vo všetkom vašom konaní a dokonca vo 

vašom myslení! 

Kdekoľvek budete odmietnutí, kde vášmu konaniu a chceniu bezvýhradne nezažiari 

víťazstvo, ste jedine vy vinní, lebo tam vám chýbala sila presvedčenia, s ktorou by ste museli 

zvíťaziť! 

Vy slúžite Bohu vašim chcením, vašim konaním a Boh je s vami, ak stojíte pevne 

v jeho vôli a  nevkladáte vašu medzi to! 

A keby sa všetky mocnosti tejto zeme spojili proti vám, nemôžu nič vykonať, pokiaľ 

sledujete a vykonávate Božiu vôľu, čo vám On určí! Ak sa pozemské nariadenia chcú stavať 

zdanlivo proti tomu, tak neváhajte; lebo ak idete do svojej práce s dôverou, priamou cestou, 

bez strachu a bez pochybností, tak sa prekážky rozplynú v nič a úspech bude váš, o ktorý 

usilujete, v každom prípade! Prijmite, čo spočíva v slovách, splnia sa.  

Tiež nezabúdajte, že vás vedie všemúdrosť, zostávajúca vysoko povznesená nad 

všetko ľudské vedenie, prezieravo vedie k pravým cieľom a spoznáva každý konečný 

dôsledok všetkého prebiehajúceho!  

Tak mnohí z vás zažili sami už často pozemsky neuveriteľné. Ako sa to už ukázalo 

dosiaľ v malých veciach, ktoré však boli väčšie; ako sa domnievate, tak je to tiež so všetkým 

najťažším, zdanlivo neprekonateľným! Kde sa vám hodlá postaviť ľudská moc ako prekážka, 

tam potom pomyslite na to: s vami je Všemohúcnosť, ďaleko väčšia ako každá moc a ktorej 

sa v celom stvorení nemôže nič postaviť oproti! 

Človek proti Bohu! Ako tu môže obstáť otázka o východisku a konci! 

Ale vám ešte chýba vedomie pevného presvedčenia. V tom vám prekáža váš 

pokrivený rozum, s ktorým vás spútal Lucifer. Len rozum vám nedovolí bojovať v pravom 

zmysle, nedovolí vám byť pravými bojovníkmi pre svätú Božiu vôľu tu na zemi! 

Len čo sa ľudské nariadenia a názory stavajú proti vám, už sa aj bojazlivo krčíte vo 

falošnom presvedčení, že nie ste schopní ich prekonať a tým zoslabnete, nevzchopíte sa 

k boju! 

Ale každý štát, ktorý skutočne má vôľu budovať, bude moje Posolstvo a jeho hnutie 

podporovať, nikdy potláčať; lebo ono pozdvihuje ľudí a kultúru. 

Choďte len pevným krokom statočne dopredu v posvätnom presvedčení neotrasiteľnej 

viery vo všemohúcnosť Božiu, ktorá je s vami a všetko ležiace pred vami, chcúce vás 

zdržovať, rozplynie sa samo od seba a bude vám podporujúco pomáhať k úspechu!  

Ak ste sa už tak ďaleko dostali, až potom sa môžete stať pravými pomocníkmi pre 

ľudstvo, aby ste ich priviedli nahor v Slove ku Svetlu. 

Všetci však máte byť bojovníkmi Svetla, od prvého až k poslednému nositeľovi 

svätého kríža! Lenže ani jediný nie je medzi vami, ani jediný v plnom zmysle a sile, aký by 

mohol byť a tiež už musel byť! Tak zhubne vás rozleptala obmedzenosť rozumu od 

pozemského času Ježiša! 

Nemáte byť bojovníkmi, ktorí vrhajú bomby a granáty a zabíjali ľudí; nikdy nemáte 

prinášať zničenie vašim spolutvorom, ale máte bojovať mečom presvedčenia, za ktorým stojí 
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všemohúcnosť Boha, ktorému sa nič nemôže postaviť na odpor! Čo som vám dal a zakaždým 

opäť dávam, je bezpodmienečné víťazstvo! 

Všetko môžete premôcť tu na zemi, ak chcete a konáte v presvedčení. Ste 

nepremožiteľní, každé vaše slovo sa stane tiež skutkom, len čo sa vysloví správnym 

spôsobom, to znamená, s vedomím onej vysokej sily, pôsobiacej s vami.  

Dal som vám všetko k tomu, len ste to nevyužili, pretože ešte krvácate z rany, ktorá 

vás oslabuje a nedovolí stať sa bojovníkmi! 

Vy malomyseľní, ktorým sa dostalo už tak nevýslovne veľkého, ja vás poznám a viem, 

že to opäť nedokážete použiť, aj keď ste to konečne pochopili, pretože sa potom vynasnažíte 

ihneď to opäť vtesnať do malého. 

Akými velikými boli predsa vtedy tí jednoduchí ľudia, ktorí vtedy rozhodnutí 

nasledovať Slovo Kristovo, ho dychtivo počúvali, bez toho, aby ho kúskovali v hĺbaní 

pokriveného rozumu, ktorý olupuje o čas a silu! Vezmite si dnes príklad ešte z tých, ktorým 

nemohla byť daná tá vysoká sila bezprostredne, ktorej sa vám dostalo a ktorí nemohli byť 

vyčerpávajúco vychovávaní k novému bytiu, ako sa to stalo vám. 

Ja som vám to uľahčil, preto to beriete tiež tak naľahko a sami si neujasňujete 

nesmiernu vážnosť, spočívajúcu v každom slove. 

Teraz však súri doba, ktorá v nezadržateľnom vývoji sa valí dopredu. Ak teraz 

nepochopíte konečne tiež jadro Slova, potom vás meč, ktorý každý z vás tým dostal do ruky, 

vás samotných zraní, ak nebudete schopní ho viesť. Dá sa do pohybu bez vášho chcenia! 

Veďte ho dobre, inak zasiahne vás. Vy nemôžete zostať nečinní, to nedopustí sila, ktorú som 

teraz vyslal do stvorenia.  

A je to svätý zákon v Grále, že ten bude zasiahnutý, stratený, utrpí škodu, ktorý čo len 

na chvíľu poľaví vo svojom presvedčení a vo svojom konaní, ktorý sa s neotrasiteľným 

pokojom nevzchopí kráčať dopredu s pohľadom k Bohu. Na tento zákon som už často 

upozorňoval, pretože zostáva stále základnou podmienkou podľa ktorej vzniká úspech 

a víťazstvo. 

Nezľahčujte si to myslením, že Všemohúcnosť bude už skrz vás pôsobiť, kde má! 

Všemohúcnosť prúdi! V tom máte celkom pravdu. Pracuje tiež bez vás, a všetko vedie 

k Bohom určenému koncu v presnom čase, bez zdržania jedinej sekundy. Avšak trosky by 

museli zatarasiť túto cestu, ktoré nie sú nutné! Preto každá cesta musí byť vopred urovnaná 

skrze vás. Vy ste povolaní spolupomáhať na výstavbe na zemi a zachraňovať ešte ľudí, ktorí 

by museli byť stratení bez vašej pomoci, pretože by sa sami od seba neprebudili. 

Máte pomáhať urovnať všetky pozemské cesty, aby mohli byť poskytnuté v pravý čas 

pomoci, tak, ako je to potrebné pre pozemské ľudstvo. Nejedná sa pritom vždy o Slovo a jeho 

šírenie, ale tiež i o čisto pozemskú nutnosť výstavby. 

Nech povolaný čímkoľvek k tomu tiež prispeje, ku všetkému musí pristupovať 

s neotrasiteľným presvedčením bezpodmienečného víťazstva úplného úspechu! 

Sila Svetla odtlačí stranou prekážky, takže vy pôjdete neprestajne cestou, ktorá vám 

bude predznačená. Ak sa vy sami nezľaknete pred zdanlivými prekážkami, nemôžu sa tieto 

nikdy uplatniť! 

Vašou vnútornou istotou presvedčenia môže prúdiť všemohúcnosť Božia a vynútiť pre 

vás víťazstvo všade, vo všetkom, čo podniknete v službe pre Grál! 

Taký je postup. Vo vašom pôsobení musíte poskytnúť prieplavy, ktoré povedú 

prenikanie tejto všemohúcnosti na určené miesta! A to môže byť iba jasnou istotou 

najčistejšieho presvedčenia. Budete zažívať potom jeden zázrak za druhým, jeden väčší ako 

druhý!  

Pri tom však neupadnite do ľahkomyseľnosti ani povrchnosti alebo dokonca do 

namyslenosti voči ľuďom, ale zostaňte po celý čas duchovne a pozemský bdelí! Začnite len 
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najprv s tým vážne, a čoskoro sa v tom zvýši vaša istota stane sa nepremožiteľnou, tak, že 

ľudia prekvapene a s údivom spoznajú, že Boh je zreteľne, viditeľne s vami! 

Vy sa však zakaždým snažíte zaviesť starý spôsob myslenia, ktorý pre vás povolaných 

musí zostať minulosťou; lebo vy ste vyzdvihnutí zo starého a vyzbrojení nadpozemskými 

schopnosťami a silou. Nechajte predsa pôsobiť konečne túto silu!  

Konajte v pravom presvedčení, že všemohúcnosť Božia je s vami a všetky starosti sa 

od vás vzdialia. Pokiaľ sa k vám dostanú, vy ste ich sami podporili vašou malomyseľnosťou! 

U koho sa prejaví malomyseľnosť, ten nepochopil veľkosť diania. Ten nevie, akej 

milosti je účastný každú hodinu, ten sa tiež nikdy nebude môcť stať pravým bojovníkom 

Božím tu na Zemi.  

Viete teraz, čo je to Boží bojovník? Nemáte viesť slovné zápasy ani surové činy, ale 

vašu prácu máte vykonávať v najneskalenejšej dôvere vo všemohúcnosť vášho Boha. 

Nezáleží akého druhu je tá práca. V službe svätého Grálu bude vždy iba výstavbou, nikdy 

búraním, vždy bude prinášať len požehnanie, nikdy utrpenie! 

Vaše vedenia sú takého mimoriadneho druhu, že nemôžu byť nikdy pochopené 

ľudským - pozemským rozumom. Z tohto dôvodu sa musí váš duch podriadiť tomuto 

vedeniu! Musíte v sebe prebudiť viac života, väčšie oduševnenie a všetko sa vám ľahko 

podarí!  

Predsa však nikto nesmie byť pri tom na seba namyslený; lebo len zásah Svetla 

prináša vaše víťazstvo! Takže bezhranične dôverujte Svetlu! Kto chce seba začleniť ako 

úspešného, ten privedie všetko ihneď k viaznutiu, privolá ťažkosti a víťazstvo mu zlyhá. 

Dávajte teda teraz konečne ďalej hľadajúcim z toho, čo som vám ja vždy dával 

bohatou mierou! Aby to teraz bolo schopné prúdením začať nutný kolobeh, ktorý ako lavína 

bude prechádzať dušami a svetmi! Majte s nimi tú trpezlivosť, ktorú ste našli u mňa, dajte si 

tú námahu porozumenia s vašimi blížnymi, ktorú som ja musel mať s vami, aby som vám 

prekliesnil cestu k svetlým záhradám božím, ktorú ste aj vy ako všetci ostatní už úplne stratili 

a miesto toho ste išli nesprávnymi cestami. 

Teraz máte byť vy dávajúcimi, vedúcimi nahor zo všetkej núdze! Vy to však 

nedokážete keď držíte mosty vysoko vyzdvihnuté. Dávajte sa ľuďom, ako som sa ja vám dal! 

Potom budete pravými bojovníkmi Boha tu na zemi! Až potom splníte svoju úlohu! 

Radostné zvolanie už vzbudilo nejedného ducha, úsmev utíšil nejednu bolesť a pohľad 

plný porozumenia vdýchol nejednej slabej duši sebadôveru!  

Akí ste však len boli dosiaľ chudobní vo vašom duchovnom bohatstve, keďže ste ho 

nechceli použiť na to, aby sa iní z neho tešili a osviežili. Jedine radosť iných pôsobí nanovo 

oživujúco a osviežujúco na ducha! Vy prijímate, ak svojou radostnou mysľou obšťastňujete 

duchovne túžiacich, obveseľujete bojazlivých a posilňujete slabých! K tomu som vám dal 

všetko a napomínal vás, že máte svoju hrivnu zúročiť! 

Viem, že mnohí z vás potrebovali teraz už len toto slovo, aby ste odhrnuli posledný 

závoj pred tápaním vášho chcenia, aby teraz všetko to dospelo k cieľavedomému činu, čo vo 

vás čakalo na prebudenie!  

Buďte teraz bojovníkmi a darcami! Je čas!  

Nechajte od tejto hodiny vo vás povstať tomu životu! Zažente každú malomyseľnosť 

z duší a pôsobte v sile Pána! 

Zahojte ranu, ktorú ste až do tejto hodiny ešte vždy v sebe nosili, aby ste sa konečne 

mohli ubrániť všetkým pochybnostiam rozumu. Ak to nedokážete v najkratšom čase, bude to 

pre vás príliš neskoro! 

Preto nech páli bolestne vaša rana, ktorú ešte nesiete v sebe! Ona vás v bolesti pripraví 

konečne pre svätý pozemský boj, aby duch vo vás sa mohol konečne žiarivo vzkriesiť!  
A teraz je to na vás, Aby ste žiarenie riadne prijali a skrz vás a vašim vážnym chcením slúžiť to žiarenie 

vo vás premenili, aby mohlo byť odovzdané, ale nezakalilo sa a slobodne vyžarovalo do celého sveta!  
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Máte pritom teraz zostať slobodní a čistí. To je Vaša úloha v nasledujúcich mesiacoch a táto úloha nie 

je malá, lebo v tom je to najvyššie, čo môžete urobiť a to je ten vlastný boj a služba! Viac nepotrebujete robiť. 

Avšak to, čo sa vám snáď javí malé, je to najťažšie, čoho je človek schopný urobiť, pretože on pri tom musí sám 

seba pozorovať a ovládnuť, aby sa nenechal odchýliť od jasného citu trvalej služby Božej vôli. 

Nie je to myslené tak, že teraz máte od seba odvrhnúť všetko, čo je v pozemských ľuďoch pochované, 

nech už sú to vaše vrúcne priania alebo vaše myšlienky, ale že bude teraz Svetlo všade, že Sväté Božie Svetlo 

všetko víťazne presvieti a osvetlí! To nech je vašim prianím a myslením teraz a po všetky časy! Len dávajte 

ľuďom ďalej čisté a nezakalené všetko to, čo vy sami skrz mňa prijímate. V tom spočíva sila a tiež víťazstvo, 

lebo to je modlitba v najopravdivejšom a najčistejšom zmysle, ktorá sa môže naplniť silou Svetla, lebo táto 

modlitba sa stane vznešenou nádobou pre Svetlo! 

A do splnenia týchto veľkých prianí je tiež vložená súdom ako samozrejmosť nutná očista od všetkého 

kalného a temného. 

Vaše cítenie je tým mečom a vaše myšlienky sú tými údermi, ktoré ste schopní rozdávať. Avšak sila 

k tomu je v samotnom Svetle, ktorému svojim čistým chcením umožníte vstúpiť do cítenia a myšlienok a tým 

získajú veľkú moc. 

Bojujte teraz týmto spôsobom a nasledujte ma k víťazstvu, lebo ja vás nechcem stratiť! Nebuďte pri tom 

neprirodzení, ale len neste v sebe radostné chcenie ako modlitbu, to prináša víťazstvo! Sila zostávaj s Vami!  

 

AMEN.  

 

 

 

 

212. Všemúdrosť. 
 

 

SVOJIM Slovom privádzam vás späť k Bohu, od ktorého ste sa nechali postupne odcudziť 

všetkými, ktorí svoje chcenie po ľudskom vedení stavali nad Božiu múdrosť. 

A tí, ktorí sú ešte preniknutí istotou o všemúdrosti Božej, ktorí sa chcú pokorne 

skláňať pred oným veľkým, láskyplným vedením, v tom spočívajúcim neotrasiteľných 

zákonov tohto stvorenia, tí si tiež túto všemúdrosť Božiu predstavujú inak, než je! 

Predstavujú si Božiu múdrosť príliš ľudskú a preto príliš malú, vtlačenú do príliš 

úzkych hraníc! S najlepším úmyslom robia zo všemúdrosti iba pozemskú vševedúcnosť. 

Avšak všetko ich dobré myslenie je pritom príliš ľudské; zakaždým sa dopúšťajú tejto 

veľkej chyby, že Boha a božské snažia si predstavovať ako najvyšší vrchol ľudského! 

Vôbec nikdy sa nedostávajú von z ľudského druhu, ale vyvodzujú, vzostupne myslené, 

len z vlastnej podstaty, vychádzajúcej z ľudskej základne, zdokonalenej až k najvyššiemu, 

najideálnejšiemu bodu rovnakého druhu. Pri svojich predstavách o Bohu neopúšťajú napriek 

všetkému svoju vlastnú základňu.  

Aj keď sa snažia stupňovať svoje očakávanie až pre nich k celkom nepochopiteľnému, 

napriek tomu zostáva všetko vždy v tom jednom okruhu myslenia, a preto i pri samotnom 

chcení vytušiť nemôžu nikdy nájsť čo len tieň pojmu pravej veľkosti Boha. 

Nie inak je to pri pojme Božej všemúdrosti. Pri vašom najodvážnejšom myslení robíte 

z toho len malichernú a pozemskú vševedúcnosť! Domnievate sa, že Božia všemúdrosť má 

„vedieť“, čo si ľudia myslia a cítia. Takéto chápanie požaduje, alebo očakáva teda od Božej 

múdrosti neobmedzené prenikanie a prispôsobenie sa tomu najosobnejšiemu 

a najnepatrnejšiemu mysleniu každého jednotlivca tu na zemi a vo všetkých svetoch! A že má 

opatrovať každého malého ľudského ducha, a porozumieť mu a ešte viac, starať sa o neho!  

Taká vševedúcnosť nie je múdrosť! Múdrosť je omnoho väčšia, stojí ďaleko nad 

tým. 

V múdrosti spočíva prozreteľnosť! 

Lenže predvídavosť neznamená to isté, ako prozreteľnosť vedenia, ako to ľudia tak 

často rozumejú pod „múdrou predvídavosťou“, to znamená, ako si to myslia. Aj v tomto sa 
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mýlia, pretože vo svojom ľudskom myslení si opäť predstavujú pre každú veľkosť 

vystupňovanie zdola všetkého toho, čo sami ako ľudia prechovávajú v sebe! 

Ani pri najlepšom stanovisku sa neuchyľujú od tohto zvyku a nemyslia na to, že Boh a 

Božie je im celkom cudzí druh, a všetko premýšľanie o tom im musí priniesť iba omyly, ak 

k tomu použijú ako základ ľudský druh. 

A v tom spočíva všetko dosiaľ nesprávne, každý omyl v pochopení. Možno celkom 

pokojne povedať, že ani jeden z doterajších pojmov v myslení, hĺbaní a bádaní o tom nebol 

skutočne správny, vo svojej ľudskej malichernosti sa nikdy nemohli priblížiť skutočnej 

Pravde! 

Prozreteľnosť je božské pôsobenie, pevne zakotvené v božskej múdrosti, vo 

všemúdrosti. A táto všemúdrosť sa stala skutkom v božských zákonoch tohoto stvorenia! V 

nich spočíva a v nich pretrváva aj prozreteľnosť a prejavuje sa na ľuďoch.  

Preto si nenamýšľajte, že všemúdrosť Božia má poznať vaše myšlienky a vedieť, ako 

sa vám pozemsky darí. Božie pôsobenie je celkom iné; väčšie a rozsiahlejšie. Boh obopína 

svojou vôľou všetko, udržuje všetko a podporuje všetko prostredníctvom živého zákona, 

prinášajúceho každému jednotlivcovi to, čo si zaslúži, to znamená, čo si utkal. 

Ani jeden nemôže uniknúť následkom svojho konania, nech sú už zlé alebo dobré! 

V tom sa prejavuje všemúdrosť Božia, je spojená so spravodlivosťou a láskou! V pôsobení 

tohoto stvorenia je pre človeka všetko múdro predurčené! Aj to, že sa on musí sám súdiť! 

Čo Boží sudca prináša v Božom súde, je vykonanie rozsudkov, ktoré si ľudia museli 

sami vyniesť nad sebou podľa Božieho zákona v múdrej prozreteľnosti!  

Sudca prináša do tohto sveta silu rozuzlenia, spočívajúcu v ňom; On je živým 

zákonom, je najsvätejšia vôľa Božia v osobe: Imanuela!  

Ľudstvo už po roky hovorí teraz napodiv o obrate sveta, ktorý má prísť, a v tom má 

raz výnimočne pravdu. Lenže obrat je už tu! Ľudstvo stojí uprostred diania, obopínajúceho 

celý svet. Stále ho očakáva a nepozoruje ho, pretože nechce.  

Ako vždy, predstavuje si ho inak a nechce ho uznať takým, aké skutočne je. Tým 

však zmeškáva pre seba pravý čas pre vlastné dozrievanie a zlyháva. Zlyháva ako vždy; lebo 

ľudstvo ešte nikdy nesplnilo to, čo Boh od neho môže očakávať, musí očakávať ak ho chce 

ešte dlhšie ponechať v tomto stvorení. 

Teraz však trpezlivosť Boha je u konca; lebo v konaní ľudí spočíva taká svojhlavá 

obmedzenosť, opakujúca sa pri každej udalosti zo Svetla rovnakým spôsobom, spočíva taká 

detinská tvrdohlavosť a smiešna namyslenosť, že z toho až príliš zreteľne hovorí 

nepolepšiteľná lenivosť ducha a nezostáva mnoho nádeje na možnosť záchrany.  

Z uvedeného dôvodu je vo vôli Božej, že stvorenie teraz bude očistené od všetkého 

takého zla. A táto všesvätá vôľa prináša očistu súdom v uzavretí kruhu akéhokoľvek diania, 

všetkého konania! 

Uzavretie kruhu bude spôsobené silou Svetla, ktoré je teraz zakotvené na zemi 

a všetko sa musí v nej súdiť, musí sa očistiť alebo musí zahynúť, klesnúť do strašného 

rozkladu.  

Je prirodzené a zákonmi stvorenia podmienené, že všetky zlé vlastnosti vyženú teraz 

ku koncu aj tie najsilnejšie kvety; musia priniesť svoje odporné plody, aby sa v nich vyžili 

a vzájomne usmrtili. Do varu musí sa všetko dostať silou Svetla! Avšak z tohoto vrenia môže 

tentoraz povstať opäť iba dozreté ľudstvo, schopné a tiež ochotné prijať s vďakou a jasotom 

tieto nové zjavenia z Boha a podľa nich žiť, aby tak správnym pôsobením putovalo stvorením. 

Pri každom obrate ponúkal Stvoriteľ dozrievajúcim ľudským duchom nové, im 

dovtedy ešte neznáme zjavenia; mali slúžiť k ďalšiemu rozšíreniu vedenia, aby ich duch 

ďalším poznávaním bol schopný povzniesť sa do svetlých výšin, ktoré oni opustili kedysi ako 

nevedomé duchovné zárodky. 
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Vždy bolo iba málo tých, ktorí preukázali ochotu vďačne prijať zvesti prichádzajúce z 

božskej sféry aby tak mohli získať tiež toľko hodnôt a duchovnej sily, ako to bolo ľuďom 

potrebné.  

Väčšina ľudí odmietla tieto vznešené Božie dary v dôsledku neustále stupňujúceho sa 

obmedzenia duchovného chápania. 

Časy takých svetových obratov súviseli vždy so stavom vtedajšej zrelosti stvorenia. 

Zrelosť stvorenia sa vo vývoji vždy celkom presne splnila, a to podľa svätého Božieho 

zákona; len ľudia svojou lenivosťou ducha sa vo stvorení postavili často vývoju do cesty ako 

prekážka!  

Zatiaľ čo sejba pokračujúceho poznávania všetkého Božieho pôsobenia vo stvorení 

bola pre ľudí rozdelená do svetových epoch, títo sa skoro zakaždým uzatvárali. 

Keďže sa ľudia sami vyzdvihli na východisko všetkého bytia, nechceli veriť, že by 

jestvovalo niečo, čo by nemohli chápať pozemskými zmyslami. Iba na ne samé obmedzili 

svoje vedenie a niečo iné nechceli preto ani uznať za platné, oni ako najmenšie výhonky 

stvorenia, ktoré sú najvzdialenejšie od pravého bytia a skutočného života, rúhavo premárňujú 

čas milosti, v ktorom smú dozrievať pokračujúcim poznávaním. 

A teraz prichádza nový veľký obrat, prinášajúci so sebou tiež nové vedenie! O tomto 

obrate hovoria už sami, lenže si ho opäť predstavujú ako splnenie márnomyseľných ľudských 

prianí, a to takým spôsobom, aký si sami vymysleli. Nie snáď, že by oni mali pritom 

povinnosti, to nie, čakajú zase len na to, že im do lona spadne zo Svetla zlepšenie ich 

pozemského pohodlia! Taký má byť tento obrat; lebo ďalej ich myslenie nedosahuje. 

Ich nezaujíma, že sa musia učiť novému vedeniu, úzko spojenému s týmto obratom, 

aby mohli duchovne stúpať, a tak konečne aj pretvárať okolie v hmotnostiach. Čo dosiaľ ešte 

nebolo, to jednoducho odmietajú pre lenivosť svojho ducha. 

Ako ďaleko vzdialený sa javí ľudský duch od chcenia k vzostupu, keď myslí, že je pre 

neho celkom jedno, či vie o Imanuelovi alebo nie, pretože sa o ňom dosiaľ ešte nikdy 

nehovorilo! A iný dôvod nemajú k tomu, aby sa s obvyklou tvrdohlavosťou uzavreli voči 

zvestovaniu o ňom a jeho zvestovaní k terajšiemu obratu svetov; miesto toho, aby všetko 

prijali s radosťou a vďakou! 

Ale ja vám hovorím:  

Teraz budú ľudia prinútení Bohom, aby to prijali, lebo oni o tom musia vedieť, 

pretože by inak už nemohli duchovne stúpať nahor!  

Je v pôsobení všemúdrosti, že pri celkom určitej zrelosti stvorenia sú ľudským 

duchom zakaždým dávané nové zjavenia o Božom pôsobení. 

Tak aj na túto zem boli kedysi v pradávnych časoch vyslaní stvorení, potom keď, 

duchovné zárodky vo svojom pomalom vývoji pretvorili k tomu vyvolené telá zvierat 

v ľudské formy, čo išlo ruka v ruke s postupným duchovným sebauvedomovaním 

v pozemskom tele. Bol to nevýslovne dlhý časový úsek pred známou ľadovou dobou na tejto 

zemi! 

Keďže som sa už zmieňoval o prastvorených, musia jestvovať aj neskoršie stvorení 

alebo stvorení, lebo som hovoril ešte o vyvinutých, ku ktorým sa až počíta pozemské ľudstvo. 

Títo stvorení, o ktorých som ešte nehovoril, zaľudňujú úrovne stvorenia medzi 

prastvorenými v prastvorení a vyvinutými neskoršieho stvorenia. 

Do dozrievajúcich kmeňov, vyvíjajúcich sa z duchovných zárodkov, prichádzal 

v počiatočných dobách tu i tam k vteleniu niekedy i stvorený, aby ich viedol a umožnil 

zároveň spojenie k najbližšiemu stupňu v nevyhnutnom usilovaní nahor všetkého 

duchovného. V počiatočnej dobe to boli vtedy veľké obraty. 

Neskoršie povstali proroci ako omilostení. Tak pracovala všeláska zo Svetla, aby 

pomáhala ľudským duchom stále novými zjaveniami v súlade s vtedajšou zrelosťou stvorenia 

až nakoniec zostúpili nadol časti samotného Boha, aby sa tiež ľudstvu dostala posvätná správa 



 647 

o Božskom a jeho pôsobení, aby v zastavení prezretosti dosiahnutého súčasného bodu 

neupadlo do rozkladu, ako by sa to muselo stať podľa samočinných zákonov vo stvorení, 

keďže trvalé usilovanie nahor je základnou podmienkou zotrvania vo stvorení.  

Tak nastáva aj teraz pri pôsobiacom veľkom obrate svetov bezpodmienečná nutnosť 

rozšírenia vedenia až po bytie Imanuela, v ktorom sa tento obrat teraz splní!  

Buď sa ľudský duch prinúti povzniesť sa až nahor k vedeniu o tom, alebo zostane stáť; 

čo pre neho vlastne znamená začínajúci rozklad v nepotrebnosti spôsobenej nečinnou 

prezretosťou ľudského ducha, ktorý zostal stáť a nevie už, ako správne použiť v ňom 

nahromadenú silu Svetla. Takže to, čo môže pomôcť a pomohlo by aj, stane sa mu záhubou, 

ako každá energia používaná nesprávne.  

Preto musíte teraz vedieť o Imanuelovi; lebo tento čas je pre vás tu! 

Kto na toto nové Božie zjavenie ešte naďalej nechce dbať, nesmie tiež zostať 

v stvorení, a bude vymazaný z knihy života. Takto to chce Boh! A jeho svätá vôľa sa na 

ľuďoch splní teraz od tejto hodiny so všetkou viditeľne nastávajúcou mocou silou Svetla, 

ktorej nikto nemôže klásť odpor.  

Ťažkým utrpením budú teraz ľudské duše uvoľnené a pripravené k prijatiu Slova, 

ktoré im prinášam z Boha! A len tí k tomu ochotní vyjdú zo všetkých útrap k novému bytiu.  

Boh je Pán, On celkom Sám, a kto ho nechce v pokore uznať takého, aký skutočne je, 

a nie ako si Ho vy predstavujete, ten je odsúdený!  

Imanuel je s Bohom Otcom presne tak nerozlučne úzko spojený ako aj Ježiš a to sa 

vám musí stať vedením v čase terajšieho obratu svetov! 

Mnoho tisíc jazykov bude teraz tu na zemi rozviazaných, aby zvestovali o Imanuelovi 

medzi všetkými národmi, ako to bolo už zvestované zástupmi anjelov v celom stvorení, lebo 

je to vôľou Boha Otca.  

Smel som vám rozviť obraz o tkaní vo stvorení, do ktorého patríte, aby ste sa stali 

vidiacimi a vedome mohli prijímať a ku svojmu blahu využívať požehnania, ktoré pre vás 

spočívajú vo stvorení! Aby vám v budúcnosti len pomáhali, podporujúc váš vzostup, a nie 

aby vás bolestivo trestali, alebo museli dokonca zavrhnúť. Ďakujte pánovi za to, že na vás 

myslí s takou láskou, že som vám smel Posolstvom povedať, čo vám pomáha a tiež, čo je vám 

nebezpečné.  

Ľudia, teraz ste tým vidiacimi, vediacimi, ale dvojnásobne vinní, ak budete chcieť ísť 

nesprávnymi cestami!  

Ukázal som vám tie cesty, ktoré vedú do blízkosti Boha. Teraz choďte po nich! 

 

 

 

 

213. Ľudské slovo. 
 

 

VÁM ľuďom daroval Stvoriteľ vo svojej veľkej milosti schopnosť formovať slová pre 

dozrievanie v hrubej hmotnosti! Nikdy ste nepoznali skutočnú hodnotu tohto vznešeného 

daru, pretože ste sa o to nenamáhali a zaobchádzali ste s ním ľahkomyseľne. Teraz musíte 

trpko znášať všetky následky svojho pochybného konania.  

Prežívate toto utrpenie a nepoznáte ešte príčiny, ktorých následkom prichádza také 

trápenie. 

S darmi Všemohúceho nikto si nesmie zahrávať bez toho, aby si neuškodil, tak to chce 

zákon, pôsobiaci vo stvorení, a ktorý sa nedá nikdy oklamať. 

Ak uvážite, že tento dar reči, teda vaša schopnosť tvoriť slová, ktoré vyslovením 

zakotvujú vaše chcenie v hrubej hmotnosti, je neobyčajne vzácny dar vášho Tvorcu, potom 
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vedzte tiež, že vám z toho vyrastajú povinnosti a vzniká nesmierna zodpovednosť; lebo rečou, 

a prostredníctvom nej máte pôsobiť vo stvorení! 

Slová a vety, ktoré formujete, vytvárajú váš zjavný osud na tejto zemi. Sú ako priesada 

v záhrade, ktorú okolo seba sadíte; veď každé ľudské slovo patrí k tomu najživšiemu, čím vy 

môžete v tomto stvorení pre seba pôsobiť. 

Dávam vám to dnes ako výstrahu na zamyslenie: v každom slove spočíva príslušná 

sila, schopná uvoľnenia, keďže všetky slová sú pevne zakotvené v prazákonoch stvorenia! 

Každé slovo vytvorené človekom vzniklo pod tlakom vyšších zákonov, sformuje sa 

podľa toho, ako bolo použité a musí sa prejaviť celkom určitým spôsobom! 

Použitie slova spočíva v rukách človeka podľa jeho slobodnej vôle, avšak zvládnutie 

účinku nie je v jeho moci, lebo toto pôsobenie vykonáva podľa posvätných zákonov prísne 

spravodlivo človeku doteraz ešte neznáma moc.  

Preto pri konečnom zúčtovaní príde teraz trápenie na každého človeka, ktorý zneužil 

tajuplného pôsobenia slova! 

Ale kde je ten človek, ktorý v tom ešte nezhrešil! Celé pozemské pokolenie väzí 

hlboko v tejto vine už po tisícročia.  

Koľko nešťastia bolo už rozsiate na tejto zemi nesprávnym používaním daru smieť 

hovoriť! 

Jed rozsievali všetci ľudia skazonosným, ľahkomyseľným táraním. Sejba správne 

vzišla, vykvitla do plného kvetu a teraz prináša plody, ktoré musíte zožať, či chcete alebo nie, 

sú to všetko následky vášho konania, ktoré sú vám teraz hádzané do lona! 

Že tento jed musí priniesť tie najodpornejšie plody, to neprekvapí nikoho, kto pozná 

zákony vo stvorení. Tieto zákony sa neriadia podľa ľudskej domnienky, ale idú pokojne 

svojimi veľkými cestami, nezadržateľne, bez odchýlky od prapočiatku a nezmenene na celú 

večnosť. 

Rozhliadnite sa okolo seba, ľudia, jasne a nezaujato; musíte bezpochyby spoznať 

samočinné Božské zákony Najsvätejšej vôle, lebo máte pred sebou plody svojej sejby! Kam 

sa len pozriete, všade prevládajú hlučné reči, ktoré dnes riadia všetko z najvyšších miest. Táto 

sejba musela rýchlo dôjsť do takého kvetu, aby teraz v dozrievaní ukázala svoje skutočné 

jadro, a potom sa ako nepotrebná zrútila. 

Musela dozrievať pod zvýšeným tlakom zo Svetla, musí vyháňať do výšky ako 

v skleníku, aby vo svojej prázdnote, stratiac všetku oporu sa zrútila a pochovala pod sebou 

všetko, čo v ľahkomyseľnej dôvere alebo v sebeckej nádeji sa domnievalo byť ukryté pod jej 

ochranou. 

Čas žatvy už začal! Tým dopadajú teraz späť všetky následky nesprávnych rečí čoraz 

viac ako na jednotlivcov, tak aj na celé masy, ktoré takéto reči podporovali.  

Zrelosť ku žatve prináša so sebou prirodzene i to, v čom sa prejavuje prísna 

spravodlivosť pôsobenia Božích zákonov, že najväčší táraji musia mať teraz konečne tiež 

najsilnejší vplyv a najväčšiu moc. Je to vyvrcholením a plodom tohto trvalo nesprávne 

používaného slova, ktorého tajuplné pôsobenie bláznivé ľudstvo už viac nemohlo poznať, 

pretože sa už dávno uzavrelo takému vedeniu. 

Ľudstvo nepočúvalo varovný hlas Syna Božieho Ježiša, ktorý už vtedy povedal:  

„Vaša reč buď: áno alebo nie; čo je nad to, je od zlého!“ 

V týchto slovách je viac, než by ste si mysleli, lebo skrývajú pre ľudstvo vzostup alebo 

úpadok!  

Vy svojou náchylnosťou k mnohým a neplodným rečiam ste si zvolili úpadok, ktorý 

už nastáva. Ten vám ešte pred všeobecným zrútením v súde naposledy ukáže celkom zreteľne 

k uľahčeniu zachraňujúceho poznania všetky plody, ktoré ste si sami vynútili nesprávnym 

používaním slova. 
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Sila zvratného pôsobenia pozdvihuje teraz na čelné miesta majstrov vašich vlastných 

hriechov natoľko, že vám z toho hrozí útlak, aby ste sa v poznaní od neho konečne oslobodili, 

alebo pod ním zahynuli. 

To je spravodlivosť a súčasne pomoc, akú vám môže poskytnúť len Božia vôľa vo 

svojej dokonalosti! 

Len sa pozrite okolo seba! Musíte to predsa rozpoznať, ak len chcete. A ktorí v tom 

ešte váhajú, tým bude ešte násilne strhnutý závoj, ktorý si sami držia pred očami a to tak, že 

ich chcenie vydá plody ešte horšieho utrpenia ako doteraz, aby táto zem bola očistená od tlaku 

vašej veľkej viny!  

Celé ľudstvo na tom spolupôsobilo nielen jednotlivci. Sú to kvety všetkého 

nesprávneho konania minulých storočí, ktoré teraz v súde museli dozrieť do týchto 

posledných plodov, aby po dozretí zanikli. 

Ľahkomyseľné, nezmyselné a bezmyšlienkovité táranie, ktoré je však vždy nesprávne 

a zachvieva sa proti zákonom stvorenia, muselo sa vystupňovať až do všeobecnej choroby, 

ako sa to dnes prejavuje a musí teraz tiež v horúčkovitej triaške ako vo víchrici striasť plody . 

. . padajúce ľudstvu do lona. 

Preto netreba ľutovať žiaden národ, ktorý teraz musí následkom toho bolestne stenať 

a trpieť; sú to plody jeho vlastného chcenia, ktoré musí požívať, aj keď sú zhnité a chutia 

trpko a mnohým prinesú skazu, pretože z jedovatého osiva môže sa zožať len jed.  

Povedal som už, vo svojom Posolstve: Keď zasejete bodľačie, nemôže vám z toho 

vyrásť pšenica! 

Tak ani zo štvavých, posmešných a škodlivých rečí vašich spolublížnych nemôže 

nikdy vzniknúť nejaká výstavba; pretože každý druh a spôsob môže zrodiť len rovnorodé a 

tiež len také isté môže priťahovať! Na tento zákon stvorenia nesmiete nikdy zabúdať! Pôsobí 

samočinne a všetko ľudské chcenie proti nemu nikdy nič nezmôže! Nikdy, počujete to dobre? 

Treba si to vštepiť do pamäti, aby ste vždy na to dbali pri svojom myslení, reči a konaní; lebo 

z toho vyviera všetko a vyrastá i váš osud! Nerobte si preto nikdy nádej na niečo iné, než na 

ovocie takého druhu, aká bola sejba!  

Veď to konečne nie je také ťažké a predsa v tom vždy znovu robíte chyby! Urážka 

môže priniesť zase len urážku, nenávisť len nenávisť a vražda len vraždu. Avšak ušľachtilosť, 

mier, svetlo a radosť môžu tryskať zase len z ušľachtilého spôsobu myslenia, nikdy inak. 

Oslobodenie a vykúpenie nespočíva v pokriku jednotlivcov a davov. Národ, ktorý sa 

dá viesť tárajmi, musí sa dožiť bezpodmienečne a právom zlej povesti, dôjsť do biedy, žiaľu, 

bolesti a smrti; bude násilne zrazený do špiny. 

A ak sa plody a žatva dosť často ešte neukazovali v jedinom pozemskom živote, ale 

až v neskorších, tak teraz je to iné; naplnenie svätej vôle Božej vynucuje si bezprostredne 

rozuzlenie všetkého diania na zemi a tým aj riešenie všetkých osudov ľudí a národov! 

Konečné zúčtovanie! 

Dávajte si preto pozor na svoje slová! Starostlivo dbajte na svoju reč; lebo aj ľudské 

slovo je činom, ktorý môže síce vytvárať formy len jemnej hrubohmotnosti, avšak svojim 

pôsobením prenikajú do všetkého pozemského.  

Nedomnievajte sa však, že dané sľuby sa spĺňajú a dozrievajú k činu podľa ich 

slovného znenia, ak hovoriaci nemá vo svojej duši najčistejšie úmysly, slová formujú to, čo sa 

s nimi spoluzachvieva z najbližšieho vnútra hovoriaceho. Tak môže jedno a to isté slovo 

mať dvojaký účinok, a beda tam, kde sa skutočne nezachvievalo v plnej čistote! 

Snímam závoj z vašej doterajšej, toho sa týkajúcej nevedomosti, aby ste mohli teraz 

vedome prežiť tieto zlé následky a vziať si z toho ponaučenie pre budúcnosť. 

Preto vám ešte na pomoc dávam:  
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Dbajte na svoje slovo! Vaša reč nech je jednoduchá a pravdivá! Skrýva v sebe 

podľa svätej vôle Božej schopnosť formovať tvorivo alebo tiež ničivo, vždy podľa druhu slov 

a hovoriaceho. 

Nepremárňujte tieto vzácne dary, ktoré vám Boh tak milostivo poskytol, ale snažte sa 

ich správne poznať v ich plnej hodnote. Sila reči bola vám doteraz kliatbou kvôli takým 

ľuďom, ktorí ako luciferovskí prisluhovači ju zneužívali neblahým následkom pokriveného 

a jednostranne pestovaného rozumu! 

Chráňte sa preto pred ľuďmi, ktorí mnoho hovoria, lebo s nimi kráča rozklad. Vy sa 

však máte stať budujúcimi v tomto stvorení a nie tárajmi! 

Dbajte na svoje slovo! Nehovorte len preto, aby ste hovorili. Hovorte len vtedy, tam a 

tak, ako je potrebné! V ľudskom slove má spočívať odlesk Slova Božieho, ktoré je životom 

a životom večne ostane.  

Vy viete, že celé stvorenie sa zachvieva v Slove Pána! Či vám to nie je na zamyslenie? 

Stvorenie sa v ňom zachvieva práve tak, ako aj vy sami, ktorí patríte ku stvoreniu, lebo ono 

vzniklo zo Slova a slovom je tiež udržiavané. 

Ľuďom bolo jasne zvestované: 

„Na počiatku bolo Slovo! A Slovo bolo u Boha! A Boh bol Slovo!“ 

V tom spočíva pre vás všetko vedenie, len keby ste z neho čerpali. Ale vy to prečítate 

a nedbáte. Hovorí vám zreteľne: 

Slovo prišlo z Boha! Bolo a je časťou z neho. A toto Božie Slovo, to živé, tvorivé 

Slovo Boha Otca je Imanuel!  

Nevolá sa tak, ale ním je! V ňom sa zachvieva všetko, čo smie žiť, z neho vzniklo 

potom tiež celé stvorenie; lebo On je tiež súčasne:  

Buď Svetlo! 

Malý odlesk moci živého Slova Božieho, ktoré v sebe všetko nesie a všetko zahrňuje 

čo je mimo samého Boha, ten nepatrný odlesk spočíva aj v ľudskom slove!  

Ľudské slovo môže síce vysielať svoje pôsobenie len do úrovne jemnej 

hrubohmotnosti, ale to stačí, aby v spätnom pôsobení mohlo formovať osudy ľudí a národov 

tu na zemi! 

Pamätajte na to! Kto hovorí mnoho, stojí len na pôde pokriveného, jednostranne 

prepestovaného rozumu! To ide vždy ruka v ruke. Podľa toho to spoznáte! A sú to slová 

pozemských nížin, ktoré nie sú nikdy schopné budovania. Avšak slovo má budovať podľa 

Božieho zákona. Kto neposlúcha toto prikázanie, môže splodiť len opak.  

Dbajte preto stále na svoje slovo! A stojte za svojim slovom! Pre pravú cestu k tomu 

máte byť ešte vyučovaní pri výstavbe Božieho kráľovstva tu na zemi. 

Najprv sa musíte naučiť poznávať silu slova, ktorú ste doteraz tak ľahkomyseľne 

a hravo znehodnocovali.  

Len si spomeňte na najsvätejšie slovo vám dané, na slovo: BOH! 

Hovoríte veľmi často o Bohu, príliš často, než aby v tom mohla zaznieť taká úcta, 

z ktorej by sa dalo poznať, že pritom aj vyciťujete to pravé, úctu, ktorá vám dovoľuje toto 

vznešené slovo len šepkať v zbožnom zanietení, aby ste ho starostlivo chránili pred 

znesvätením akéhokoľvek druhu. 

Čo ste vy, ľudia, urobili v slove z tohoto najsvätejšieho zo všetkých pojmov! Miesto 

toho, aby ste vášho ducha pokorne a radostne pripravili k vysloveniu tohto najvznešenejšieho 

výrazu, aby sa vďačne otvoril nevýslovnej sile žiarenia z bezbytostnej vznešenosti Svetla 

skutočného bytia, až ktorá vám, tak ako ostatným tvorom dáva možnosť dýchať, opovážili ste 

sa strhnúť ho do nížin vášho najmalichernejšieho myslenia; používate ho ľahkomyseľne ako 

všedné slovo, ktoré sa tým pre vaše uši muselo stať len prázdnym zvukom, a preto nemôže 

nájsť vstup do vášho ducha.  
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Potom je samozrejmé, že toto najvyššie zo všetkých slov sa inak prejaví než u tých, 

ktorí ho šepkajú v pravej úcte a poznaní. 

Dbajte preto na všetky slová; lebo skrývajú v sebe pre vás radosť alebo žiaľ, budujú 

alebo rúcajú, prinášajú jasnosť, ale môžu aj zmiasť, vždy podľa spôsobu, ako sú vyslovené 

a použité. 

Neskoršie chcem vám dať i také poznanie, aby ste mohli ďakovať každým slovom, 

ktoré vám Stvoriteľ teraz dovolí ešte prehovoriť! Potom by ste mali byť aj pozemsky šťastní; 

mier zavládne tu, na tejto doteraz nepokojnej zemi.  

 

 

 

 

214. Vianoce 1934. 
 

 

A opäť sú Vianoce! Rok nádherných splnení je za nami, splnení, ktoré sú tak veliké, 

aké zem a svety nikdy nepoznali od počiatku svojho trvania. Splnenie za splnením prúdilo zo 

Svetla dolu, aby zakotvilo na Hore. 

V tomto roku sa stalo niečo mocného . . .a vy ste nepozorovali vo svojom pozemskom 

šate vôbec nič, alebo len nemnohé z toho, pretože to nebolo pozemským očiam viditeľné, 

totiž nie bezprostredne viditeľné. 

Kto však dobre pozoroval, ten videl mnohé účinky z toho na sebe a na svojich 

blížnych, ako aj na udalostiach vo všetkých zemiach.  

A všetko sa rúti vpred, poháňané všemohúcnosťou Božou, očista stvorenia a vradenie 

všetkých tvorov do svätých zákonov Jeho vôle je teraz vynucované. 

Byť bdelým je príkazom pre každého, kto sa chce spoluzachvievať vo veľkom dianí 

Svetla v tejto dobe!  

Ale tiež vy ste splnili tento rok verne a prekonali nejeden tvrdý boj, bez toho aby ste si 

boli toho pozemsky vedomí. 

Tak mnohé divoké nápory a útoky temna ste vernou bdelosťou odrazili tak, že ani 

jediný z nich nemohol preniknúť cez stanovené hranice. 

Áno, vernú stráž ste konali z lásky ku Svetlu! A preto vám mohlo dať tiež Svetlo stále 

nové posilnenie. Keď zostanete verní, môže vás učiniť a učiní nepremožiteľnými! Nikdy tu 

však neochabujte, lebo byť bdelým, duchovne a tiež pozemsky, to je druh boja, ktorý vediete. 

A bdelosť vám prinesie sväté víťazstvo! Vernou strážou zaistíte tiež trvalú obranu! Vaše boje 

sa odohrávajú prevážne v duchovnom a v jemnohmotnom, posledné sa však už prejavujú na 

hranici pozemskej hrubohmotnosti! Vy ste zvíťazili, ale boje nie sú ešte ukončené. Všetko je 

v trvalom pohybe a vy v tom nesmiete ochabnúť vo svojej bdelosti, bez ustátia musíte 

v trvalom zachvievaní vašich kruhov plných sily odhodiť všetko približujúce sa zlé chcenie 

tak, aby ani jediná myšlienka z toho sa nemohla priblížiť cez kruhy vašej pozemskej ochrany.  

Odrazením protivníka na hrubohmotnej hranici nemôžu sa zlé úmysly ďalej zhustiť. 

Z časti boli tým totiž zničené, takže nič sa z toho nemôže formovať v hrubohmotný čin. 

A z toho zbytku sa môže utvoriť len slabý tieň, ktorý nemá v sebe žiadnu silu. Taký je druh 

a tiež účel boja, ktorý vediete trvalou bdelosťou! 

Mohlo by sa vám to zdať ľahkým, ale nie je tomu tak! K tomu je potrebné plnej sily 

ducha, aby sa mohlo bez omylov v tomto zmysle zostať bdelým.  

Chcem, aby ste nahliadli, ako zápas prebieha. Vašou duchovnou a tiež pozemskou 

bdelosťou premáhate totiž už zlé úmysly temna a ničíte ich. Vy bojujete pri tom skutočne 

duchovne zbraňami, ktoré vám prepožičalo Svetlo pre tento boj. 



 652 

Keď zostanete denne svojim citom, vyciťovaním a svojim myslením trvalo vedomí si 

vznešenej úlohy, ktorú ste slávnostne sľúbili splniť svojmu Pánovi a keď sa nedáte od nej 

odviesť všednou prácou a dennými všednými dojmami, a keď neprepadnete do lenivého, 

príliš pozemsky preciťovaného a myšlienkového hĺbania, potom je váš duch stále bdelý a na 

mieste dňom aj nocou a uzavrie vstup, akonáhle sa začne formovať zlý úmysel a snaží sa 

vplaziť do jemnej hrubohmotnosti. Nie je nutné, aby ste toto, vedeli tiež svojim denným 

vedomím. Keď ste vo vernosti neustále starostliví a bdelí, tak jedná váš duch podľa toho, bez 

toho aby ste to pozemsky vedeli. 

Príťažlivosť boja dáva protivníkovi ihneď posilnenie všetkým, čo nesie v sebe rovnaký 

úmysel útoku a tým vznikajú z toho v daných okamžikoch bitky, ktoré nie sú málo 

nebezpečné keď vo svojej bdelosti len na okamžik poľavíte, áno, keď aj len jediný z vás je 

tak nedbalým. 

A tak burácali už mnohé bitky, prevažne po nociach, kedy pozemské telo odpočíva 

a dovoľuje duchu voľnejší pohyb. 

Ale v dobách, kedy sa pripravuje nové svetelné dianie, tak sa temnoty snažia obzvlášť 

prenikať nepriateľsky na Horu. Preto sú všetky splnenia zo Svetla na zemi doslova 

doprevádzané ťažkými bojmi s vznikajúcimi temnotami, ktoré chcú dianiu zabrániť, alebo 

ešte v poslednom okamžiku zadržať, rušiť, i keby to bolo len zrušením tvrdošijného boja. 

Lebo vzpínajúce sa temno vie dobre, že každým novým splnením zo Svetla neustále stráca 

svoju vládu a je doháňané ku svojmu koncu, ktorý musí temnu nastať v súde preto, že bolo od 

Svetla odvrátené. 

Preto chce tento súd zadržať a odsunúť za každú cenu. Ale nič mu to nepomôže. 

S neúprosnou istotou sa približuje koniec všetkého zla naplnením Svetla, naplnením, 

podobným oceľovej stene, ktorá, podobajúc sa hodinovému stroju, stláča priestor, v ktorom sa 

nachádza temno, stále viac, až nakoniec všetko celkom rozdrtí. 

Ale vaša úloha, ktorú máte splniť, netkvie len v bojoch, ale ona zasahuje ešte ďalej. 

Zachvievanie vašej vernosti je plášťom, je obalom, pod ktorého ochranou sa môže Svetlo vo 

svojej čistote postupne úzko spájať z cudzorodou hrubohmotnosťou. 

Keby nebolo vašej vernosti, tak by sa Svetlo nemohlo vo svojej vznešenosti Božej 

ponoriť tak dolu! 

Potrebovalo k tomu nepremennej vernosti pozemských ľudí, stojacich v tejto 

hmotnosti a pôsobiacich v nej! Len to mohlo umožniť a dať posledné spojenie. 

A zakaždým, akonáhle zosilnená vlna Božieho Svetla v sile, ktorá je stvoreným 

celkom nepochopiteľná, vniká do môjho tela podobajúc sa surovému vajíčku bez škrupiny, 

čím sa stáva telo stonásobne citlivým oproti všetkým telám, ktoré na tejto zemi sú, až sa opäť 

telo vnesie do záchvevov a môže vytvoriť vyrovnanie, aby v sile Svetla nezaniklo. 

V týchto chvíľach je to zase vernosť zachvievajúcich sa kruhov povolaných, ktorá 

dáva ochranu pred rušivými a tiež telesne bolestne sa dotýkajúcimi úmyslami a myšlienkami 

drábov a nástrojov temna. Keby sa títo mohli priblížiť v dôsledku lenivosti vašich záchvevov 

alebo zakalením v dôsledku odchýlky, tak by Božské Svetlo vo svojej čistote muselo opäť 

vystúpiť na miesto, kde mu poskytne zachvievajúca sa láska najčistejšou vernosťou ochranu. 

Z toho vidíte, aká dôležitá a nevyhnutná je vaša oddanosť veci, vždy bola a je a tiež 

zostane, pokiaľ budem na zemi. Boh ma dal tým v dôvere do vašich rúk! 

Vo vašich rukách a vo vašej vernosti tkvie tiež osud celého ľudstva na zemi! 

Len vo vernosti, ktorú mne preukážete, môže byť pozemskému ľudstvu ešte 

poskytnutá pomoc. Je to ťažká, ale pritom nádherná zodpovednosť, ktorú ste tým na seba 

vzali, ktorú väčšia časť tohto malého húfu vyvolených tiež splní. 

A všetci tí, ktorým chcete pomôcť a ktorým len skrz vás môže byť poskytnutá pomoc 

od večného zahynutia, tí sa snažia vo svojej zaslepenosti vás prenasledovať, ako mňa 
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prenasledujú a ako kedysi Syna Božieho – Ježiša! Ale tiež tu bude vaša vernosť víťazom, 

lebo stojíme v hodine naplnenia a list sa obrátil.  

Splnením v poslednom roku sila Svetla tak vzrástla v ochrane vašej vernosti, ktorá tiež 

vás opäť a stále zreteľnejšie stavia do Božej ochrany, že všetky nesprávne zväzky a každá 

falošná výstavba teraz pod neposunuteľným tlakom Svetla násilím budú roztrhané a rozpadnú 

sa podľa svätých zákonov Božej spravodlivosti. Tiež v najhrubšej hmotnosti vám všetkým 

viditeľne! 

Udalosť za udalosťou sa budú radiť k ťažkej reťazi strašných sklamaní, ktoré sú však 

pre ľudí liečivé, pretože by sa inak nikdy neprebudili z bláznovstva vlastného 

sebapreceňovania. Musia sa konečne skloniť pred tým, ktorého milosťou smú vôbec byť –– 

pred Bohom! 

Ako veľa ľudí potom nájde záchranu vo všemohúcnosti Božej a bude ju smieť 

prežívať, to závisí vo veľkej miere tiež na vás! Príde celkom na to, ako sa vy vo vašom 

vzornom pozemskom živote ukážete potom ako nositelia môjho SLOVA pozemskému 

ľudstvu, ktoré sa bude prebúdzať ako z hlbokého spánku, hľadajúc Boha. Lebo to je ten most 

porazených ku mne! 

Skrz vás a vo vás nájdu mňa potom v Slove! 

Buďte preto tiež v tomto verní tak, ako ste boli doposiaľ. O Slávnosti žiariacej hviezdy 

obdržíte k tomu zvláštnu silu, lebo ju budete musieť čoskoro zužitkovať. 

Preto sa vám dnes dávam poznať, vám, milý zástupe, vo dni, v ktorom spomíname 

pozemského zrodenia Syna Božieho Ježiša, vám, ktorí ste k tomu povolaní, aby mňa celé 

ľudstvo skrz vás poznalo, aby nemuselo byť stratené! 

Vpálte si moje slová hlboko do svojich duší, rytieri, apoštolovia, učeníci a nositelia 

zlatého kríža, aby vám nikdy nevybledli, lebo sú to slová z večnosti a pre večnosť 

prehovorené! Vašou vernosťou sa môžem dnes zemi zjaviť: 

 

„Ja som a zostávam! Ja, Imanuel, prichádzam a udržujem, čo môjho Otca je! Ja triedim 
ducha a súdim hriechy, trestám dušu a bijem telo! Som v Otcovi a súčasne Jeho súdiaci svätý 
meč na zemiach! Otec je vo mne a predsa zostáva v diali večnej nekonečnosti! Ja som 
a zostávam večne v Otcovi a pôsobím z Neho, z Všesvätého, Pravečného, Jediného, lebo ja 
i Otec jedno sme!  

Amen! 
 
Slová sa zachvievajú vo večnosti a otvárajú dnes konečne posledný súd na zemi! 

Majú zostať vo vás natrvalo ako moje zmocnenie, ktoré je vám sväté. Sú pre vás kľúčom ku 

chrámu Boha a zostanú vám stále silou a pomocou na cestách, ktorými pôjdete, lebo ja 

posielam vás! 

 

Modlime sa: 

„Otče! Ja som sa dal teraz svojim poznať! Je tým splnené Tvoje prikázanie! Pomôž 

im, aby sa smeli zmeniť na váhach Tvojej milosti! Amen.“ 
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215. Pripravenosť k boju. 
 

 

Kto chce stáť na strane Svetla, musí byť pripravený bojovať.  

„Bojujte proti temnu – vo vás a okolo vás!“ 

– Tak vám to už bolo povedané. Právom stojí na prvom mieste „vo vás“, lebo to je 

predpokladom pre toho, kto sa chce stať pravým bojovníkom Svetla. Musíte bojovať proti 

slabostiam a chybám vo vás, proti vaším zlým sklonom a nevhodným zvláštnostiam, na ktoré 

ste si zvykli na Zemi. Neočistení nemôžete vstúpiť do služby – vždy by vám to prekážalo vo 

správnom plnení úkolov, ktoré vám boli uložené. 

Bojovať proti temnu okolo vás – to znamená byť stále vo strehu pred falošným 

našepkávaním, vplyvmi temna vedľa vás, čo môžete vnímať len vnútorne, lebo to nie je 

hmotného druhu. Patria k tomu vnútorné vplyvy blízkych ľudí, ku ktorým ste sa z vlastného 

popudu pripojili alebo sa im zaviazali. Tí potom často dosiahnu veľkého vplyvu na vaše 

jednanie, pretože sa príliš ochotne podvoľujete ich vlastnej vôli. Len zriedkakedy je však 

vôľa týchto ľudí v súlade s BOŽÍMI zákonmi. Ste ovplyvňovaní ich myšlienkami a citmi, 

ktoré však nebývajú len šľachetné.  

Buďte bdelí v tomto smere a pamätajte, že ste často – bez toho aby ste vedeli – so 

všetkými svojimi slabosťami využívaní, tlačení a podnecovaní temnom, ktoré vás chce 

zaťažiť tak, aby ste sa odchýlili alebo zoslabli vo vašom pôsobení pre Svetlo! 

Vaša pevná vôľa, novo upevnená, môže tomu ihneď odpomôcť, v okamžiku! 

Pomyslite na meč dobrého chcenia, o ktorom ste počuli. Môžete zahnať na útek celé zástupy 

temných bojovníkov, ktorí by vás chceli zovrieť – len keď preukážete odvahu a pevnosť! 

Oboje je temnu cudzie – vy ale máte so sebou nespočetných svetlých bojovníkov, pre ktorých 

sú tieto bojové vlastnosti samozrejmé. Tí necúvnu späť, neustúpia zmäkčilo tam, kde musia 

podľa BOŽIEHO príkazu stáť. Učte sa od nich! 

Viete už teda, ako máte viesť ten boj? Žiť verne podľa prejavenej vôle BOŽEJ 

a v zmysle tejto Vôle stáť na Zemi, neovplyvnení protivníkom a jeho temnými zástupmi, ako 

aj spolupútnikmi – ľudskými slabochmi, ktorí slúžia jeho vláde, aby zadržali víťazstvo Svetla! 

Vy však chcete byť deťmi Svetla, vybavenými zbraňami Svetla: vážnym, dobrým 

chcením, nikdy nekončiacou Láskou a pripravenosťou k službe, trpezlivosťou a vytrvalosťou, 

bezpodmienečnou nezištnosťou a obetavosťou! Ježiš vám buď žiarivým príkladom! 

Nasledujte HO! 

 

 

 

 

216. Nový rok 1935. 
 

 

Zase jeden nový rok! Pri každej zmene roku vyvstane v človeku otázka, čo mu 

prinesie tento nový rok? Jeden sa pýta vážne a ticho sám seba pri zvuku silvestrovských 

zvonov, druhý s tiesňou v srdci a mnohí v bezstarostných zábavách v rozjarenej spoločnosti s 

veselým smiechom, alebo aj v opilosti a rozmarnosti volajú vyzývavo svoj osud, aby 

ľahkomyseľne poodhrnuli závoj, pripravený vzdorovito odkryť to, čo im je vyhradené. 

Prevážna časť má však dnes v srdci zlobu, nenávisť i závisť voči spolublížnym, 

ktorým neprajú nič dobrého. Tajne myslia na pohromu a zničenie, pomstychtivo kujú plány, 

ktoré majú byť uskutočnené v novom roku. 

Len nemnohí, len veľmi málo ľudí zopne ticho svoje ruky v pokornej modlitbe, aby sa 

v duchu vďačne priblížili k Bohu a poďakovali sa za milostivú pomoc v starom roku! 
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Ďakujúc za to, že smeli ešte prežívať bolesti i radosti, ktoré prebudili ich ducha alebo mu 

pomohli ešte rýchlejšie dozrievať v poznaní. 

Takto sa vlnia myšlienkové formy na začiatku nového roku jedna cez druhú. Je to 

zmes zlosti a ľahkomyseľnosti, povrchnosti ako aj žiadostivostí všetkého druhu, taktiež túžba 

po vládnutí klamstvom a podvodom . . . len jedno chýba: čistá túžba po skutočnom mieri 

vyrastajúca z pokory a úcty k Bohu! Túžba po mieri pre mier. Tento už pozemský človek 

v sebe nemá; on už vôbec nemôže byť bez sebeckých myšlienok.  

Posledné Božie volanie zase doznelo nad ľuďmi a oni ďalej žijú v bláznivom blúdení, 

že všetko na zemi sa má riadiť podľa ich vôle, dokonca i Boh, ich Pán – ak Ho ešte uznávajú. 

Teraz prišiel nový rok, prinášajúci im prekvapenia a prežitia, že ich vôľa nie je ničím 

proti všemohúcej vôli Božej, ktorá zlomí každý odpor a zrazí ich na kolená. Ľudia prestanú 

vyvolávať svojou svojvôľou utrpenia vo svete; lebo sa musia zúfalo brániť valiacim sa 

spätným prúdom plodov svojich vlastných previnení. Nový rok, ktorý dnes začína, prinesie so 

sebou hrubohmotné prejavy, pozemským ľuďom viditeľné, citeľné a hmatateľné, cez ktoré 

už nebudú môcť nedbalo prechádzať, ako u všetkých doterajších duchovných dianí!  

Vo všetkých krajinách, všade vznikne veľká žalosť a naplnia sa slová, ktoré som 

v posledných rokoch výstražne hovoril! 

Naplnia sa! Každé slovo! 

Ako často ma už ľudstvo zahrnulo výsmešným posmechom, keď som varovne 

hovorieval tak mnohé, ktoré sa zdanlivo ihneď nesplnilo. Z toho dôvodu sa stúpenci stávali 

pochybovační a vlažní a nejeden, kto to myslel dobre, radil, že by som také veci predsa radšej 

nemal ani hovoriť, pretože to zmenšuje hodnotu učenia alebo ho dokonca skazí.  

Títo chytrí ľudia netušili, že som tak musel hovoriť, že to bolo mojím splnením a že 

som pri tom nemohol dbať na mienku ľudí, bez ohľadu na to, či to mysleli priateľsky alebo 

nepriateľsky. 
Nesmel som dbať ani na posmech ani na nepriateľstvo, musel som to nechať, ako to 

šlo a  kľudne pozerať, ako sa odo mňa odvrátil taký stúpenec, ktorý mal v sebe veľké 

schopnosti pre službu Grálu; lebo musel som tak hovoriť i naďalej, lebo som tým splňoval 

a pre toto splnenie som prišiel na zem! 

Ľudia nevedeli, alebo neverili že Ja som živý zákon sám a živé Slovo, Božie Slovo, 

ktoré neprorokuje, ale je tvorivé, pratvorivé: Čin! 

Keby ma aj celý svet trvale zasypával posmechom a výsmechom a keby sa všetci 

v pochybách boli odo mňa odvrátili, bol by som predsa hovoril bez vynechania jediného 

slova, tak ako som to urobil; pretože v týchto slovách bolo sväté splnenie! 

Ak pôsobím vo všemohúcej vôli Božej, ktorou som Ja sám, čím je mi potom posmech 

ľudstva! Prečo by som mal dbať na pochybovačné pozemské malichernosti, zhovievavé 

usmievanie alebo tiež nenávisť pozemských ľudí! 

Poznám len príkaz svojho Otca a nič iné! A toto bude mnou splnené, či už to niekto 

uzná alebo neuzná!  

Často som hovoril: Moje Slovo je čin! A predsa si nikto nikdy neurobil o tom správnu 

predstavu. Čo Bolo vinou samotných ľudí. Ak som hovoril o súde, mali za to, že ide len o 

proroctvo a čakali na skoré splnenie, ak počúvali moje Slová s dôverou. Tí ostatní čakali však 

len na to, aby ma mohli napadnúť, ak sa nič nesplní v dobe, ktorú si oni pritom mysleli. 

Ani jeden z ľudí nevedel, že vyrieknutím môjho Slova nastalo ihneď dianie, ktoré sa 

vo svetovom súkolí dalo do pohybu! Nebolo to predsa iba ľudské slovo, ale Slovo Božie, 

ktoré pôsobí tvorivo v tej chvíli, keď bolo vyrieknuté a ktoré vo svojej činnosti nikdy 

neprestane, kým sa úplne nenaplní! 

Zatiaľ čo mnoho ľudí prijímalo moje Slová len ako proroctvo, boli tieto slová už 

prvými údermi súdiaceho meča Božieho proti všetkému ľudstvu, namýšľajúcemu si, že je 
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chytrejšie a múdrejšie než Boh sám; chcelo žiť iba podľa svojej vôle a dokonca sa odvážilo 

vítať s posmechom a vraždiť všetkých pomocníkov, ktorých Boh vyslal z najväčšej lásky. 

A zatiaľ čo, mňa a moje Slovo zosmiešňovali vo svojej nevedomosti, to isté Slovo, 

živo pôsobiac, bežalo svojimi dráhami po celom stvorení, aby sa nakoniec pri uzavretí kruhu 

potom vrátilo späť k zemi, a pri tom dusilo a ničilo alebo prebúdzalo a povznášalo, pretože 

vyšlo odo mňa!  

A čas tohto návratu je teraz tu! Vo všetkých častiach svetov Slovo už súdilo a teraz 

zasiahne hrubohmotnosť tejto zeme, ako aj všetky duše, putujúce v hrubých pozemských 

telách. Násilím strhne všetky steny, ktoré si duše vystavali ako úkryt a ochranu.  

Nový rok prináša návrat mojich slov a tým aj súd! Pamätajte si: Ani jediné z mojich 

slov sa nestratilo! Všetko žije a dolieha teraz na ľudí, napĺňajúc, čo v týchto slovách spočíva.  

Slovo potrebovalo zákonom podmienenú dobu, aby prebehlo všetkými svetmi, prv, 

ako sa v uzavretí kruhu vráti späť ku svojmu východisku, k zemi a prinesie so sebou konečné 

naplnenie. 

Konečný dôsledok bude teraz celé ľudstvo trvale postihovať, pokiaľ sa i posledné 

z mojich slov celkom naplní! 

Zvratné pôsobenia prichádzajú vždy rýchlejšie a  nakoniec budú zhrnuté do 

posledného trvalého, neustáleho úderu, veľkého úderu, pretože Božia sila bola teraz uvoľnená 

na zemi, aby pritiahla a oslobodila všetko, čo sa ešte zachvieva vo svojom kolobehu. 

V Božej veľkosti je všetko jednoduché, len keď tomu chce človek rozumieť! Ešte raz 

Vám o tom podám súhrnný obraz: 

V priebehu rokov som musel v určitých dobách hovoriť o veľkom dianí, ktoré malo 

prísť, aby sa splnilo. Nemalo to byť výstrahou ľuďom, ako si to oni mysleli, ale bol to čin, 

splnenie, ktoré som tým prinášal!  

Každým slovom vzniklo súčasne duchovne príslušné dianie. Sila slov bola vyslaná do 

sveta, aby prebehla cestami všetkých prazákonov stvorenia a nakoniec v celkom určitom čase 

sa vrátila k zemi. Čo som vtedy povedal, to sa musí celkom presne splniť podľa Slova, bez 

zmeny zmyslu! Nemôžu nastať presuny ani zmeny; lebo Slovo z Boha je život a zákon. 

Samotvoriaca v sile Pána.  

Preto som musel už pred rokmi hovoriť postupujúc s  vývojom a svojím Slovom, 

pevne zakotviť vždy nové diania v tejto hrubohmotnosti. V mojej reči máte iba rozoznávať, 

čo som hovoril tvorivo, a čo iba ako poučenie; tieto dva druhy reči mnou používané sa dajú 

ľahko spoznať a rozoznať, ak sa o to budete snažiť. 

Tak sa moje Slovo stalo činom a prinieslo súd vo všetkých svetoch a teraz ho prinesie 

i na túto zem vám!  

O všetkých týchto veciach vy ľudia však neviete nič. 

Omnoho lepšie budete rozumieť a tušiť veľkosť, ktorá je vo všetkom, čo sa už stalo 

a čo sa ešte stane v novom roku, až po mnohých rokoch! 

Vďačne ba jasavo budete potom velebiť Lásku Božiu; lebo to všetko sa deje pre vás, 

vy ľudia, k vašej záchrane z bahna, ktoré ste si sami vytvorili. 

Pozdravujte preto tento nový rok s radostnou vážnosťou a ďakujte BOHU za jeho 

nepochopiteľnú milosť, vášho oslobodenia a spásy! 
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217. Hľaď, čo ti prospieva! 
 

 

PREČO, vy ľudia, chcete duchovne vždy niečo iné než to, čo vám je skutočne 

potrebné a čo vám prospieva! Ako ťažká nákaza ničivo pôsobí táto čudná zvláštnosť medzi 

všetkými hľadajúcimi. 

Bolo by neúčelné, keby som sa vás na to chcel spýtať; veď vy si sami nemôžete dať 

nijaké vysvetlenie, aj keby ste deň i noc namáhavo o tom premýšľali. 

Len pozorujte raz v úplnom pokoji, pozrite sa na otázky, ktoré vo vás živo vystupujú; 

sledujte svoj myšlienkový pochod, kam vedie. Čoskoro spoznáte, že sú to vždy väčšinou 

oblasti takého druhu, ktoré nikdy nedosiahnete, pretože sa nachádzajú nad vaším pôvodom a 

z toho dôvodu ich ani nikdy nemôžete pochopiť. Možnosť pochopenia je však základnou 

podmienkou všetkého toho, čo vám má prospievať! 

To si ujasnite pri všetkom svojom myslení, svojom konaní a riaďte sa podľa toho. 

Potom vám bude tiež všetko ľahšie. Zaoberajte sa teda iba tým, čo skutočne môžete pochopiť, 

čo je teda zakotvené v rámci vášho ľudského bytia. 

Oblasť vašej možnosti vedomého bytia ako ľudského ducha je síce smerom nahor 

k svetlým výšinám ostro ohraničená, ale preto nie nijako snáď malá. Dáva vám priestor pre 

celú večnosť, a tým aj primerane veľké polia pôsobnosti. 

Bez hraníc je pre vás jedine možnosť vášho vývoja, prejavujúca sa vzostupným 

zdokonaľovaním vašej činnosti vo vnútri týchto polí pôsobnosti. Dbajte teda veľmi presne na 

to, čo vám týmto zvestujem:  

Vzostup vášho zdokonaľovania v duchovnom pôsobení je úplne neobmedzený, nemá 

konca. Môžete v tom neustále silnieť a týmto zosilňovaním bude sa tiež samočinne rozširovať 

aj pole pôsobenia, čím nájdete v tom mier, radosť, šťastie a blaženosť. 

Aj o blaženosti si všetci ľudia urobili doteraz nesprávnu predstavu. Táto spočíva 

jedine v žiariacej radosti, bohatej na požehnané tvorenie, nie azda v záhaľčivom leňošení 

a požívačnosti alebo v „sladkej nečinnosti“, ako sa týmto výrazom šikovne zakrýva toto 

nesprávne.  

Z tohto dôvodu aj ja nazývam ľudský raj „svetlou ríšou radostného tvorenia“! 

Nijako inak nemôže ľudský duch dosiahnuť blaženosť než v radostnom tvorení pre 

Svetlo! Jedine v tom pôsobení dostane sa mu nakoniec koruna večného života, ktorá 

poskytuje ľudskému duchu záruku, že smie večne spolupôsobiť v kolobehu stvorenia, a to bez 

nebezpečenstva, že upadne do rozkladu ako nepotrebný stavebný kameň. 

Ľudia nemôžu teda nikdy prekročiť rámec svojho bytia vo stvorení i napriek milostivo 

im povolenej možnosti trvalého zdokonaľovania ducha, nikdy v tom zboriť prísne stanovené 

hranice, smieť byť ako vedomí ľudia. Preto, že jednoducho nemôžu, vyplýva pre nich celkom 

prirodzene i to, že nesmú, čo sa vždy uplatní samo od seba, a práve tým pôsobí tiež 

neprekonateľne.  

Zdokonaľovanie spočíva v stále svietivejších vyžarovaniach ducha, čo sa prejavuje 

v primerane zvýšenej sile pôsobenia. 

Vzrastajúca svietivosť ducha vzniká zase zjasnením a očistením duše, keď chcením 

k dobrému usiluje nahor. Vždy sa pritom vyvíja jedno z druhého v prísnej spravodlivosti.  

Ak sa vážne zaoberáte výlučne dobrom, potom to ostatné nasleduje samo sebou. Nie 

je to teda tak ťažké. Avšak vy svojim chcením siahate vždy ďaleko nad to, takže si aj to 

najjednoduchšie vopred nielen veľmi sťažujete, ale dokonca veľmi často i znemožňujete.  

Uvážte, že v postupujúcom zdokonaľovaní ani to najsilnejšie žiarenie vášho ducha, 

nikdy nemôže zmeniť jeho druh, iba jeho stav!  

Preto nikdy nie je možné prekročiť rámec hraníc ľudského vedomého bytia, lebo tieto 

hranice sú totiž dané druhom, a nielen samotným stavom. Avšak stav si buduje vo vnútri 
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tohto veľkého rámca druhu ešte celkom zvlášť akési malé vlastné čiastkové hranice pre seba, 

ktoré so zmenou stavu môžu byť prekročené.  

Sú to nesmierne diaľky, spočívajúce v tomto rámci, sú to svety, ktoré sú pre vás aj 

duchovne nedohľadné, v ktorých môžete prebývať po celú večnosť a pôsobiť bez konca. 

Zaoberajte sa tým podrobne a tiež dôkladne, potom budete šťastní!  

V mojom Posolstve som vám dal presne vedieť, s čím súvisíte a čo je s vami spojené; 

tiež ako vy v tom pôsobíte svojím myslením a svojím konaním a čo tým musíte dosiahnuť. 

Miesto toho však, aby ste sa teraz oddali tomuto ponúkanému s celou vážnosťou 

a v pravom zmysle a vyplnili tak konečne miesto, prislúchajúce jednotlivému človeku v tomto 

stvorení, uberajú sa všetky vaše myšlienky, vaše otázky a tiež priania stále ďaleko do oblastí, 

ktoré ľudský duch nemôže nikdy vedome dosiahnuť. 

Za týchto okolností je mu nemožné niečo z toho skutočne pochopiť. Všetko to tkanie, 

žiarenie, snaženie, skrátka celé bytie v týchto oblastiach musí zostať človeku večne 

nepochopiteľné, ďaleko vzdialené. Preto mu to nemôže priniesť nijaký osoh, keď bude nad 

tým hĺbať. Zmárni len čas i silu danú mu k jeho vlastnému nutnému vývoju a musí nakoniec 

zahynúť ako neupotrebiteľný. 

Pohnite sa už raz konečne so všetkou silou v tej oblasti, ktorú vám dal Stvoriteľ, aby 

ste ju priviedli k najčistejšej kráse, aby ste z nej vytvorili Božiu záhradu podobnú raju, ktorá 

sa rovná stelesnenej modlitbe vďaky, jasavo vystupujúcej k stupňom Božieho trónu, aby 

činom pokorne velebila Stvoriteľa všetkých vecí za jeho bohaté milosti!  

Ľudia, akí ste len malí a predsa ako nesmierne nároční a namyslení. Keby ste sa chceli 

aspoň trošku pohnúť tým správnym spôsobom, tak by ste sa neskalene a harmonicky 

zachvievali s prazákonmi stvorenia, a nie ako doteraz, všade iba prekážate svojou 

neznalosťou; potom by vyklíčilo najbohatšie požehnanie všade, kde by ste položili ruku, bez 

ohľadu na to, čo chcete podnikať. 

Nemohlo by to vôbec byť inak, a s rovnakou neochvejnou istotou, ako sa už oddávna 

blížite k záhube, videli by ste sa pozdvihovaní nahor tou istou silou, ktorá vedie 

k duchovnému bohatstvu a pozemskej bezstarostnosti. 

Avšak najprv musíte poznať svoju vlasť vo stvorení a v nej všetko, čo vám pomáha a 

vás podporuje. Musíte vedieť, ako tam máte putovať a pôsobiť skôr, než môže nastať rozkvet. 

Skúste sa najskôr pozemsky správne postaviť do záchvevov božských zákonov; 

nemôžete ich nikdy obísť tak, aby ste veľmi neuškodili sebe i svojmu okoliu. Oprite tiež svoje 

zákony o ne, nech z nich vychádzajú, potom budete mať rýchlo mier a šťastie, ktoré podporia 

vašu výstavbu, po ktorej tak túžite; bez toho je totiž márna všetka námaha a dokonca aj 

najväčšia schopnosť najvycvičenejšieho rozumu je daromná a prináša neúspech. 

Len od vás záleží, od vás samých, od každého jednotlivca, a nie od toho druhého, ako 

si to radi predstierate. Len to skúste najprv na sebe, avšak vy to nechcete! Lebo sa domnievate 

byť nad to povýšení, alebo taký začiatok sa vám zdá byť malý a vedľajší.  

V skutočnosti je to len lenivosť vášho ducha, ktorá vás dokáže od toho zdržiavať a 

ktorou ste už všetci zotročení po tisícročia. Váš rozum, ktorý spútal vaše duchovné 

schopnosti, vám už teraz nemôže pomôcť, keď ide o to, buď sa pokoriť čistej sile Božej, alebo 

zahynúť. 

Musíte už svojho ducha prebudiť aby bol čulý, aby spoznal vôľu Boha a vypočul, čo 

Boh od vás chce; veď jedine Jemu je človek podrobený od prapočiatku a nikomu inému. Jemu 

musí teraz skladať účty zo všetkého, čo spôsobil v tej časti stvorenia, ktorá mu bola 

prepožičaná za domov. 

A váš neblahý sklon siahať vždy po vyššom, túžiť po cudzom, miesto tešiť sa zo 

svojho okolia, obráti sa proti vám ako jedno z vašich najhorších usvedčujúcich previnení a 

bude svedčiť o zlu. Toto previnenie vzniklo z lenivosti vášho ducha, čo sa nemá zamieňať 

s rozumom; lebo rozum nie je duch!  
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Vy ste sa predsa aj pozemsky vždy tak správali. Miesto toho, aby ste svoje okolie 

utvárali krajšie s celou silou a radosťou, zdokonaľovali ho a podnecovali ho k úplnému 

rozkvetu, chcete z neho často preč, lebo sa vám to tak zdá pohodlnejšie a sľubuje to rýchlejší 

úspech. Chcete sa z neho uvoľniť, aby ste našli vytúžené zlepšenie, keďže vo všetkom 

cudzom očakávate súčasne aj zlepšenie a skrášlenie! 

Pokúste sa raz vopred správne zhodnotiť to, čo vám bolo dané! Nájdete v tom zázrak 

za zázrakom. 

Aby ste však správne niečo ohodnotili, musíte to najprv dôkladne poznať. A to vám 

celkom chýba. Boli ste vždy príliš leniví, aby ste poznali vôľu vášho Boha, viditeľnú jasne a 

zreteľne vo stvorení. 

Musím sa neustále dotýkať tej starej rany, ktorú máte na sebe, vy, ľudia. Strhal som 

z nej už často všetky obaly, lenže vy sa zakaždým snažíte ich starostlivo prikladať. Tá rana, 

ktorá je pôvodom všetkého zla, pod ktorým musíte teraz trpieť, kým sa od neho neoslobodíte, 

alebo úplne nezahyniete, tá je a zostane dobrovoľnou lenivosťou vášho ducha! 

Mnohí z týchto pozemských ľudí už nebudú schopní oslobodiť sa zo smrtiaceho 

objatia tohto zla; otáľali príliš dlho, aby sa vzchopili.  

Je samozrejmé, že chytrosť rozumu sa snaží zakryť každú driemotu ducha, keďže 

s prebudením vášho ducha sa rýchlo skončí aj vláda rozumu. 

Len lenivosť ducha dbá príliš málo na to, čo bolo dané; nedá si tú námahu, aby 

odkrývala krásu, a trvalo ju zdokonaľovala; domnieva sa iba v zmene nájsť zlepšenie a šťastie 

hľadá vo všetkom, čo sa jej zdá cudzie.  

Človek nemyslí pri tom, že táto zmena je podmienená predovšetkým vytrhnutím 

koreňov, toto vykorenenie stavia sa potom na cudziu pôdu, s ktorou si človek ešte nevie dať 

rady a preto veľmi ľahko narobí veľké chyby, prinášajúce netušené zlé následky. Kto vkladá 

svoju nádej na zmeny a nevie si správne počať s tým, čo mu bolo dané, tomu chýba vážne 

chcenie ako aj schopnosti, stojí od začiatku na kolísavej pôde dobrodruha!  

Poznajte najprv správne sami seba a zužitkujte to, čo vám Boh poskytuje 

k používaniu, použite to takým spôsobom, že to tiež bude schopné rozkvetu; tak sa zem a celá 

úroveň stvorenia, ponechaná ľudskému duchu k činnosti stane a musí stať rajom, kde bude 

prebývať len radosť a mier; lebo zákon stvorenia bude potom pracovať pre vás s rovnakou 

istotou, ako teraz musí pôsobiť proti vášmu konaniu, a to je neotrasiteľne mocnejšie ako 

ľudská vôľa, keďže spočíva v lúči Prasvetla!  

Tá hodina už nie je ďaleko, kedy ľudia musia poznať, že to vôbec nebude ťažké žiť 

inak než doteraz a s blížnymi vychádzať v mieri!  

Človek bude vidiaci, pretože mu teraz Boh odníme každú možnosť k jeho 

doterajšiemu nesprávnemu konaniu a mysleniu. 

Potom musí s hanbou uznať, ako smiešne sa správal v honbe za vecami, pre vlastný 

život nepotrebnými, a akým nebezpečným bol celej časti stvorenia, zverenej mu z milosti 

k používaniu a k jeho radosti. 

V budúcnosti bude žiť iba k radosti blížnych, ako oni tiež jemu a nebude prechovávať 

vždy závistlivé túžby po tom, čo ešte nevlastní. Prebudí schopnosť rozviť krásu svojho okolia 

k najnádhernejšiemu rozkvetu; vytvárať ju celkom svojráznym spôsobom, len čo ho vradí do 

veľkého požehnaného zachvievania jednoduchých prazákonov stvorenia, ktoré som ho mohol 

naučiť svojím Posolstvom vďaka Božej láske, ktorá tento raz trestajúc pomáha, aby zachránila 

tých, ktorí sú ešte dobrej vôle a pokorní duchom! 

Ak chcete budovať, tak rozjasnite najprv svojho ducha a učiňte ho silným a čistým. 

Zjasniť ho znamená nechať ho dôjsť k zrelosti! Stvorenie stojí už v čase žatvy a človek ako 

tvor s ním. 

On zastal v ňom však pozadu pre svoje tvrdošijné nesprávne chcenie, sám sa postavil 

stranou od všetkého Svetlom chceného zachvievania a musí byť teraz už v zosilnenom 
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radostnejšom krúžení stvorenia z toho odhodený, pretože svojou nezrelosťou sa tam nemôže 

udržať. 
Ľudové príslovie hovorí celkom správne o zjasnenom duchu. 

Zrelého alebo rozjasneného ducha možno veľmi ľahko poznať; lebo stojí vo Svetle a vyhýba 

sa všetkému temnu. Svojim druhom šíri tiež mier okolo seba. 

Tu nejestvuje už nijaké vzkypenie, iba pokojná vecnosť vo veľkom rozmachu 

radostného tvorenia, alebo chladná prísnosť, ktorá priateľsky vysvetľujúc, osvetľuje slabosti 

tých, ktorí ešte nemohli zosilnieť v duchu, ale sú podrobení ešte kvasu, ktorý má spôsobiť 

očistenie a zjasnenie alebo . . . skazu. 

Vzkypieť môže len temno, nikdy Svetlo, javiace vždy chladnú čistotu a mieruplnú 

rozvahu vo vedomej sile vysokého vedenia. 

Kde v človeku môže teda ešte vzkypieť zlosť, tam treba ešte vypáliť slabosti; taký 

duch môže ešte podľahnúť útokom temna alebo mu slúžiť za nástroj. Nie je „zjasnený“, ešte 

nie je dosť očistený. 

Tak je to vo vás so všetkými slabosťami, ktoré máte a podľa všetkého sa ich buď 

vôbec alebo predsa len za veľkých ťažkostí môžete zbaviť. V skutočnosti by to nebolo ťažké, 

keby ste mohli pochopiť, že máte konečne rozumne zaobchádzať s tým, čo vám Boh dal, to 

správne už máte v rukách, a ak sa vradíte do zachvievania tých zákonov, o ktorých ste už 

mohli získať znalosť z môjho Posolstva. Potom je to detsky ľahké v tom najpravdivejšom 

zmysle. 

Upusťte od toho, zaoberať sa prevažne otázkami, presahujúcimi vám pridelenú oblasť 

a učte sa najprv dôkladne poznať to, čo je vo vás samých a okolo vás, potom príde vzostup 

sám od seba, lebo potom budete samočinne vyzdvihnutí účinkami svojho konania. 

Buďte jednoduchí v myslení i v konaní, lebo v jednoduchosti spočíva veľkosť a tiež 

sila!  

Tým nepôjdete nazad, ale dopredu a postavíte pevnú stavbu pre nové bytie, v ktorej sa 

vyzná každý človek, lebo už nie je spletitá a zložitá, ale každým spôsobom prehľadná, jasná 

a čistá, jedným slovom: Zdravá! Prirodzená!  

Vyvíjajte sa ako vnútorne priami, opravdiví ľudia, a tým okamžite získate vrúcne 

spojenie s celým stvorením, ktoré vás bude podporovať vo všetkom, čo je nutné a čo 

potrebujete ku vzostupu. Žiadnou inou cestou nemôžete toto dosiahnuť! 

Potom k vám bude bohato prúdiť v hmotnosti všetko, čo potrebujete, aj to, čo vám 

spôsobí radosť a prináša mier, v nijakom prípade nie prv, aj keby ste sa o to sebe viac 

namáhali; lebo teraz prišiel čas, keď sa človek na zemi musí otvoriť Božiemu slovu. Znamená 

to to isté, ako vradiť sa do jestvujúcich zákonov Svätej vôle Božej, ktoré stvorenie udržujú 

a podporujú! 

Pre celé ľudstvo niet inej cesty ani inej pomoci! Musí spoznať a podriadiť sa alebo 

zahynúť; lebo súd je tu! Nijaký človek nedokáže vám teraz v prichádzajúcej núdzi ešte 

poradiť a pomôcť, jedine len Boh! 
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218. Duchovné úrovne I. 
 

 

PRE VŠETKÝCH tých, ktorí moje Posolstvo už správne prijali, a len pre nich nastane 

teraz čas, aby som obraz stvorenia zase o niečo viac rozšíril, aby sa ich vedenie o tom 

zväčšilo.  

Tým budete zasvätení do vyšších poznaní, aké dosiaľ ľuďom neboli dané, pretože by 

im neboli rozumeli; duchovne boli ešte veľmi nezrelí, aby to mohli prijať. A sám od seba sa 

človek nikdy nemohol dostať k tomuto poznaniu. 

Musí to byť dávané zhora ako milosť zo Svetla! Doteraz som už často hovoril 

o prastvorených, pôsobiacich v prastvorení, v čisto duchovnej ríši. 

Miesto čisto duchovné mohol by som s rovnakým oprávnením použiť aj výraz vysoko 

duchovné a plne duchovné, práve tak mohol by som to označiť ako najvyššie duchovné. 

Všetko by bolo správne. 

Ale dal som prednosť slovu čisto duchovné, z ohľadom na najčistejšie duchovné, 

ktoré sa tam mohlo formovať. Je to z duchovného to najčistejšie a teda najsilnejšie, ktoré je 

schopné stať sa plne vedomé, vedomým zostať a tiež pôsobiť pod najvyšším tlakom Svetla, 

ktorý duchovné ako také vôbec môže zniesť. 

Sebauvedomovaním vznikla potom súčasne už aj forma bez toho, že by vopred prešla 

pomalým vývojom vzniku, aký bude nutný v hlbšie ležiacich, ešte viac ochladených, a tým 

hutnejších ako aj pomalšie sa pohybujúcich kruhoch tohto stvorenia. 

Potom, keď sa to najsilnejšie, najčistejšie z duchovného mohlo formovaním ihneď 

uvoľniť a zostalo v najtesnejšej blízkosti božskej úrovne, pevne zadržané jej silnou 

príťažlivosťou v tlaku Svetla, ostatné bolo týmto tlakom zahnané ďalej, pretože nebolo 

schopné mu odolať. Muselo ustúpiť tomuto prisilnému tlaku, zatiaľ čo predtým to najsilnejšie 

z neho stalo sa formou. Formou rôzneho druhu ako formou ľudí, zvierat a rastlinných foriem, 

vody, ohňa, vzduchu a zeme, všetko zostávajúc samozrejme duchovné.  

Duchovný druh, ktorý bol ešte ďalej zahnaný a zostal nesformovaný, mohol sa vo 

väčšej vzdialenosti od Svetla ešte viac ochladiť, a tým zase vznikol aj nový svet; lebo 

ochladením mohlo sa teraz opäť odlúčiť a sformovať to, čo v zbytku duchovného platilo 

tentoraz za najsilnejšie, aby ako vedomé pôsobilo v tejto chladnejšej úrovni. 

Lenže táto druhá ako aj tá prvá, najvyššia úroveň, majú ešte samé v sebe mnoho 

odstupňovaní. Tieto sa vytvárali v závislosti od rýchlosti ich schopnosti uvedomovania, 

s ktorou sa sformovali. 

Rozdiely v tom boli opäť podmienené ešte aj v rovnakom druhu, vyskytujúcimi sa 

odlišnosťami v silnejšej alebo slabšej schopnosti znášania blízkosti tlaku Svetla. 

Teda ešte aj v tom sú jemné rozlišovania. Každá úroveň určitej rovnorodosti má preto 

vo svojich hraniciach ešte početné druhy, ktoré môžu pôsobiť buďto v blízkosti najvyššieho, 

alebo až na vzdialenejšom bode príslušnej úrovne. 

To často spôsobuje sotva pozorovateľné prechody, prelínajúce sa týmto spôsobom bez 

prerušenia celým stvorením. Vytvárajú nádherné, najdokonalejšie spojenia pre zaplavovanie 

silou Svetla; môžeme ich tiež nazvať stupňami ktoré však i napriek svojej jemnosti sú nahor 

nikdy neprekročiteľné, ak sa k tomu nedosiahne primeraná sila rovnorodej podstaty!  

Avšak vyvinutí ľudskí duchovia, ku ktorým patria pozemskí ľudia, nemajú svoj pôvod 

ani vo vyššie spomenutej prvej ani v zhromaždisku druhej duchovnej úrovne, ale pochádzajú 

z poslednej zrazeniny duchovného, nemajúcej v sebe už toľko sily, aby sa mohla ako 

vedomá sformovať v druhej úrovni ducha, preto bola zrazená ešte nižšie.  

Nemohla sa udržať ani tam, pretože ani na tomto už vzdialenom mieste nemohla viac 

odolať tlaku Svetla po tom, čo sa odčlenila a sformovala ešte tá časť, ktorá v tej druhej úrovni 
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bola k tomu schopná. Tak musela táto zostávajúca časť ako posledná zrazenina ustúpiť ešte 

ďalej, kde bola možnosť ešte hlbšieho ochladenia. 

Ale ani tu nebolo možné tejto najslabšej časti a poslednej zrazenine duchovného, aby 

sama došla k vedomiu bez vonkajšieho popudu. Z tohto dôvodu tu zostali len zárodky 

ľudského ducha, síce schopné vývoja a vzhľadom na svoj duchovný druh aj naplnené úsilím 

k tomu, ale nie natoľko silné, aby sa samé od seba prebudili a stanúc sa tým vedomými, 

sformovali sa. 

Duchovný druh rastlín a zvierat a všetko ostatné v tejto poslednej zrazenine sa ešte 

dokázalo tu sformovať a vytvárať nádherné, oživené krajiny; lebo k tomu nie je treba osobná 

sila sebauvedomenia sa, ako u tvorov ľudsky duchovného, ktorí sa dokážu vytvárať iba zo 

zvláštneho druhu duchovného, majúceho v sebe vlastné chcenie, tým teda je iného 

duchovného druhu, ako to, z čoho sú schopné formovať sa rastliny a zvieratá. 

Tam je teda pôvod ducha pozemského človeka ako takého vo veľkom stvorení, tam 

vznikol a tam sa tiež nachádza aj raj ľudských duchov, vyvinutých až k dokonalosti; teda 

úroveň, odkiaľ skutočne vyšli a súčasne sa vrátia po zdokonalení!  

Pri pohľade zhora nadol leží táto úroveň v nezmernej hĺbke, no dívajúc sa zo zeme 

nahor, je i napriek tomu ešte v nevysloviteľnej výške; lebo široko-ďaleko sa totiž 

rozprestierajú úrovne hmotností, ktoré sú pre ľudských duchov vývojovými priestormi 

a poliami činnosti. 

Neschopnosť k tomu, že sa duchovné zárodky samé od seba nemôžu prebudiť dokonca 

ani na tomto najkrajnejšom, od Svetla najvzdialenejšom mieste, poslednom to opornom bode 

duchovného, núti ich tiahnuť ešte ďalej, nasledujúc vnútornú túžbu po vývoji, aby putovaním 

jemnými a hrubými hmotnosťami stále a stále vzdialenejšími, majú sa pomaly vyvinúť 

k duchovnému uvedomeniu, nakoľko trenia a nárazy týchto hmotností svojou hutnosťou a 

príťažlivosťou prispievajú a nútia k prebudeniu a zosilneniu. 

To je približný obraz vzniku vášho ľudského ducha. 

Už vždy som doteraz hovoril o prastvorených a vyvinutých, ale nezmieňoval som sa 

o stvorených! Bolo by to príliš mnoho pre ľudí, pokiaľ nepoznajú dôkladne moje Posolstvo 

alebo ho ešte skutočne neprijali do seba; lebo samotným jednoduchým čítaním sa to u živého 

Slova Posolstva neurobí. Vyžaduje to bdelého ducha a už od začiatku to najväčšie chcenie 

v hľadaní Svetla. 

Toto rozšírenie rozhľadu do nádherného stvorenia, nachádzajúceho sa okolo vás ako 

Božie dielo v jasnej veľkosti s pôsobením najdokonalejších a tým nezmeniteľných 

samočinných zákonov, dávam jedine pre tých, ktorí to budú vážne prijímať a prosia o to.  

Je to dosť nepríjemné vedieť, akým nedôstojným spôsobom sa pozemské ľudstvo 

namáha už po tisícročia skazonosne obmedziť a potlačiť v sebe ducha, to najcennejšie, čo 

má, čo vlastne ho robí človekom. Došlo to tak ďaleko, takže pozemský človek sa teraz 

dokonca už ostýcha prehovoriť o niečom duchovnom, pripustiť duchovné prežitie, avšak je 

trápne stále sa dožívať toho, že ľudia v neuveriteľne smiešne pôsobiacej hlúposti považujú 

túto dobrovoľne vynútenú obmedzenosť ešte za múdrosť, dokonca za učenosť! 

Je tu len jedna útecha: vedenie o obrate týchto vecí, ktorý je už tak blízko, že to nikto 

netuší a ani by neveril, a tiež znalosť skutočnosti, že jedna časť tých istých ľudí bude potom 

zahanbene pozerať naspäť na čas potupného blúdenia, ďaleko vzdialeného od skutočného 

ľudstva a ľudskej dôstojnosti. Zatiaľ tá druhá časť nepríde potom do úvahy; lebo už nebude 

jestvovať. 

Len s vyhliadkou na to idem pokračovať ďalej vo svojich vysvetleniach. – Keďže som 

hovoril o prastvorených, bolo samozrejmé, že by som podal ešte správu aj o stvorených; lebo 

inak by som bol jednoducho menoval len stvorených a vyvinutých. 

Pre ľudského ducha chcem však ešte viac poodhaliť závoj, keďže som mu už dal 

celkom stručný obraz cesty Svetla až k nemu; tej ktorou museli prejsť všetci svetlí pomocníci, 
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aby nakoniec boli týmito maličkými pozemskými ľuďmi a ich rúhavou namyslenosťou 

odmietnutí a pozemsky zavraždení, ako sa to doteraz vždy stávalo. 

Traste sa preto, keď vás všemohúcnosť Boha volá teraz k súdu! 

Isteže k vám nadol už často prichádzali zvesti z horných úrovní, ktoré som vám dnes 

menoval, lenže vy ste z nich prijímali iba úbohé zlomky aj to sformované podľa vášho 

ľudského spôsobu, takže ich podania možno preto nájsť už iba ako veľmi znetvorené trosky 

v legendách a v básniach. Popletené a z hľadiska zákonitosti stvorenia nemožne stvárnené, 

pretkané rôznymi čisto pozemskými udalosťami. . . stala sa z toho zmiešanina, ktorá sa vám 

zdá byť vznešená a predsa sa voči pravde javí smiešne a možno ju ospravedlniť iba vašou 

nevedomosťou. 

Pred mojim Posolstvom ľudia už sem-tam počuli o jestvovaní takých úrovní, ale 

nedokázali ich rozlišovať, pretože im o tom chýbalo akékoľvek skutočné vedenie a preto 

v obvyklej ľudskej namyslenosti chcieť byť vo všetkom múdry vznikali tie najnemožnejšie 

výtvory. 

Je teda pochopiteľné, že vážni ľudia krútili nad tým hlavou a zostávali v primeranej 

vzdialenosti od toho, zatiaľ čo medzi blúznivcami a fantastami vznikali tie najhroznejšie 

poblúdenia, odhliadnuc celkom od toho, že sa bez námahy snažili povzniesť hore prevažne tí 

mnohí malí, ktorí by radi boli veľkými, aby si mohli aspoň raz uspokojiť svoj stále 

pretrvávajúci chorobný sklon chcieť sa uplatniť bez námahy! 

Bolo to odporné jemnohmotné bahno, čo z toho vzniklo; stalo sa veľmi nebezpečným 

pre ľudských duchov, pretože zabránilo, aby sa Pravda mohla prijať neovplyvnene a poznať 

tak pravú cestu ku vzostupu! Váhanie bude však pre veľmi mnohých ľudí zničením, pred 

ktorým by sa inak boli mohli zachrániť.  

Napriek tomu však je to nakoniec predsa len vlastná a slobodná vôľa, ako aj 

následok osobne vytvorenej lenivosti ducha každého jedného, ktorý sa tým sám zdržal od 

poznania a musí preto v súde prepadnúť ako nepotrebný podľa Božieho zákona. 

Kto sa len trošku namáha, musí veľmi skoro svojim citom jasne poznať v básniach 

Pravdu.  

Vezmime si napr. povesť o Parsifalovi! Človek sa snaží vyskúmať a nájsť niečo o 

Parsifalovi, vychádzajúc v myslení z tejto malej zeme, aby odhalil pôvod, vznik tejto 

povesti. 

Básnikom na zemi istotne prebiehali mysľou pozemské osoby, dávajúc im vonkajší 

podnet k forme básne, lenže niečo pri svojej práci v duchovnom zahĺbení a nevedome čerpali 

z prameňa, ktorý sami nepoznali. Keďže to však nakoniec zdokonaľovali rozumom, a tým sa 

snažili urobiť to pozemsky krásne a ľahšie zrozumiteľné, bolo aj to málo, čo k nim mohlo 

preniknúť z neznámych úrovní, vtesnané do hrubohmotnosti, zmenšené a znetvorené.  

Nestojí za to, aby som to ešte raz podrobne vysvetľoval. Podávam skutočnosť a každý 

človek si z toho môže vziať to, čo jeho duch dokáže.  

Predsa je však nutné od začiatku poukázať na niečo, čo mnohým musí objasniť 

nejeden omyl, a tým, ktorí môžu byť zasvätení do vyšších poznaní, uľahčí mnoho, lebo tým 

sa hneď na začiatku dokážu povzniesť nad všetko nesprávne, čo sa na zemi zahniezdilo. 

Skutočne jestvuje hrad, v ktorom prebýval Amfortas a nejaký čas bol uznávaný za 

najvyššieho strážcu. V tomto hrade je nádoba, nazvaná „Grál“, verne strážená rytiermi. Tam 

Amfortas kedysi skutočne padol a bol zasľúbený príchod veľkého pomocníka.  

Ale to nebolo ani na zemi, ani to nebol vznešený hrad Svetla v prastvorení, v ktorom 

sa toto stalo. 

Hrad, o ktorom je tu zvestované, nachádza sa ešte aj dnes ako najvyšší bod v úrovni, v 

ktorej majú stvorení svoje pole pôsobnosti na vyvinutých. Títo pri svojom najčistejšom 

chcení a uctievaní Boha majú len napodobeninu hradu Svetla, vyžarujúceho nadol 
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z najvyššieho miesta v prastvorení, odkiaľ ako skutočný hrad Svätého Grálu tvorí tiež 

východziu bránu z božskej sféry žiarenia.  

V tejto hlbšie ležiacej napodobenine pôsobil kedysi Amfortas a padol, keď podľahol 

zlému vplyvu Lucifera, ktorý sa až k nemu vyšvihol z hlbín. Bolo jeho chybou, že nasledujúc 

tento vplyv snažil sa krátky čas oddávať pohodlnému užívaniu pyšného rytierskeho života. 

Tým vystúpil z rovnováhy nutného pohybu svojej úrovne, k dodržaniu ktorého 

samočinne donucuje prazákon stvorenia toho, kto chce zostať na rovnakej výške. On sa 

zastavil na krátky čas a vytvoril tým prekážajúcu medzeru pre pretekanie sily Svetla. 

Tak bol jeho pád nevyhnutný a strhol ho dolu. Táto medzera bola ranou, ktorú znášal. 

Na úpenlivé prosby verného rytierstva bol už vopred zvestovaný príchod Čistého pomocníka, 

schopného zastaviť rozklad. 

A Parsifal splnil toto zasľúbenie pri preputovaní cez všetky časti stvorenia, podobne 

ako plní všetky zasľúbenia dané kedysi tvorom celého stvorenia. Lenže splnenie bolo celkom 

iné, než bolo uvedené v básni. 

Vylíčenie stvorenia prináša aj tu plné vysvetlenie a vylučuje všetko doteraz nesprávne. 

K otvoreným duchom týchto pozemských básnikov mohli teda preniknúť a v ich práci 

byť nimi prijaté iba časti zvesti z tej najspodnejšej napodobeniny hradu Svetla, ale nie zo 

samotného svetlého hradu Grálu; tam totiž nebolo možné zvestovať Parsifala, keďže Parsifal 

bol a je prvý v celom stvorení, ktoré až skrze neho mohlo vzniknúť. Je časťou Božieho 

Ducha, Imanuela, zakotvenou do čisto duchovného, aby čisto duchovné vytvorila.  

Až z jeho svetelného žiarenia vznikli prastvorení, s týmito aj hrad a všetko, čo sa 

sformovalo. On nemohol byť preto nikomu vopred zvestovaný, lebo on sám bol prvý, 

a všetko ostatné mohlo vzniknúť až po ňom. Nikto nikdy nemohol byť kráľom Svätého Grálu 

okrem neho! 

Z toho dôvodu musel byť celkom samozrejme tiež hrad ospevovaný básnikmi hlbšie 

ako skutočný hrad Grálu, pretože Parsifal potom až neskoršie v rýchlosti prešiel svet, aby ho 

oslobodil od zlého vplyvu Lucifera, a jeho samého spútal po dobu tisícročnej Božej ríše 

v hmotnosti. 

Tak na svojej púti všetkými časťami stvorenia prišiel aj k tomu hradu, ktorý je v básni 

opisovaný nesprávne. Vtiahol do neho ako kráľ Svätého Grálu, ktorým je od začiatku a 

večne zostane, keďže on sám pochádza zo Svetla. On tam nezostal, ale miesto Amfortasa 

ustanovil nového najvyššieho strážcu pre nádobu, ktorú si ctia ako obraz Svätého Grálu. 

Vo svätom hrade Svetla, uchovávajúcom skutočný Grál, je zlyhanie niektorého z jeho 

strážcov úplne nemožné, lebo tam sa zdržuje Parsifal, v ktorom samom je zakotvená 

bezbytostná časť samého Svetla z Imanuela, sprevádzaného nadol prakráľovnou Elizabeth pri 

Božích slovách: Buď Svetlo!  

 

 

 

 

219. Veriaci zo zvyku. 
 

 

ĽUĎOM je iste nápadné, že tak často spomínam neobmedzenú vládu rozumu a veľkú 

lenivosť ducha, ktoré prinášajú nešťastie, ale je to však nutné. Oba tieto deje sú totiž 

nerozlučne spojené a možno ich označiť ako východiská mnohého zla, ba dokonca za vlastnú 

Svetlu nepriateľskú príčinu poklesu a pádu vyvinutých.  

Svetlu nepriateľskú preto, že zdržuje od spoznania všetkých dejov Svetla a pomocí zo 

Svetla, lebo k zemi pripútaný rozum, len čo sa ujme vlády, ako prvé v zvratnom pôsobení 



 665 

odreže spojenie k možnosti spoznania Svetla a tým spúta ducha, vyčkávajúceho svoj vývoj v 

hrubohmotnom obale, s týmto obalom, ktorý mu mal slúžiť.  

Tento dej je vo svojom vecnom účinku, úplne zodpovedajúcom zákonitosti stvorenia, 

niečo tak strašného, že si to človek asi sotva dokáže správne predstaviť; lebo inak by sa musel 

zrútiť od strachu. 

Je to práve preto tým hroznejšie, že všetko sa musí pritom vyvíjať k záhube. Nemôže 

to vôbec byť inak, odkedy duch pozemského človeka rúhavou svojvôľou proti všesvätej vôli 

Božej dal svojmu vlastnému vývoju nesprávny smer, vytvárajúci pod tlakom samočinných 

zákonov tohto stvorenia všetku pohromu, lebo poznanie ich pôsobenia si znemožnil sám 

človek. 

Ľahkomyseľne násilím prehodil výhybku v dokonale bežiacom súkolesí nádherného 

Božieho diela, takže pri ďalšom rútení sa jeho osudového vlaku muselo nasledovať 

vykoľajenie ako nevyhnutný jav. 

A tento jav opäť postihujúci predovšetkým pozemské ľudstvo, ohrozuje pritom 

súčasne najvyššou mierou aj jeho okolie na tejto vine nezúčastnené, ktoré tak či tak muselo 

vždy tým trpieť a bolo zdržované vo vývoji. 

Uvážte raz sami v pokoji, čo to musí znamenať, keď tento nástroj, rozum, ktorý 

Stvoriteľ milostivo daroval každému duchu pozemského človeka ako pomoc k nutnému 

vývoju v hrubohmotnosti, v rozpore so svojou úlohou, ešte odstaví ducha od akejkoľvek 

možnosti spojenia s povznášajúcimi prúdmi síl Svetla, ako dôsledok vášho činu. Miesto 

toho, aby sa mu podriadil, slúžil mu a šíril chcenie k Svetlu, v hmotnom okolí toho stále viac 

zušľachťujúc, pretvoril na pozemský raj, ktorý mal z neho vzniknúť.  

Toto pochybenie, vynútené v slobodnej vôli zo žiadostivosti a márnomyseľnosti je 

tak, neslýchané, že taká vina lenivého ducha pozemského človeka sa zdá každému 

prebúdzajúcemu sa príliš veľkou, než by mohla dosiahnuť ešte odpustenie v láske 

Všemohúceho. 

Len zatratenie odňatím všetkých milostí zo Svetla a rozklad musel by byť zaslúženým 

životným údelom duchov pozemských ľudí, ktorí celú jednu časť stvorenia neustále hnali 

svojou namyslenou tvrdohlavosťou k nevyhnutnému zániku, keby táto láska Všemohúceho 

nebola súčasne spojená s dokonalou spravodlivosťou, pretože je to Božia láska, ktorá zostane 

pre ľudských duchov večne nepochopiteľná. A Božia spravodlivosť nemôže nechať úplne 

zničiť niečo, pokiaľ v tom tlejú iskierky, ktoré si to nezasluhujú. 

Kvôli tomuto celkom nepatrnému počtu duchovných iskierok, túžiacich po Svetle, 

bolo tejto časti stvorenia, blížiacej sa k rozkladu, ešte raz prinesené Slovo Pánovo k záchrane 

všetkých tých, ktorí majú v sebe pravé chcenie k tomu a ktorí za tým skutočne živo sa usilujú 

celou silou, ktorá im ešte ostala.  

Avšak toto chcenie musí byť odlišné, na rozdiel od toho, ako si to na zemi predstavujú 

mnohí z nespočetných veriacich v Boha! 

Počujte preto Slovo, ktorého sa môžete ešte v poslednej hodine zachytiť ako 

záchranného lana. Už nikdy viac vám nebude dávané do ruky, keď zmeškáte tento raz 

okamih k tomu. 

Vláda rozumu úplne uzatvára duchu každú možnosť jeho nutného vývoja. To nie je 

zlomyseľnosť rozumu, ale iba jeho prirodzený prejav. On tým koná iba podľa svojho druhu, 

pretože inak nemôže, ako rozvíjať svoj druh jedine k rozkvetu a k plnej sile, ak sa 

jednostranne pestuje a postaví na falošné miesto tým, že sa mu bezvýhradne podriadi celé 

pozemské bytie! 

A tento jeho druh je pripútaný k zemi; nikdy nebude iný, keďže rozum ako výtvor 

pozemského tela, musí tiež zostať v jeho hraniciach, teda čisto pozemsky hrubohmotný; lebo 

hrubohmotnosť nemôže vytvoriť nič duchovného. 
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Chyba spočíva jedine v samom človeku a v tom, že vládu odovzdal rozumu a tak sa 

mu postupne aj sám stal otrokom, pripútal sa teda k zemi. Tým sa mu úplne stratil vlastný 

účel pozemského bytia, možnosť duchovného spoznávania a duchovného dozrievania. 

On jednoducho už nechápe, pretože prívody k tomu sú mu zatarasené. Duch spočíva 

v pozemskom tele ako vo vreci, ktoré je hore zaviazané rozumom. Tak duch nemôže už nič 

ani vidieť ani počuť. Každý prístup k nemu, rovnako ako aj jeho cesta von, sú tým odrezané. 

Že mohol byť tak pevne zviazaný pozemským rozumom, spočíva v tom, lebo 

pripútanie sa uskutočňuje ešte pred telesnou zrelosťou, teda ešte predtým, keď pre 

dospievajúceho prichádza doba, kedy má duch prenikať telom účinne navonok v plnom 

pôsobení, aby zaujal vedúce miesto v spojení s okolitou hmotnosťou k zoceleniu svojho 

chcenia. 

V tom čase bol však rozum už jednostranne príliš silne vyvinutý nesprávnym školením 

a drží teda hrubohmotný obal pevne uzavretý okolo ducha, takže tento vôbec nemôže dôjsť 

k vývoju alebo k uplatneniu! 

Je to skazonosné, jednostranné školenie, ktorému chýba duchovné vyrovnanie! Duchu 

boli vnútené iba skostnatené dogmy, ktoré mu nemôžu nič dať; nerozohrejú ho k vlastnému a 

slobodnému presvedčeniu o všetkom tom, čo súvisí s Bohom, pretože to učené, samo postráda 

živosť a nemá spojenie so Svetlom, lebo rozum pozemského človeka a jeho namyslenosť už 

všade v týchto náukách spôsobili mnoho spustošenia. 

Doterajšie vyučovanie vedenia o Stvoriteľovi stálo na príliš slabých, alebo lepšie 

povedané, na ľuďmi už oslabených nohách, než aby bolo schopné udržať krok so stále 

jednostrannejším pestovaním rýchlo zosilnievajúceho rozumu. 

Vyučovanie určené pre ducha, teda pre rozvoj silnej činnosti citu, zostávalo vždy 

meravé a tým bez života, preto nemohlo byť tiež nikdy duchovne skutočne prijaté. 

Tak sa všetko uprelo len na naučenie, z čoho nemohlo vzísť nijaké prežitie. Tým aj to, 

čo platilo prevažne duchu, muselo byť ako všetko ostatné prijaté rozumom a zostalo ním 

pevne zadržané bez možnosti dôjdenia k duchu!  

Z toho dôvodu museli i kvapky živej vody, pokiaľ sa ešte tu i tam predsa len 

vyskytovali, uviaznuť tiež v piesku. 

Následok toho bol a musel byť, že duch nedostal nič a všetko len rozum! To dospelo 

nakoniec do takého stavu, že duch nedokázal už vôbec nič prijať. Prinieslo to zastavenie 

a nevyhnutný úpadok bývalého zárodku ducha, skláňajúceho sa bez popudu zvonka tak či tak 

k nečinnosti. 

V nečinnosti a nedostatku trenia ochaboval stále viac, takže dnes sa na zemi už 

naskytá žalostný obraz: ľudia, presýtení chytrosťou k zemi pripútaného rozumu, s úplne 

ochabnutými a väčšinou už aj spiacimi duchmi! 

U mnohých z nich prešiel tento spánok už k smrteľnému spánku. To sú tí mŕtvi, ktorí 

sa teraz musia prebudiť k súdu!  

Títo sú mienení, keď sa zvestovalo: On príde, súdiť bude živých i mŕtvych! Treba tým 

rozumieť duchovne živých a duchovne mŕtvych; iných totiž niet, keďže pozemské telo 

nemožno počítať ani ako živé ani ako mŕtve. Samé nebolo nikdy živé, iba po určitý čas 

oživené. 

Vy, ľudia, nepoznáte totiž vôbec to nebezpečenstvo, v ktorom sa nachádzate a keď ho 

budete teraz musieť poznať, bude pre mnohých už príliš neskoro; nebudú mať už silu 

vyburcovať sa z tejto ochabnutosti, ktorá spôsobila také hrozné nešťastia.  

Preto u všetkých nešťastí ľudstva musím sa stále vracať k vlastnej príčine; k vláde 

rozumu a s tým spojenej duchovnej lenivosti, ktorá sa dostavila ako jej bezprostredný 

dôsledok. 

Tiež väčšina dnešných veriacich v Boha sa počíta v prvom rade k duchovne 

malátnym rovnajúci sa vlažným, ktorí majú byť pri súde vyvrhnutí! 
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Keby pri trošku dobrej vôle ste správne preskúmali tento stav a potom by ste z toho 

chceli vyvodiť primerané závery, museli by ste jasne vidieť a nepochybne by ste si mohli 

o tom učiniť správny úsudok. Len by ste museli pritom dôsledne myslieť, nič iného. 

Pozrite sa, ako dnes ľudia prijímajú pre seba tak nutné rozšírenie vedenia o stvorení! 

Už len z toho si môžete vyvodiť dostatok záverov o ich opravdivom vzťahu.  

Keď dnes Syn Človeka, Imanuel hovorí o nutnosti pokroku v duchovnom vedení 

pretože čas k tomu pre ľudí je už tu, počujete hneď všetky možné dôvody pre odmietnutie 

nového zjavenia zo Svetla!  

Nechcem z nich vymenovať všetky; lebo ich široko rozvetvených poddruhov je príliš 

mnoho a nemali by konca, no v podstate sú všetky rovnaké, keďže majú len jeden pôvod: 

lenivosť ducha!  

Vezmime si len jeden z nich; tak mnohý, zdanlivo celkom dobromyseľný cirkevne 

veriaci medzi kresťanmi, povie totiž: 

„Slovo Posolstva ako také je v podstate v mnohých veciach správne, ale nehovorí mi 

nič nového!“ 

Kto takto hovorí, ten nepochopil a ani nepozná to doterajšie čo sa domnieva, že sa 

naučil v škole alebo v svojej cirkvi, i napriek svojej opačnej predstave, veď inak by musel 

vedieť, že Posolstvo obsahuje veľmi mnoho úplne nového, čo samozrejme neodporuje tomu 

posolstvu, ktoré priniesol Ježiš, pretože oboje pochádza z toho istého prameňa, zo živej 

Pravdy!  

Nové neznamená vždy popretie doterajšieho, môže to vyrastať zo starého 

a pokračovať nahor vo výstavbe, tak, ako sa opravdivé posolstvo Ježišovo spája s mojím!  

Avšak práve preto, že moje Posolstvo je úplne v súlade s pravými slovami 

Ježišovými, mnoho ľudí má pri čítaní ten dojem, že v ňom niet nič nového! Ale len preto, že 

Posolstvo Ježišovo a moje sú v skutočnosti jedno!  

Z toho dôvodu sa to zachvieva tiež jednotne, až na to, čo ľudia v svojom chcení byť 

múdrejší pripísali k slovám, ktoré priniesol Ježiš, čo je väčšinou falošné. S týmto pripísaným 

alebo inak podaným sa nemôžu moje slová samozrejme zhodovať. Ale so slovami samého 

Ježiša bezpodmienečne!  

A toto vyciťovanie rovnakého zachvievania z toho istého pôvodu, ktoré duch 

rozoznáva, ale rozum si ho neuvedomuje, je to, čo ľuďom bez uvažovania dáva podnet 

k myšlienke, že v ňom nie je nič nového. 

Taká je jedna časť ľudí. Iní zase prijímajú to nové, ako už predtým dané a 

samozrejmé, pretože staré, ktoré sa domnievali mať, správne nepoznajú. Preto vôbec nevedia, 

čo je v mojom Posolstve pre nich nové.  

Nejestvuje však ani jedna prednáška v mojom Posolstve, ktorá by neprinášala pre 

ľudských duchov niečo úplne nové, niečo pre nich dosiaľ ešte neznáme! 

Mnohí ľudia nepoznajú však ani to, o čom sa domnievajú, že majú, ani to, čo im 

prinášam ja! Sú tiež príliš leniví, než aby z toho vôbec aspoň niečo do seba skutočne prijali. 

Lenže všetci tí, ktorých duch je schopný aspoň vnímať jednotné zachvievanie oboch 

posolstiev, túto okolnosť by mali ako dôkaz, že obe posolstvá pochádzajú z jedného prameňa. 

Malo by to byť dokonca nesporným dôkazom, že tiež ja som bezprostredne čerpal z Pravdy. 

To si však leniví ľudia neuvedomujú. Jednoducho tárajú potom dve na tri a ukazujú 

tak svoje slabé stránky, podľa ktorých ich každý musí hneď jasne poznať ako lenivých 

duchom. 

Iní veriaci sa zase vzpierajú rozšíriť svoje vedenie v domnení alebo zo strachu, že by 

tým mohli urobiť niečo nesprávne! Ale aj v týchto prípadoch je to len málokedy strach, skôr 

ide o domýšľavosť, zakorenenú v hlúposti, ktorej sa môže vôbec dariť len v takej pôde; veď 

domýšľavosť je sama už hlúposťou, jedna od druhej sa nedajú oddeliť. 
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Ale hlúposť je tu mienená z hľadiska duchovného, nie pozemského, lebo práve takí 

ľudia, ktorí sú považovaní za pozemsky rozumovo obzvlášť silných a chytrých, vo väčšine 

prípadov sú duchovne mdlí a ako ľudia nemajú vo stvorení nijakú cenu pred Bohom; zlyhali 

totiž pre vlastné bytie a svojím rozumovým vedením nie sú schopní vytvárať nejaké hodnoty 

pre večnosť, alebo využiť k tomu svoj rozum. 

Nechajme však teraz všetko ostatné bokom a ujmime sa len veriacich medzi 

kresťanmi, z ktorých tak či tak mnohých nemožno považovať za skutočne veriacich; lebo 

väčšina z nich sú vnútorne prázdni, kresťania len podľa mena, nič viac. 

Títo hovoria v určitom zmysle práve tak ako predtým menovaní, lebo vyhlasujú 

s akýmsi divadelným výrazom, ktorý má byť akoby úctivá bázeň, ako si to aspoň sami snažia 

predstierať: 

„My máme nášho Ježiša, nášho Spasiteľa, od neho neupustíme a viac ani 

nepotrebujeme!“ 

Taký je asi zmysel všetkých ich slov, aj keď samotné slová znejú odlišne, podľa druhu 

hovoriacich osôb. 

Tieto pravé kópie farizejov, Ježišom už tak ostro a často karhané, nie sú v skutočnosti 

ničím iným, než duchovne leniví a súčasne i veľmi samoľúbi ľudia. Už ten niekedy tak 

protivný spôsob ich vyjadrovania ich až príliš zreteľne charakterizuje. 

Ak sa hlbšie zamyslíte nad ľuďmi takého druhu, spoznáte že nemajú v sebe pravé 

presvedčenie, ale len jednoduchý, prázdny návyk od mladosti! Vo svojej lenivosti nechcú byť 

vyrušovaní; lebo to by im mohlo pripraviť duchovný nepokoj, keby sa tým zaoberali 

dôkladnejšie. Snažia sa tomu starostlivo vyhnúť, bez toho, že by si uvedomili, že sa tým 

prehrešujú voči dôležitému Božiemu zákonu duchovného pohybu, poskytujúceho im 

udržovanie ich duše i tela, v pôsobení ktorého spočíva už sám osebe vzostup a možnosť 

dozrievania k dokonalosti, ak ho dodržia!  

Práve to, čo považujú za veľké a čo sa snažia s pýchou ukazovať na obdiv, aby si tým 

ešte sami predstierali oporu, ktorú vôbec v sebe nemajú, to sa im stane osudom a záhubou!  

Keby sa uposlúchnutím zákona čo len raz trochu duchovne pohli, tak veľmi rýchlo by 

museli poznať, že ich doterajšia viera vôbec nebola vierou, ale niečím naučeným. Stalo sa im 

to vítaným zvykom, pretože okrem niekoľkých povrchností sa od nich nič nepožadovalo, a 

tým to uznávali ako príjemné a pravé. 

Avšak nepokoju by sa nemali vyhýbať, skôr by mu mali ďakovať; on je totiž 

najlepším znamením prebudenia ich ducha, ktorému má samozrejme nepokoj predchádzať, 

skôr než môže vzniknúť istota skutočného, slobodného presvedčenia. Tá rozvije svoju silu len 

vážnym a horlivým skúmaním, a s tým úzko spojeným, skutočným prežívaním v duchu.  

Kde vzniká nepokoj, tam je i nezvratný dôkaz, že duch spal a chce sa prebudiť; ale 

tam, kde nasleduje odmietnutie s pyšným odkazom na osobné vlastnícke právo na Ježiša, to 

ukazuje, že dotyčný ľudský duch už upadol do agónie, vedúcej k smrteľnému spánku. 

To ďalej dokazuje, že práve títo duchovia aj za pozemského Ježišovho života boli by 

tvrdo odmietli Jeho i jeho Slovo s rovnako prázdnym vystatovaním a zotrvávaním na tom, čo 

sa doteraz naučili, keby im to vo vtedajšom nutnom obrate bolo ponúknuté ako nové zjavenie 

a bolo ponechané na ich vôli a ich vlastnému rozhodnutiu! 

Len kvôli pohodlnosti boli by zotrvávali na starom, ktoré musí uvoľniť pôdu 

pokrokovému, ak nemá nasledovať stagnácia. 

Sú to zavrhovatelia všetkého nového, pretože sa necítia schopní alebo dostatočne silní 

vážne a bez predsudkov skúmať to ďalekosiahle, alebo sú už k tomu vôbec príliš leniví 

a radšej sa snažia pridŕžať pevne doterajších zvykov. 

S istotou možno predpokladať, že by boli celkom rozhodne odmietli i Ježiša, keby tomu 

neboli povinne vyučovaní už od detstva! 
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Nie inak je to aj s tými, ktorí sa snažia odmietať všetko nové s poukazovaním na 

proroctvo o vynáraní sa falošných prorokov! Aj v tom nespočíva nič iné, než opäť iba 

lenivosť ducha; lebo v tomto proroctve, na ktoré sa oni odvolávajú, je predsa súčasne tiež 

dosť zreteľne povedané, že ten pravý, ten zasľúbený príde práve v tej dobe vynárania sa 

falošných prorokov! 

Ako ho vlastne potom hodlajú spoznať, keď pre svoju pohodlnosť všetko jednoducho 

ľahkomyseľne odvrhujú s takou poznámkou! Ešte ani jeden človek si nepoložil túto základnú 

otázku! Všetci vedia o jeho príchode a aj tvrdia, že tomu veria, ale nemysleli ešte na to, 

pretože sa vôbec nechcú namáhať alebo presne vedieť, že práve toto je ten bod, ktorému sa 

všetci snažia náramne vyhnúť... kvôli duchovnej lenivosti. Čakajú, čakajú až pominie čas, 

potom sa nakoniec predsa uvidí, ako to bolo aj u Ježiša!  

Lenže tento raz je to inak; lebo čas neprejde povedľa váhajúcich a lenivých, ale bude 

ich súdiť! To čakanie bude ich rozsudkom, odsúdením! 

Oni sami musia nájsť dôkaz v tom Slove Pravdy, na ktoré ľudia, až na niekoľkých, 

nechceli dbať ani u Ježiša, ale očakávali ešte iné dôkazy, keď výsmešne požadovali: „Keď si 

Syn Boží, zostúp z kríža a potom ti uveríme!“ 

Jeho Slovo Pravdy, ktoré bolo skutočným dôkazom, nemalo vtedy pre nich ešte nijakú 

cenu. Vlastná duchovná lenivosť každého jednotlivca, kam sa len pozriete. A tak ako vtedy, je 

opäť aj dnes, lenže ešte ďaleko horšie, pretože teraz je každá duchovná iskra skoro úplne 

zasypaná.  

Dnešní veriaci prijali všetko iba ako náuku a nič z toho v sebe nespracovali, ani si 

neosvojili! Sú duchovne príliš mdlí, než aby vycítili, že ich viera nie je nič iné ako zvyk 

z detstva, ktorý oni vo svojej úplnej nevedomosti o tom nazývajú teraz svojím presvedčením. 

Tiež hlavné rozmnoženie kresťanov nasledovalo prírastkom mládeže, nie dospelých! 

A pri tejto dorastajúcej mládeži, ktorí sú už ako kresťania pokrstení a nimi potom zostali, je 

pri ostrej skúške Svetla osemdesiat percent len kresťanov zo zvyku, čo je poznať už z toho, že 

svoj život vôbec neriadia podľa slov Ježišových. 

Menovite ich správanie sa voči blížnym ukazuje často veľmi zreteľne, že nie sú 

nijakými skutočnými kresťanmi, ale len bezobsažnými, duchovne lenivými kresťanmi podľa 

mena! 

Kto je ešte schopný správne myslieť, kto nie je duchovne zotročený, ten sa ani nebude 

snažiť poprieť túto skutočnosť, ktorá bude dokazovaná zakaždým nanovo i stokrát za hodinu, 

zo všetkých strán a už bola dokázaná v priebehu uplynulých storočí.  

Tento dôkaz nepravého kresťanstva je žiaľ všade až príliš jasne viditeľný, ako aj 

v samotných cirkvách, ktoré sú až priamo neuveriteľne neznášanlivé a nevraživé v slovách 

i činoch voči všetkým tým, ktorí neslúžia ich cirkvi v čisto pozemskom usilovaní. 

Či však tí, takto nenávidení a preto snáď i obávaní vzdor tomu skutočne slúžia Bohu 

omnoho pravdivejšie a živšie ako iní celým svojím bytím, to nehrá v cirkevných názoroch 

a jednaní žiadne úlohy! To ja žalujem Bohu! Veď také jednanie je proti jeho prianiam a  

prikázaniam! Všetkým cirkvám malo by byť predsa hlavnou vecou len to, aby sa slúžilo 

Bohu! A nie im! Služiť Bohu však vôbec nemusí ísť cez cirkvi! 

Kde však stojí v mojom Posolstve, že človek má upustiť od Boha alebo od Ježiša, 

Syna Božieho! Naopak, ja vediem svojimi slovami rovno k Bohu a tiež k Ježišovi! Lenže 

živším spôsobom, ako bol doteraz známy. Tak ako to zodpovedá Pravde a nie ako si to ľudia 

pristrihli svojim sklonom k duchovnej pohodlnosti. 

Upozorňujem na to, že Boh chce mať vo stvorení živých duchov a vedomých si 

vlastnej zodpovednosti! Teda ľudí, akí majú byť podľa prazákonov stvorenia! Že každý jeden 

musí sám a plne zodpovedať za všetko, čo myslí, hovorí a robí a že to nemohlo byť zahladené 

vtedajšou vraždou ktorú ľudstvo spáchalo na Synovi Božom.  
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Ježiš bol jedine preto zavraždený, lebo svojimi vtedajšími požiadavkami im bol tiež 

na ťarchu a kňazom sa zdal nebezpečným, ktorí vyučovali niečo iné, omnoho pohodlnejšie, 

aby si tým získali len pozemsky väčší prírastok. To malo súčasne priniesť a udržiavať 

vzostup ich pozemskej moci stupňujúcim sa pozemským vplyvom.  

Toho sa nechceli vzdať. Ľudia pohodlnosti a kňazi vplyvu a svojej moci. Kňazi 

nechceli byť učiteľmi a pomocníkmi, ale iba ovládajúcimi!  

Ako praví pomocníci boli by museli ľudí vychovávať k vnútornej samostatnosti, k 

dôstojnosti a veľkosti ducha, aby sa títo ľudia zo slobodného presvedčenia vradili do vôle 

Božej a s radosťou podľa nej konali.  

Kňazi robili opak toho, a pútali ducha, aby im zostal poddajný pre ich pozemské ciele.  

Lenže Boh vyžaduje od ľudí duchovné zdokonalenie vo svojich zákonoch stvorenia! 

Neustály pokrok v rozširovaní vedenia o stvorení, aby v ňom správne stáli, pôsobili a nestali 

sa prekážkou v zachvievajúcich sa kruhoch pohybu!  

Kto však teraz nechce ďalej a snaží sa zotrvávať na tom, o čom sa domnieva, že už 

vie, a preto odmieta nové zjavenia od Boha, alebo sa k týmto stavia nepriateľsky, ten zostane 

pozadu a bude vo svetovom súde zavrhnutý. Súd totiž strhne každú prekážku, aby vo stvorení 

konečne povstala opäť jasnosť, ktorá bude v budúcnosti podporovať napredujúci vývoj, ako 

to spočíva vo vôli Boha pre jeho stvorenie.  

Ježiš bol vtedy tiež novým zjavením a priniesol ďalšie vo svojom Slove. Pre vtedajšiu 

dobu to bolo všetko nové, ako dnes moje Posolstvo o Imanuelovi. Bol to vtedy rovnako tak 

nutný pokrok ako dnes, pri ktorom sa však nemalo zostať na veky stáť. Ani ja neruším nič zo 

starého, ale prinášam len nové k tomu. 

Moje Posolstvo nechce, aby sa niekto zriekol Ježiša ako Syna Božieho, naopak, on má 

byť až teraz správne spoznaný ako taký, avšak nie ako sluha a otrok skazeného ľudstva, aby 

znášal, alebo odpykával ťarchu jeho viny, aby to ono malo pohodlnejšie! 

A práve tí, ktorí skutočne prijali Ježiša ako syna Božieho, nemôžu vôbec nič iné, než 

s radostnou vďakou uvítať moje Posolstvo a s ním spojené nové zjavenia z milosti Božej! 

Nebude im tiež ťažko, všetko správne pochopiť, čo hovorím a osvojiť si to. 

Kto toto nerobí, alebo nemôže, ten nespoznal ani Posolstvo, ani vlastné bytie Syna 

Božieho, Ježiša, ale vybudoval si sám len niečo cudzie, falošné, podľa vlastného uváženia 

a domýšľavosti a...nie nakoniec... z lenivosti svojho vlastného pohodlného ducha, štítiaceho 

sa pohybu Bohom ustanoveného ako podmienku.  

Zmysel a účel Posolstva, mnou prineseného zo Svetla ako splnenie všesvätej vôle 

Božej, je nutným rozšírením vedenia pre ľudstvo, ktoré teraz nadchádzajúci, zákonmi 

stvorenia podmienený obrat má prežiť, aby mohlo a smelo spolupracovať v novej, Bohom 

chcenej tisícročnej ríši mieru, ktorú Božia všemohúcnosť teraz utvorí! 

Tu neplatia nijaké výhovorky lenivých duchom, nijaké frázy samoľúbeho farizejstva, 

ani zákerné utrhávanie na cti a útoky mocibažných ľudí budú musieť ustúpiť pred svätou 

spravodlivosťou trojjediného Boha a zahynúť ako plevy; lebo nejestvuje nič väčšie 

a mocnejšie ako Boh, Pán a to, čo prichádza z jeho vôle! 

Duch pozemského človeka teraz sa musí stať živým a zosilnieť vo vôli Božej, ktorej 

má slúžiť a tým smie zotrvávať v tomto stvorení, alebo musí zahynúť!  

Čas je tu! Boh už nebude trpieť zotročených duchov! A ľudská svojvôľa bude 

zlomená, ak sa sama dobrovoľne nevpraví do prazákonov, ktoré Boh vložil do stvorenia. 

K tomu však patrí tiež zákon trvalého pohybu, ktorý je podmienkou nerušeného 

pokroku vo vývoji. S tým zostáva spojené rozširovanie vedenia!  

Vedenie o stvorení, vedenie o duchu je vlastným obsahom všetkého života!  

Preto sa vám dostalo nových zjavení. Ak ich odmietnete pre lenivosť svojho ducha a 

toho necháte ďalej spať ako doteraz, tak sa prebudí až v súde, aby potom v rozklade zahynul.  
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A beda všetkým tým, ktorí chcú držať ľudského ducha ešte spútaného! Títo utrpia 

desaťnásobnú škodu. V poslednom okamihu prineskoro budú musieť spoznať plní zdesenia, 

čo si na seba uvalili, aby zrútiac sa potom pod ťarchou klesli do strašnej hlbiny! 

Ten deň je tu! Temno musí zaniknúť! Nádherné Božie Svetlo rozbije teraz všetko 

falošné a vypáli všetko lenivé v tomto stvorení, aby sa mohlo uberať po svojich cestách iba vo 

Svetle a radosti, k požehnaniu všetkého tvorstva ako jasavá modlitba vďaky za všetky milosti 

svojho Stvoriteľa, ku cti Boha, Jediného, Všemohúceho! 

 

AMEN. 

 

 

 

 

220. Záchranná túžba. 
 

 

Veľká túžba preniká všetkými pozemskými ľuďmi ktorí ešte nie sú vnútorne celkom 

stratení, túžba po oslobodení ich ducha! 

Ako má toto oslobodenie nastať, to nie je nikomu jasné. Všetci majú len také želanie, 

ktoré sa nápadným spôsobom stále viac zosilňuje.  

A je to zvláštne: táto túžba sa prejavuje v mnohorakých podobách. Na mnohé duše 

dolieha únava, iné pociťujú smútok, ktorý nemôžu pochopiť, veľmi mnohých sa zmocňuje 

nepokoj, ktorý im pôsobí starosti, naproti tomu sú ešte aj takí, ktorí v sebe prechovávajú 

tušenie veľkého citu šťastia, bez toho, aby poznali jeho dôvod.  

Veľké množstvo ide však ako v opojení, sú veľmi ľahko vznetliví, nedôverčiví, 

podráždení a v mnohých vzrušených nociach vynára sa pred nimi desivý prízrak 

menejcennosti, ktorého škľabiaca sa bezvýraznosť ich robí bezradnými, čo opäť vybičováva 

k žiadostivosti po vplyve a po moci, aby tým vyplnili túto vždy viditeľnejšie sa odhaľujúcu 

medzeru.  

Čím viac sa tento druh ľudí vidí duchovne nezachrániteľne prepadať, tým kŕčovitejšie 

sa chytajú zdania! Celé ich zmýšľanie sa dokáže zamerať už iba na prázdne povrchnosti, 

odeté do veľkých slov, aby v zničujúcom opojení pôžitkami alebo radovánkami chvíľkami 

prehlušili stále viac prenikajúce cítenie vlastnej menejcennosti.  

Pritom netreba hľadať iba pôžitky telesného druhu, lež jestvujú aj pôžitky 

nesprávneho panovačného chcenia, v uspokojení žiadostivosti po moci alebo 

márnomyseľnosti, ktoré sa môže prejavovať mnohorakými spôsobmi, od neovládanej, 

svojhlavej brutality až k najsmiešnejším zábavkám, ktoré vyzerajú ako neškodné, lenže 

v skutočnosti prestávajú nimi byť ihneď, keď sa takým zábavkám snažia postaviť do cesty 

prekážky.  

Všetko detinské, ako je známe, skrýva v sebe krutosť, len čo ide o to, ako si vynútiť 

násilím uspokojenie.  

Nakoniec vypukne u všetkých týchto klesajúcich a stratených nenávisťou naplnená 

zúrivosť proti tým ľuďom, ktorí v sebe nesú ešte hodnoty a prejavujú pravé schopnosti.  

Závisť nepripustí, aby sa potom s takýmito ľuďmi mierumilovne spojili a ich 

schopnosti blahodarne využili, ibaže by im títo vopred prisahali úplné zotročenie.  

Lenže ani to by takto vnútorne bičovaným nedodalo pokoja Pretože súdiac podľa 

svojich chýb, nedôverujú slovám iných a okrem toho sa ešte obávajú, žeby čoskoro podľahli 

ich schopnostiam.  

Boja sa, že schopnosti iných nemôžu zostať trvale skryté a vyjdú jasne najavo, čím 

potom bude ich vlastná neschopnosť len o to ostrejšie viditeľná. To však márnomyseľnosť 
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znáša najťažšie. Už len myšlienka na to v nich prebúdza také pobúrenie, že môžu pomýšľať 

iba na zničenie. 

Tak sa stupňuje závistlivá nenávisť až do posledných výstrelkov duchovne 

klesajúcich; do nevypočítateľného, nespravodlivého zúrenia a úplnej nerozvážnosti: To je 

osud tyranov! 

Pod takýmito tyranmi si však teraz nemáte predstavovať iba vodcov veľkých národov; 

lebo tým nepoukazujem na jednotlivé osoby. Nemáte si tiež vybaviť azda Nera, ani najhlbšiu 

hanbu takzvaného kresťanstva za čias Bohu nepriateľských cirkevných inkvizícií ale máte iba 

pozorovať a učiť sa v  prítomnosti, aby ste sa stali duchovne slobodnými ľuďmi, akých chce 

mať váš Stvoriteľ!  

Chcem vám tým otvoriť váš duchovný zrak; lebo Stvoriteľ k vám v tomto čase hovorí 

každým dianím tak zreteľne ako ešte nikdy, aby ste na tom duchovne dozrievali!  

Tyranov môžete nájsť všade: v zamestnaniach, v spoločnosti i v rodinách! Je ich teraz 

viac ako voľakedy; lebo všetci ľudia stoja v súde! Preto sa tiež všetko vyvíja rýchlejšie, 

silnejšie ako kedysi.  

Všímajte si dobu a aj znamenia, o ktorých hovorím vo svojich vysvetleniach. Bude 

vám to veľmi užitočné, pokiaľ všetko v sebe prežijete!  

Opäť som vám opísal stav terajšieho ľudstva, takého aké je dnes, skutočne je, bez 

toho, žeby to ono samo vedelo. 

Je už rozdelené do dvoch určitých skupín. Prvou skupinou sú tí už menovaní, ktorých 

túžbou predchnuté duše nevedome očakávajú niečo, čo ešte nedokážu pomenovať, keďže čas 

na to ešte len príde. 

Druhú skupinu tvoria tí naposledy menovaní, smerujúci k záhube, ktorú si podľa 

najsvätejšej Božej vôle musia sami pripraviť. K tejto skupine patria ešte aj všetci tí, ktorí sa 

z lenivosti alebo zo slobodnej vôle zbratali s klesajúcimi.  

Tento dej je už delením celého pozemského ľudstva na baranov a ovce, ako sa to 

kedysi zasľúbilo! 

Veľké základné splnenie pre súd sa už ukončilo, ale ľudia nič z toho netušia! Žijú v 

opojení svojimi predstavami, snívajúc o veľkosti a význame svojho bytia... a smerujú 

v ústrety koncu, ktorý ich veľmi skoro prebudí do skutočnosti, a tým k zodpovednosti za 

každú myšlienku, každé slovo a každý čin! 

Pre ľudí je všetko toto nepredstaviteľné, pretože si myslia, že je to oveľa menšie, ako 

to prebieha, a predsa sa pri tom snažia oceňovať seba samých omnoho vyššie, než akými 

skutočne sú.  

Bolo by celkom bezúčelné podávať veľký obraz o budúcnosti. Úžitok vám prinesie, 

iba ak viete o tom, čo sa deje teraz, keď si všímate prítomnosť a žnete z toho bohaté plody 

pre budúcnosť! 

Buďte ostražití, pozorujte a skúmajte, bez toho, aby ste do toho sami zapadli! A na to 

vám dávam vysvetlenia; lebo všetky premeny máte byť schopní prežívať vedome. Kto to 

premešká, netuší, akého úžitku sa tým pre seba vzdal. 

Pochopte moje slová a pozerajte sa okolo seba! Spadne to potom s vašich očí ako 

šupiny. 

Pôvod všetkého toho, čo som dnes povedal, a čo sa triedením stáva stále zreteľnejším, 

nie je ľuďom známy, aj keď musia tieto diania prežívať sami na sebe. Je naprosto vylúčené, 

aby sa týmto následkom mohli nejako ubrániť, alebo aby na tom dokázali niečo zmeniť, iba 

ak by zmenili sami seba! Iba to jediné by im mohlo priniesť uľahčenie, inak nič na svete.  

Všetci sú podrobení tomuto dianiu, či sa vzpierajú alebo súhlasia, a aj vy, každý jeden. 

Ste mu bezpodmienečne vydaní. To všetko je však začiatok, ktorý sa ku koncu s hrozivou 

rýchlosťou vystupňuje. Ku koncu, ktorý pre mnohých môže byť a bude iba koncom 

s najväčšími hrôzami, a len pre nemnohých koncom, prinášajúcim duchovné oslobodenie z 
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pút, ktoré ich po tisícročia zvierali, ako nimi samými vynútený zlý osud, ktorý dnes musia 

znášať.  

Príčinou záchrannej túžby ako aj vývoja postupujúceho k ostrej hranici začínajúceho 

sebazničenia je tá istá sila; tlak Svetla z Prasvetla, Svätá vôľa z Boha! 

Tento je k veľkému obratu ľudstva tak zosilený, že teraz očisťuje a všetko opäť 

donucuje k jednotnému zachvievaniu v harmónii zákonov stvorenia, prúdi svetmi a teraz 

zasahuje aj túto zem ešte ako posledné dielo, neúprosne ju drží pevne zovretú, rozuzľuje pri 

uzatváraní kruhu všetko, čo sa na nej kedysi stalo, a tým ničí alebo aj povznáša, vyhladzuje, 

čo sa už nechce zachvievať v jeho neochvejných zákonoch a oživuje, čo sa snaží ochotne 

prispôsobiť.  

Čo teraz za pomoci týchto vysvetlení uvidíte, aby ste na tom dozrievali, sú prvé 

pozemsky viditeľné účinky nesmierneho, na zemi nikdy sa nevyskytujúceho tlaku Svetla! 

Čoskoro a stále v rýchlejšom slede budú sa teraz k tomu nezadržateľne pripájať aj iné 

prejavy, až bude nakoniec aj vaša zem očistená od všetkého nesprávneho a od všetkého, čo sa 

nechcelo podriadiť Božím zákonom, ale dávalo prednosť vlastnému chceniu a mysleniu. 

V tomto čase vám môže byť prospešné vedieť len to, čo ste schopní sami pozorovať, a 

preto vás upozorňujem na terajšie už pre koniec súdu podstatné dianie; lebo ono delí 

všetkých ľudí na prepadajúcich sa a tých, ktorí sa môžu zachrániť! 

Nespočetné sú znamenia, ktoré ohlasujú začiatok konečného súdu, lenže ľudia sa popri 

nich náhlia v domnení alebo sebaklame, že to všetko už často bývalo. 

Pritom ale zabúdajú vzájomne porovnávať pomery, za akých sa to alebo ono už 

predtým prihodilo. Sú v tom veľmi veľké rozdiely, ktoré sa nesmú prehliadať, ak chceme 

správne posudzovať. 

Predovšetkým nesmie byť človek tak bojazlivý, zbabelý alebo povrchný, aby chcel 

nevšímavo prechádzať popri terajšom, bezpodmienečne nápadnom nahromadení udalostí, či 

už sú to prírodné alebo hospodárske katastrofy, vraždy a samovraždy, politické zmätky, 

zápasy o pozemskú moc medzi štátmi a cirkvami a všetko ostatné.  

Ešte nikdy nebolo toto všetko súčasne tak veľmi nahromadené, ako je to dnes. Už len 

to by muselo každého uvažujúceho človeka upozorniť na urýchlenejšie pôsobenie, ktoré sa 

viditeľne hromadí, muselo by to prebudiť tušenie o mocnom uzavieraní kruhu sveta vyššou 

mocou, než je vôľa a šikovnosť ľudí, a tušenie o odplate s tým spojenej.  

To nesprávne v tom zhynie a zostane iba dobré. Dobré alebo nesprávne sa však pri 

tom nemeria podľa ľudských predstáv, ale iba podľa Božej vôle!  

Ľudia vlastným chcením o tom všetkom nemajú ani tušenia, pretože sami nechcú 

vedieť! Zo strachu, z povrchnosti a ľahkomyseľnosti alebo aj z domýšľavosti. Na 

neposlednom mieste stojí pri tom duchovná lenivosť. Dokonca sa z toho nemôže vymaniť 

veľmi mnoho tých, ktorí hľadajú Svetlo. Už som v poslednej prednáške upozorňoval na 

duchovnú lenivosť, ktorá ide dokonca tak ďaleko, že ani rozumovo bystrí nechcú ozajstne 

„rozmýšľať“ o veciach, ktoré nesúvisia s ich ctižiadostivými cieľmi!  

Ľudia tomu nechcú rozumieť a všetko spoznajú až vtedy, keď už pre nich poznanie 

nebude mať nijaký význam. Všetky volania zo Svetla, aby sa prebudili, sú preto márne.  

Bezmyšlienkovito sa ľudia odvolávajú pri všetkom, čo je pre nich nové, na varovania 

pred falošnými prorokmi v čase pozemského bytia pravého veľkého pomocníka zo Svetla, 

ktorý súčasne zaháji súd! 

Bezmyšlienkovite o všetkom hovoria, a  pritom je vidieť prázdnotu a nezrelosť duší, 

bezcennosť takého ľudského ducha pre ďalší vývoj, keďže jeho lenivosť premešká každú 

možnosť vzostupu a novým zjaveniam sa kladie do cesty len prekážajúco, takže láska zo 

Svetla nemôže nájsť prístup na záchranu. 

Kto z ľudí si ujasní, že za falošných prorokov nemôžu byť jednostranne považovaní 

len tí, ktorí prinášajú nové zjavenia, ale že sa to vzťahuje na každého jedného z tých, ktorí 
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predstierajú, že môžu splniť čo i len časť toho diela, ktoré očakáva silu zasľúbeného vyslanca 

Svetla. 

Nie sú tým ani mienení iba tí, ktorí tvrdia, že sú znovuzrodeným Spasiteľom, čo už 

samo zreteľne ukazuje vlastnú nevedomosť o úlohe zasľúbeného Syna Človeka, ale týka sa to 

omnoho väčšieho počtu.  

Aby sa to však mohlo posúdiť, musí tomu predchádzať iné vedenie: vedenie 

o skutočnej úlohe zasľúbeného Syna Človeka na zemi!  

Už na tom všetko stroskotáva, ak to dobre zvážite. Niet ani nijakého človeka na zemi, 

ktorý má o tom skutočné vedenie! Mnoho sa o tom síce hovorí už po tisícročia, ale skutočné 

vedenie o tejto veci nie je . Každý pýtajúci sa dostáva odpoveď slovami z Biblie, ktorým sa 

nerozumie, ktoré nedávajú nijaké vysvetlenie a opäť do popredia pretláčajú iba neudržateľné 

tápanie všetkých poznania chtivých ľudí, aby to bolo zreteľne viditeľným.  

Falošným prorokom je vlastne ten človek, ktorý sa odvažuje tvrdiť, že môže vykonať 

niečo z toho, čo je vyhradené zasľúbenému Vyslancovi Božiemu! 

A takých je dnes mnoho, keďže ide o pozemskú činnosť, nie len o poučovanie; lebo 

ten zasľúbený bude totiž jediným a pravým pomocníkom ľudstva v ich duševnej i pozemskej 

núdzi! 

Spoznať falošných prorokov v pravú hodinu nepadne ľuďom zaťažko, keďže to budú 

musieť prežiť sami na sebe, aby získali poznanie, pretože slovám by predtým neverili.  

Celé dielo tých ľudí, ktorí ako falošní proroci sľubovali ľuďom niečo, čo im nemôžu 

dať, sa bezmocne teraz zrúti alebo vôbec ani nevznikne, v čom ľudstvo musí spoznať, aj keď 

trpkým prežitím, že dôverovalo falošným sľubom, že verilo predstieraným schopnostiam, 

ktorých nebolo. 

To sú teda tí ozajstní falošní proroci, akých má na mysli zvestovanie, a tým, ktorí im 

veria, sa musí dostať trpkého prežitia v bolestnom sklamaní.  

Tých však, ktorí sa vydávajú za znovuzrodeného Ježiša, nemožno vôbec počítať k 

falošným prorokom, ale sú to klamári, ktorí sami nemajú ani zdania o úlohe Syna Človeka 

a ešte menej schopnosti na to, aby mohli začať čo i len s najmenšou časťou z toho. Nevedia 

dokonca ani to, že Ježiš a Syn Človeka nie sú jedna osoba, lež dve rozdielne osoby, ľudský 

vyjadrené, aj keď sú jedno v tom zmysle, ako to Ježiš o sebe povedal: Ja a Otec sme jedno! 

Je udivujúce, že aj nejeden kresťan to nechce pochopiť, napriek tomu, že stále ako 

samozrejmé a aj správne hovoria o trojjedinom Bohu ktorý je trojicou a predsa jeden! 

A Ježiša, ktorý je časťou tejto trojice, oddeľujú bez váhania ako samu pre seba stojacu 

a pôsobiacu, osamotenú osobu Spasiteľa. Nemá v tom ani celkom nepravdu, ale on tomu 

nerozumie! Ani o tom nepremýšľa, pretože je duchovne príliš lenivý.  

Ale poďme ešte o niečo ďalej. Človek, ktorý odmietavo poukazuje na falošných 

prorokov, musí tiež vedieť, že vynárajúci sa falošní proroci sú práve jedným z mnohých 

znamení, ktoré ohlasujú vystúpenie skutočného Vyslanca!  

Áno, potom by predsa ozajstne hľadajúci musel byť aspoň na stráži, aby toho pravého 

nezmeškal! Nesmie mu to predsa dopriať pokoja a musí ho to pobádať do najvážnejšieho 

skúmania všetkého ponúkaného, aby tomu prichádzajúcemu mohol byť bez meškania 

pomocníkom a nie snáď jeho prekážkou na jeho ceste! Alebo dokonca pohoršením! 

On, pozemský človek, sa musí namáhať ho spoznať! To je jedna z úloh jemu Bohom 

uložených, aby sa tentoraz preukázal, či je svätého Slova hoden. Ale dokonca aj v tom si 

človek nazývajúci sa hľadajúcim počína príliš ľahkovážne, ak si hľadajúcich všímame 

a pozorujeme ich. Príčinou toho však nie je iba ľahkomyseľnosť, alebo lepšie povedané 

navyknutá povrchnosť pochádzajúca z duchovnej lenivosti, ale práve u hľadajúcich do toho 

hovorí v prvom rade samoľúbosť, domýšľavosť!  

Už len táto slabosť strhne do skazy väčšiu polovicu všetkých ľudí, ktorí si hovoria, že 

hľadajú Svetlo! A nie je ich škoda; lebo sú to pokrytci, keďže na to nepoužívajú tú vážnosť, 
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aká patrí Slovu z Boha, a chcú sa len slniť v márnomyseľnej snahe, ktorej úplne chýba 

pokora.  

A jedine pokora otvára bránu k poznaniu všetkého toho, čo prichádza zo Svetla! 

Ale aj keď obídeme túto skutočnosť, potom tu zostáva ešte vždy jeden, pre mnohých 

celkom neprekonateľný bod: Ako si hľadajúci predstavujú pozemský život a „príchod“ tohto 

zasľúbeného! Výrazom „príchod“ sa v tomto prípade mieni „vystúpenie“; lebo že 

hrubohmotne nespadne z neba už ako muž, je predsa istotne každému človeku jasné, a aj to, 

že sa neobjaví ako dieťa. 

Nepredstavujú si popravde vôbec nič! Zato kladú už vopred veľmi úzko ohraničené 

podmienky vo svojich nesformovaných nádejach alebo očakávaniach! 

Hneď na prvom mieste je už prianie, aby zasľúbený vyšiel z ich terajších kruhov! Inak 

si to ani nedokážu predstaviť, pretože sa nazdávajú, že na to majú prednostné právo, keďže v 

jeho príchod verili, skôr než ostatní. 

On sa ich musí samozrejme ujať, je to jeho povinnosť; lebo na to predsa prichádza ako 

pomocník v núdzi, možno sa má dať nimi dokonca viesť; veď je na zemi cudzí a potrebuje 

starostlivé rády, ktoré mu svojimi už nazbieranými pozemskými skúsenosťami poskytnú! Tak 

by mu radi zaistili budúcnosť, za ktorú im bude zaviazaný vďakou. A spätne pôsobiac by 

potom požehnanie neminulo už ani ich.  

Skrátka, všetko myslenie, všetko chcenie je čisto pozemské, v medziach ich 

malicherného pozemského myslenia, ich pozemských pojmov, zmiešaných s mnohými 

tichými prianiami. 

Neuvažujú, že on už na začiatku musí mať nazhromaždené svoje vlastné skúsenosti, 

a že dovtedy musí byť úplne neznámy, aby bolo úplne vylúčené akékoľvek ovplyvňovanie, 

ale aby sa aj ľudia ukázali takí, akí skutočne sú, so všetkými svojimi slabosťami, svojimi 

chybami, a so všetkým zlom! A to aj voči nemu samému.  

Že toto všetko môže nastať len v najprirodzenejšom a najjednoduchšom rámci 

všedného dňa a v najozajstnejšom prežívaní, tak ďaleko ľudské uvažovanie nejde. V takej 

neodôvodnenej povrchnosti a skutočnej ľahostajnosti sa prechováva očakávanie zvláštneho, 

nepozemského, nezvyčajného diania! A navyše ešte hodne nápadného. 

Prečo? O to sa nikto nestará. Nikto ani nemyslí na to, že práve proti nápadnému by sa 

ihneď postavilo všetko, čo sa domnieva, že tu má nejakú moc a vplyv, celkom odhliadnuc od 

toho, že nápadné by nikdy nemohlo dostať príležitosť na hlboké nazeranie. 

Nie je to tak, že by zo Svetla prichádzajúci mohli ľahko spoznať malosť v myslení 

pozemských ľudí a  zlé chcenie, alebo mu vôbec porozumieť; lebo zlo je Svetlu cudzie 

a nepochopiteľné. Často predsa ani rodičia nerozumejú vlastným deťom, ktoré sú s nimi 

rovnakého druhu, zatiaľ čo Svetlo zostane všetkému ľudskému druhovo cudzím. 

Len s veľkou námahou vo vlastnom prežití a utrpení, môže sa Vyslancovi Svetla 

dostať poznania všetkého zla na zemi a predovšetkým každého zlého chcenia, nikdy však nie 

porozumenia tomu, keďže zlu sa nedá vôbec porozumieť, pretože nemá nijaké odôvodnenie 

na jestvovanie vo stvorení.  

Tomuto „príchodu“ teda už musí predchádzať dlhý pozemský čas, spoznávania 

všetkého ľudského zla a aj všetkého ľudského zmýšľania, pretože s príchodom má začať už 

súd a potom pomoc. A pomoc môže poskytnúť iba niekto, kto presne pozná slabosti 

i prednosti.  

To všetko je veľmi jednoduché a to by si mohol, musel povedať každý človek, keby 

nebol v tomto ohľade duchovne príliš lenivý a k tomu príliš ľahostajný. A on je ľahostajný, 

pretože ako hľadajúci o tom síce hovorí, ale nesnaží sa to vo svojom najhlbšom vnútri 

zároveň spoluprežívať.  
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Chýba akékoľvek spojenie vnútorného cítenia so slovami a tým aj akákoľvek pravá 

opora. On hľadá! To je u neho to jediné, čo sa nemôže označiť za lož. V pomenovaní 

„hľadať“ spočíva už aj odpoveď, že nič nenašiel.  

Keďže však zo Svetla je zasľúbené, že ten, kto vážne a v pokore hľadá, podľa zákona 

aj nájde, ukazuje to, že hľadajúci, ktorí sa dnes tak nazývajú, nie sú pravými hľadajúcimi, že 

im všetkým na to chýba to podstatné, pokora!  

Táto sa u tých, ktorí sa dnes nazývajú hľadajúcimi, skutočne nenájdete, a najmenej 

práve tam, kde sa o pokore hovorí. Ľudia už ani nevedia, čo pokora ducha je, pretože ducha 

v sebe držia uväzneného pomocou svojho rozumu, ktorý pozná iba domýšľavosť 

a márnomyseľnosť, a pokore sa vysmieva.  

Ale dosť o tom. Je tu čas, keď sa všetka domýšľavosť teraz v bolestivom utrpení sama 

neslávne zrúti, takže človek bude musieť sám od seba dôjsť k pokore alebo sa zrúti, aby už 

nikdy viacej nemohol povstať. Prežívanie je ešte jedinou pomocou pre ľudstvo, ktoré nechce 

počuť!  

Hľadajúci alebo na splnenie čakajúci sa tak vžili do vlastných myšlienok, že si už 

vôbec nič nevšímajú a už vopred pristupujú s nedôverou k všetkému, majúc odmietnutie už na 

jazyku pre to, čo nezapadá do rámca ich prianí. Bez najvyššej núdze nikdy nedôjdu 

k poznaniu! 

Tisícoraké vecí sú už vopred proti, nič pre. Mnohí bezpodmienečne predpokladajú 

podobnosť života v terajšom čase s dobou Božieho Syna Ježiša pred dvetisíc rokmi! 

Očakávajú odriekaním naplnené putovanie krajinami, bez uvažovania o tom, čo by na to dnes 

asi povedali úrady! 

Dnes sa človek ani nemôže ako predtým ticho utiahnuť do ústrania, aby si 

v odlúčenosti udržal sústredenosť na prebudenie. To by malo svoje veľké ťažkosti, ktoré sú 

sčasti celkom neprekonateľné! 

Ale ani po prekonaní všetkých ťažkostí by to nebolo možné bez vzbudenia podozrenia 

z choroby alebo dokonca z pomätenia. Nehovoriac ani o zhubnej a bezohľadnej 

senzáciechtivosti mnohých novín, ktoré sú v nedostatku akejkoľvek morálky 

i najjednoduchšieho právneho cítenia schopné vykonať neuveriteľné.  

Tiež čo sa predtým ešte ctilo a každému človeku priznávalo ako osobné právo, čo sa 

v takých veciach ešte považovalo za pochopiteľné a prirodzené, v tom by dnes mnohí videli 

iba dôvody na podozrenie zo samého strachu pred všetkým inak zmýšľajúcim, alebo by tomu 

najpoctivejšiemu chceniu prikladali iba podvodnícky úmysel, pretože všetko myslenie je 

v terajšom čase otrávené!  

Je však nezvratnou istotou, že iba ten môže o svojich blížnych zmýšľať vždy zle, kto 

sám má v sebe zlo! To nemôže poprieť nijaký človek. Iba vierolomný predpokladá alebo od 

druhého očakáva vierolomnosť, iba luhár očakáva lož, zradca zradu! A tak je to so všetkým, 

je to nezvratný zákon!  

Dnes je to oveľa horšie ako za oného času, keď Ježiš putoval tu na zemi, a dnes sa nič 

z toho nemôže opakovať. Všetko sa teda teraz musí odohrať inak, to je samozrejmé. 

Napriek tomu si však ľudia nechcú Božieho vyslanca predstaviť vo fraku alebo v aute, 

aj keď predsa musia vedieť, že ani Ježiš neprišiel v kňazskom rúchu, ale chodil primerane 

dobre oblečený vo vtedajšom odeve a aj primerane svojej dobe žil. Všetko stojí na slabých 

nohách, čokoľvek ľudia pri tom očakávajú, a nič z toho sa nesplní, lebo Boh sa pri svojich 

splneniach neriadi podľa ľudských prianí.  

Ľudia sú však príliš vzdialení všetkému božskému dianiu a zmýšľajú príliš pozemsky-

malicherne, na to, aby sa vo svojich predstavách ešte mohli priblížiť prichádzajúcemu 

splneniu. Stoja bokom od Pravdy, ako to bolo vždy. 

Väčšina z nich ale tak či tak nemá čas ani chuť sa tým zaoberať! Ako vždy, keď u 

ľudstva išlo o to, aby zo Svetla niečo prijalo alebo malo pre svoju spásu samo niečo urobiť.  
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Najprv je u neho na rade pozemské, a na ostatné pri ustavične sa stupňujúcom zhone 

nezostáva čas! A ak predsa raz majú hodinu pokoj, potom chcú títo tak zbytočne uštvaní ľudia 

na vyrovnanie iba rozptýlenie alebo šport, nič viac.  

Hovorím vám, ľudia, to hlavné pre seba ste zmeškali a vaše triedenie k súdu sa už 

skončilo! Vy sami ste sa rozdelili pod zosilneným tlakom zo Svetla, ktorý všetko spôsobuje 

podľa najsvätejšej Božej vôle. Bez zastavenia ide to teraz ku koncu! Tento koniec však 

znamená iba pre malú časť nový život v lesku milosti lásky vášho Stvoriteľa, pre všetkých 

ostatných však večné zatratenie a pád do rozkladu. Vám už nezostane nijaký čas na zvyčajné 

dlhé uvažovanie, ktoré dosiaľ ešte nikdy nezrodilo rozhodnutie. Ste príliš leniví pre vlastný 

život a na polepšenie vám s pokorou chýba všetko.  

     AMEN. 

 

 

 

 

221. Duchovné úrovne II. 
 

 

PARSIFAL! Ako veľmi dobre známe je toto meno len ako slovo medzi pozemskými 

ľuďmi, avšak nikto z nich nemá tušenia o skutočnosti. 

Báseň, povesť! Tým vystihujú to správne, ak tým mienia to, čo dnes vedia o tomto 

slove; lebo v skutočnosti to nie je nič iné, než zbásnená povesť, zachovaná ako zlomok 

dávnejšieho vedenia. 

Ako som už povedal, vo svojej prvej prednáške na túto tému, prichádzali pred 

dávnymi a dávnymi časmi vždy iba zlomky z duchovných úrovní až do hrubohmotnosti tejto 

zeme. 

Básnici dnes známych povestí Grálu vôbec nie sú prví, ktorí sa tým zaoberali a pri 

zahĺbení sa do svojich prác mohli ešte raz vytušiť niekoľko zábleskov zo Svetla.  

Ďaleko, preďaleko je doba, kedy z duchovných úrovní prenikali až dolu na Zem prvé 

správy o hrade Svetla a jeho obyvateľoch a s nimi aj zvesť o Svätom Grále. 

Obyvatelia zeme, ktorí vtedy ešte nerušene spolupracovali s bytostnými a radi sa 

s nimi radili, prijali túto správu s úctivým údivom a s detskou dôverou. Oni zase tiež pomáhali 

bytostným, a to vyžarovaním svojej duchovnej iskry, aj keď o tom nevedeli. A tak sa 

stvorenie v hrubohmotnosti rozvíjalo stále viac a s ním i duchovné iskry, ktoré sľubovali 

nádherný rozkvet. 

Vtedy dávno pred veľkými prevratmi na Zemi, ešte predtým, než si ľudia urobili 

z rozumu modlu, odvrátili sa od Svetla a padli, bolo vytvorené spojenie so svetlým hradom; 

lúče mohli totiž nehatene prenikať až dolu na zem a v týchto lúčoch mohli pozemskí ľudia už 

vytušiť Parsifala. 

Lenže vinou ľudí nastala potom vláda ich rozumovej modly a s ňou bolo prerušené 

spojenie s hradom Svetla. Samočinným následkom toho bola nevedomosť o ňom a 

nemožnosť duchovne ho vytušiť citom. 

Nakoniec zaschla ešte aj schopnosť bytostného prijímania a všetko samozrejmé 

prežívanie pri vedení o bytostných pomocníkoch kleslo do ríše bájok, takže vývoj, dovtedy 

smerujúci priamo nahor, dostal celkom nečakane trhlinu. 

Keby ľudia boli zostali takými, ako bývali v tom čase, o ktorom som hovoril, keď už 

prišla na zem prvá zvesť o svetlom hrade a Parsifalovi, potom by dnes, pri neustálom 

vzostupe, skutočne boli pánmi celej hrubohmotnosti v tom najlepšom, budujúcom zmysle. 

Potom by ani jeden človek nebol zničený pri prevratoch, ktoré museli vyplynúť čas od času 

z dozrievajúceho vývoja.  
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Veľké katastrofy boli síce vždy nutnosťou vývoja, ale nie zániku tak mnohých 

národov, ktorý s tým bol skoro vždy spojený. 

Keby sa ľudia neboli tak ľahkomyseľne a rúhavo vzdali spojenia s bytostnými 

pomocníkmi a svetlých výšin, boli by vždy zavčasu pred každým nebezpečenstvom varovaní 

a odvedení z ohrozených častí zeme, aby unikli pred zničením! Tak sa to stávalo i vtedy, keď 

sa ľudia ešte ochotne dali viesť pomocníkmi, ktorých im pridelil Stvoriteľ z bytostného 

a duchovného sveta, a s ktorými sa radostne a vďačne snažili udržiavať spojenie. 

Ale neskoršie sa ľudia vždy sami olupovali o tieto neoceniteľné pomoci namysleným 

chcením svojho rozumu byť chytrými a tým si viackrát vynútili svoj bolestivý zánik, tak ako 

si ho aj dnes vynucujú, keďže už nechcú počuť ani posledné volanie zo Svetla a nazdávajú sa, 

že ako vždy vedia všetko ešte lepšie! 

Nakoniec nie je ťažko pochopiť, len keď sa pochopiť chce, že podľa zákonov 

stvorenia je zvratným pôsobením nesprávneho konania vždy iba bieda, zúfalstvo a zánik! 

V tom spočíva tak jednoduchá a jasná samozrejmosť, že neskoršie to sotva pochopíte, ako 

bolo možné také niečo prehliadnuť a nedbať prísne na to, aby ste si všetky utrpenia nielen 

ušetrili, ale premenili ich dokonca na radosť.  

Dnes predsa sami dosť jasne vidíte, že pred tým sa nemôže skutočne ubrániť ani jeden 

človek. To by nedokázal nijaký národ, ani spojené chcenie celého ľudstva by toho nedosiahlo; 

lebo vo stvorení všetko zostáva len tvorom závislým od vôle Božej! Nikdy to nebude inak. 

Takže podrobovanie sa spútanému a pútajúcemu rozumu bolo vždy iba nesprávnym 

konaním, ktorého prirodzeným následkom museli padnúť za obeť už mnohí jednotlivci, ba 

celé národy, pretože sa uzatvárali pred akoukoľvek možnosťou záchrany vyšším vedením. 

V tom ľahko môžete poznať tú veľkú jednoduchosť pôsobenia Božských zákonov a 

takisto vidieť, čo všetko ľudia premeškali pre samých seba. 

Tým som vám dnes dal letmo nahliadnuť do toho veľkého pôsobenia stvorenia, nad 

čím si už mnoho ľudí lámalo hlavu, aby ste na základe Posolstva mohli vidieť, že všetko 

nešťastie, všetku úzkosť a utrpenie človek má pripísať len sebe samému. Mohol sa mnohému 

vyhnúť, keby sa nebol dal na nesprávne cesty. 

Každý dej, ktorý prebieha vo stvorení, môžete prostredníctvom Posolstva jasne 

poznať a odôvodniť. Viete o nezmeniteľných účinkoch zákonov stvorenia, ktoré som vám 

vylíčil a ľahko poznáte ich priehľadnú jednoduchosť a veľkosť. 

Budete sa stále častejšie presviedčať, že Posolstvom som vám dal kľúč k správnemu 

vysvetleniu každého deja, a tým aj celého stvorenia! Ale aj napriek tomu všetkému ani potom 

ešte netušíte, aký poklad tým v skutočnosti máte v rukách!  

Snažte sa horlivo a s neustálym zanietením prísť tomu na koreň a potom nájdete cestu 

k večnému životu, po ktorej vám stačí len ísť, aby ste ho dosiahli.  

Ľudia dostali teda už v praveku prvú a správnu zvesť o Parsifalovi. Vedomie o tom sa 

medzi nimi šírilo od úst k ústam, od rodičov na deti. 

S ubúdaním čistoty spojenia so Svetlom zatemňovalo sa však postupne aj ďalšie 

odovzdávanie pôvodného vedenia; vzrastajúcim rozumom sa nepozorovane menilo, až 

nakoniec sa tak skomolilo, že zostalo už len ako povesť, bez nijakej podobnosti s pôvodným 

vedením. 

Ľudia usilujúci o šľachetnosť ujímali sa potom zakaždým znovu týchto zlomkov 

povestí a snažili sa vytvoriť z nich niečo hrubohmotné tu na Zemi, domnievali sa totiž, že 

pôvod týchto povestí musel kedysi spočívať v dávnej minulosti v pozemskom vzore.  

Ten chceli obnoviť a často sa o to pokúšali vo veľkých časových odstupoch. Tak sa 

stáva, že niektorý bádateľ ešte aj dnes sa domnieva nájsť pôvod týchto povestí v niektorom 

pozemskom pokuse z minulých storočí bez toho, žeby vystihol to pravé. 

Človek nevyjde z veľkého zmätku, aj keď sa ako veľmi namáha; lebo mu chýba 

súvislosť so skutočnosťou, tú mu chcem opäť dať, aby som odstránil všetko nesprávne. 
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Parsifal! Nemožno ho odlúčiť od Imanuela; lebo Imanuel je v ňom a pôsobí 

z Parsifala.  

Možno tiež povedať, že Parsifal je schránkou Imanuela, sformovanou prakráľovnou 

Elizabeth. Cez túto schránku pôsobí Imanuel, stojac na vrchole stvorenia. Toto stvorenie 

mohlo vzniknúť až z neho, inak by nebolo. Vôbec by nemohlo jestvovať; lebo Imanuel 

v Parsifalovi je pôvod a vôbec východisko stvorenia.  

On je tvorivá vôľa Božia a Boh je s ním, je v ňom. Že niečo také mohlo byť strhnuté 

nadol až k tej postave, ako si predstavuje Parsifala dnešné pozemské ľudstvo, to je možné len 

u tohto pozemského ľudstva, ktoré zatláča všetko do prachu svojim rozumom, tiež zrodeným 

z prachu.  

Nech toto ľudstvo chce čokoľvek vnímať svojím rozumom, prirodzeným dianím to 

stláča do prachu. Strhuje to teda nadol, do oblasti pozemského chápania. Tým je všetko 

vtesnané do úzkych hraníc hrubej hmotnosti, to najvyššie je zahaľované do hutnosti a tiaže 

pomalého pohybu v oblasti najväčšieho ochladenia. Preto celkom samozrejme nemôže mať 

to, čo bolo takto strhnuté, ani len podobu tej skutočnosti, ktorá sa nachádza v celkom iných 

pomeroch a v takých výškach aké ani ľudský duch nedokáže pochopiť, nie to ešte k zemi 

pripútaný rozum! 

Výrazom „strhnúť do prachu“ sa tu nemieni stlačiť do špiny, ale iba do pozemského!  

Výraz prach a s prachu zrodený je použitý miesto pojmu hrubohmotnosť. To azda 

bude niektorým ľuďom ešte zrozumiteľnejšie, pretože sa to ľudovo používa.  

Teda to je Parsifal! Prvý vo stvorení! Prechováva v sebe bezbytostné jadro z Boha; je 

spojený s Imanuelom a zostane tiež po celú večnosť, pretože Imanuel pôsobí z neho a 

spravuje tak stvorenie. Tým je kráľom všetkých kráľov, Synom Svetla, nazývaný aj 

kniežaťom Svetla! 

Teraz si vedľa neho postavte hlavnú postavu básní! Akú nemožnú karikatúru tu vidíte 

pred sebou.  

Ale tu už možno rozumieť, ako k tomu došlo, keď si prehliadneme celok a rozdelíme 

ho do troch veľkých častí.  

Teraz si každú s týchto troch častí predstavte obrazne len pre seba ako živú pred 

svojím duchom.  

Len tak si môžete prehliadnuť celok a pochopiť, čo vám tým chcem vysvetliť.  

Ako prvá základná podmienka k porozumeniu je: predstaviť si Parsifala ako Syna 

Svetla, prichádzajúceho zhora do stvorenia, nie azda ako pozdvihnutého zdola nahor. On je 

začiatok i koniec vo stvorení, je alfa i omega všetkého tkania mimo božského a tým kráľ 

Svätého Grálu, kráľ stvorených!  

To druhé:  

Parsifalovo veľké dielo očisty, sprevádzané osobným preputovaním svetov, 

poznávaním všetkého zla, podmienené bezvýhradne vlastným prežívaním, ktoré muselo 

skončiť spútaním Lucifera na ochranu stvorení a všetkých tvorov, ktorí zostanú po očiste.  

To tretie: 

Pád a veľké zlyhanie vyvinutých, teda ľudských duchov v hmotnosti si vynucuje 

rozbiť ich nesprávnu svojvôľu a bezprostredne nastoliť Božiu vôľu v založení tisícročnej ríše, 

pokiaľ sa všetko ľudské chcenie dobrovoľne nepodriadi Božej vôli a pokiaľ nebude dokonale 

zaistený nerušený ďalší vývoj stvorení v záchvevoch krúživých pohybov, prežiarených 

Svetlom.  

Kto tieto tri časti jednotlivo dobre pochopí a je schopný predstaviť si ich aspoň 

obrazne, ten môže celkom dobre porozumieť, ako postupne vznikali dnešné nesprávne básne. 

Kusé zvesti z týchto troch dejov prenikli tu i tam nadol k Zemi, zvestujúc dopredu mnohé 

z toho. 
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V neporozumení ľudia všetko vtlačili do hrubých pojmov najhutnejšej hmotnosti, 

premiestnili na Zem a zmiešali do zlátaniny, z ktorej vzišli posledné básne. 

Musíte moje slová presne sledovať, musíte ich i nasledovať a predstaviť si živé 

obrazy týchto troch častí ako mocné jednotlivé diania, o ktorých mohli iba úlomkovité zvesti 

preniknúť k Zemi, k tomu otvorenými kanálmi. Tieto sú veľmi upchaté a tak či tak prepúšťajú 

len skalené správy, zmiešané s tým, ktoré si ľudia sami vymysleli a ktoré sa v týchto kanáloch 

usadili ako kal. Jasne a čisto to už po tisícročia nemôže prenikať až k zemi. 

Teraz mám na mysli len udalosti vo stvorení, ktoré nutne vyplynuli z vývoja 

nesprávneho chcenia zlyhávajúcich tvorov a vo svojich vysvetleniach sledujem zatiaľ túto 

jednu cestu! Všetko ostatné ponechávam ešte stranou. Nie je pritom zahrnuté ani 

vykupiteľské dielo Syna Božieho, Ježiša, o ktoré sa pokúsil medzi pozemskými ľuďmi; lebo 

to bolo celkom osobitné dielo lásky.  

Musíte ma presne sledovať, inak nemôžete porozumieť. Preto azda bude celkom 

dobre, keď vám preto teraz vysvetlím, o aký dej ide, len čo k vám prehovorím:  

Ja vidím pred sebou celé to dianie, keďže mám prehľad o jeho úplnom pôsobení až do 

tých najjemnejších rozvetvení. Všetko to vidím súčasne vo vedení; lebo som to ja, ktorý to 

pôsobím. 

Teraz sa snažím vybudovať priamu cestu k tomu, čo chcem vysvetliť, aby ste na nej 

mohli pochopiť hlavné veci a získať základný obraz toho, čo máte prijať v prednáške. Lenže 

musím to všetko vopred vtlačiť do takej úzkej formy, aká je prispôsobená chápavosti 

vyvinutého ľudského ducha. Po dosiahnutí toho musím potom ešte hľadať vhodné slová a 

výrazové formy, umožňujúce vám predstaviť si taký obraz, aký vám chcem dať. 

To všetko sa však nedeje za sebou, ale súčasne vo mne a potom vám dám pre vás 

v prístupnej forme to vami neprehľadné a tiež nepochopiteľné dianie, kde sa minulosť 

a budúcnosť uskutočňujú v prítomnosti; dej, ktorého druh ľudský duch vôbec nie je schopný 

si predstaviť.  

Tak po kvapkách dostávate z toho nepochopiteľného, a predsa takým spôsobom, že 

všetky kvapky spolu dávajú použiteľný nápoj plný sily, ktorý vás posilní vo vašom vedení 

a pomôže nahor, len ak si toto posilnenie chcete zobrať ako pokrm na cestu. 

Mnohé musím pritom ešte najprv vynechať a uviesť to na iných miestach ešte omnoho 

neskoršie, lenže vždy tak, že to doplní ten obraz, ku ktorému to skutočne patrí. Všetko tkanie 

nad ním vo stvorení je totiž pre ľudského ducha pribohato rozvetvené, príliš živé a pohyblivé, 

než aby z toho niečo pochopil, čo i len obrazne, ak to nedostane sprístupnené zvláštnymi 

výkladmi.  

Vynaložte len desatinu tej námahy, ktorú ja musím vynaložiť, aby som vám to najprv 

učinil vôbec prístupným, a tým dosiahnete pre seba všetko!  

Neskoršie možno ešte vysvetlím, ako to vyzerá v hrade Svetla. Osvetlím potom tie 

úrovne, ktoré sa mohli vyvíjať vo väčšej vzdialenosti, až nakoniec dôjdem až dolu k miestu, 

kde duchovné zárodky ľudstva zostávajú ako posledná zrazenina duchovného, aby putovaním 

všetkými hmotnosťami došli k vývoju, popud a túžbu ku splneniu prechovávajú všetky 

zárodky v sebe.  

Najskôr dávam o tom obrazy, aké to je a neskoršie dám ešte azda naviac, ako to 

kedysi vzniklo; keďže to dianie je pre vás príliš veľké. Prv máte vedieť, aké je to, lebo to 

potrebujete. Vždy máte totiž rátať s prítomnosťou a z nej vyplývajúcou budúcnosťou. Až 

v tom budete stáť pevne, potom môžete pokročiť ďalej vo vedení. 

Pre dnes sa naučte poznávať tri základné časti, spojené s menom Parsifala. 
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222. Veľká očista. 
 

 

Niet ničoho na tejto zemi, ľudia, čo by ste mohli poskytnúť na vyrovnanie ako vďaku 

za to, že vás Boh oslobodí od temnej hávede, ktorú ste sami vypestovali svojim nesprávnym 

chcením! 

Keby ste sa aspoň snažili pochopiť, že boj Svetla proti všetkému temnému je nie pre 

Svetlo radostným bojom, ale iba premáhaním a ničením všetkej špiny najodpornejšieho 

druhu, pričom väčšina ľudí, ktorých sa oslobodenie týka a prináša im mnohoraký úžitok, 

stavia sa ešte na stranu jedovatého temna, aby najnižším spôsobom myslenia sťažovala 

nositeľom Svetla cestu!  

Hnev všemohúceho Boha bije však teraz do radov týchto rúhačov, ktorí sú ako 

najhnusnejšia háveď odsúdení zadusiť sa vo svojich odporných slinách! Aby sa svet očistil od 

takého zla!  

Tento výraz nie je pekný, ale niet iného slova pre niečo, čo sa nedá vyjadriť vo svojej 

odpornej zvrhlosti; lebo dokonca ani táto pozemská reč nepostačuje na to, aby správne 

pomenovala takýto druh najnižšieho myslenia. 

Len výrazy „zberba“ a „háveď“ môžu označiť dva základné druhy týchto zvrhlíkov, 

ktorí sa sami vylúčili z akejkoľvek možnosti záchrany, pretože nie sú schopní vytvoriť ani len 

jednu čistejšiu myšlienku a rozširujú jedovaté, všetko rozožierajúce sliny, ktoré dopadnúc 

teraz na nich späť, musia rozleptať a rozložiť ich samých! 

Rozorvaní nevysloviteľnou, nenávisti plnou závisťou budú teraz skonávať v úzkosti 

a v strachu, v zdesení, v hrôze a nech sa nezdvihne žiadna ruka, aby zmiernila ich poriadne 

zaslúžené utrpenie. Budú zavrhnutí od všetkého, čo sa usiluje dospieť k Svetlu a k duchovnej 

slobode. A zatiaľ čo budú bití núdzou a utrpením a zmietaní za nevýslovných bolestí sem a 

tam, žalujúc prebudí sa v nich uvoľňujúcim rozkladom duchovná iskra, ktorú vo svojom 

Svetlu nepriateľskom úsilí držali uzavretú a nechali ju zakrpatieť. Vyšľahne v každom 

jednotlivcovi, v neukojiteľnej túžbe bolestivo horiac a spaľujúc všetko, čo ju doteraz držalo 

dole.  

Tak pokračuje rozklad súčasne zvonká i zvnútra, ruka v ruke v neuveriteľných mukách 

storočia, tisícročia bez akejkoľvek pomoci, ďaleko od akejkoľvek úľavy, v trvale sa 

stupňujúcej úzkosti a v najhroznejšom zúfalstve, až je nakoniec vedomie vlastného ja úplne 

rozložené; lebo z neho nesmie zostať nič. 

To sú cesty zatratencov od okamihu, keď Boh stiahol svoju ruku späť a vo svätom 

hneve oddelil ich všetkých od prijímania záchranných milostí!  

Tu musel zavrhnutý klesnúť a byť strhnutý do priepastí hrôzy a zničenia; lebo sa mu 

nedostalo z hora už nijakej opory!  

A tento deň Najsvätejšieho Súdu je teraz tu! 

Vy však, ktorí sa usilujete stúpať nahor, vy budete oslobodení od akejkoľvek hávede 

a všetkých nástrojov temna, ako ste už oslobodení Svätým Svetlom na dlhý čas od samotného 

kniežaťa temnôt! To preto, aby ste mohli natoľko zosilnieť, že sa ho už nebudete musieť 

obávať.  

Čoskoro sa celá zem, ktorá vás nosí, vznesie s vami do čistejších a svetlejších nív.– 

A keď potom budete môcť opäť dýchať čistotu, keď od vás odpadne všetko, čo vám 

zatarasovalo jasný výhľad ku Svetlu, až potom pozerajúc naspäť, spoznáte, aké odporné 

bolo bahno, v ktorom ste doteraz žili. Až pri pohľade naspäť sa vás zmocní nevoľnosť, 

zdesenie. . . a . . . možno . . . vo vás potom vykvitne aj časť tej vďaky, ktorú by ste mali už 

dnes vzdávať Bohu za veľké dielo lásky, ktoré na vás touto očistou naplňuje! 
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Už dávno ste mohli, museli spoznať, aká nadľudská je Jeho trpezlivosť 

a zhovievavosť, ktorú dokonca ešte poskytol teraz už definitívne zavrhnutým. Mohli ste to 

vidieť vo svojich vlastných radách! Spomeňte si len, ako na malý príklad, ešte raz na 

všetkých tých, ktorí sa už dobrovoľne prihlásili k Posolstvu a potom opäť odpadli! 

Nehovorím pritom o predchádzajúcom dianí vo svetlejších úrovniach, ani 

o niekdajších slávnostných sľuboch, keď bolo povolené splnenie dobrovoľných prosieb, nie, 

hovorím len o jedinom krátkom úseku tohto pozemského bytia, ktorý však obsahuje už 

dosť, aby sme sa s odporom odvrátili od tých ľudí, ktorých celé myslenie sú iba najnižšie 

výplody urazenej samoľúbosti, sklamania z  nesplnených pozemských prianí najrôznejšieho 

druhu a aj sebectva, ktoré sa nemohlo uplatniť. 

Len sa rozhliadnite okolo, všade nájdete týchto ľudí! Poznali ste ich dostatočne dobre, 

takže ich nemusím menovať. Tieto mená budú všetky ešte páliť vo vašom cítení pre 

spravodlivosť, až uvidíte, že Božej spravodlivosti sa nemožno vysmievať a že sa v praví čas 

prejaví tak, ako by to človek nikdy nedokázal. 

Súd vo svojej múdrosti a spravodlivosti vás donúti v hlbokej úcte na kolená a vy 

budete prosiť o odpustenie, že ste v hneve a rozhorčení často predbiehali svojimi prianiami 

skutočnú spravodlivosť, bez toho, aby ste sa zamysleli nad tým, že Božia všemúdrosť 

zasahuje ešte omnoho prísnejšie a istejšie, tiež neúprosnejšie než by si niekedy mohol človek 

predstaviť. 

Pánovi sa nemožno vysmievať! A výsmech spočíva aj v nerešpektovaní jeho svätých 

zákonov. Ak si človek myslí, že môže konať podľa svojich prianí, bez toho, žeby sa pritom 

pýtal na Božiu spravodlivosť, alebo ak si myslí, že sa môže stále oddávať svojim rozmarom, 

bez toho, že by ho zasiahla odplata, tak sa tým vysmieva najvyššej spravodlivosti Pána! 

Pánovi sa však nemožno vysmievať! To je výstraha, ktorá každému prinesie splnenie! 

A deň týchto splnení už nie je ďaleko.  

Pozrite sa na týchto ľudí a v spätnom pohľade ešte raz preskúmajte ich počínanie, skôr 

než teraz klesnú do tvrdých mlynov odplaty a zmiznú v nich navždy! Sú medzi vami mnohí, 

ktorí všetko spoluprežívali. Nepadne vám vôbec ťažko získať z toho poznanie, ktoré vám 

môže byť v budúcnosti užitočné.  

Ľudia, ktorých mám na mysli, našli v Posolstve to, čo už dlho hľadali a spoznali to 

podľa ich vtedajšieho vlastného tvrdenia ako pravdu! 

Potom s nami oni nadviazali styk, nie vari my s nimi. Všetci k nám sami prišli. Ja 

som ich nevolal! Oni využívali veľmi často v bohatej miere náš čas, prirodzene s úmyslom 

niečo pri tom pre seba nejakým spôsobom získať. Pripusťme v dobrom, že hľadali duchovný 

prospech a úžitok.  

To tiež môžu a aj majú nájsť v najbohatšej miere v Posolstve a mojich prednáškach, 

ako i v jednotlivých rozhovoroch, ak hľadajú vysvetlenie o veciach, ktoré človeka 

povznášajú a zušľachťujú. Veď Posolstvo samo o tom všetkom svedčí svojim druhom, 

ktorému zodpovedajú aj rozhovory.    Podčiarknutý text dokazuje jestvovanie ďalších prednášok, okrem Posolstva. ++ 

Toto všetko im bolo poskytnuté, aj keď niekedy so zdráhaním, pretože títo ľudia, aj 

keď prosiac, predsa si to svojim spôsobom napoly vynucovali, ako to podmieňuje na nich 

lipnúce sebectvo a samoľúbosť, ktoré ich napokon opäť od veci oddelili.  

Keď sa domnievali, že vyplnili svoje doterajšie medzery vo vedení, alebo že už 

nenájdu nijaké ďalšie výhody, ustúpilo u nich aj Posolstvo opäť do úzadia, to známe chcieť 

vedieť všetko lepšie vystupovalo pomaly v ich vnútri ako sprievodca všetkej samoľúbosti, 

predovšetkým však urazenej ješitnosti.  

Čo však takej ješitnosti zasadí často tú najťažšiu ranu je to, že sa ani neuchádzame, ani 

nebojujeme o toho, kto sa odvrátil; lebo mne je to celkom ľahostajné, keďže každý človek 

musí mať predsa slobodnú vôľu k rozhodnutiu, ak mu to má priniesť hodnoty alebo zničenie, 

lebo jedine on nesie predsa za seba plnú zodpovednosť. 
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Z tohto dôvodu odmietam tiež vždy ovplyvňovania akéhokoľvek druhu. Je to teda 

pravý opak toho, čo by takí ľudia po svojom odvrátení radi tvrdili, aby tým ospravedlnili 

svoje vlastné nepekné skutky a svoje zlé chcenie, a týmto smiešnym spôsobom aspoň do 

určitej miery zdôvodnili. 

Radšej si tým sami dávajú úbohé vysvedčenie o vnútornej kolísavosti, len aby sa 

mohli oddávať zlej náklonnosti spôsobovať škodu alebo hnev tam, kde cítia alebo si myslia, 

že sa nimi musí pohŕdať!  

Sú príliš zbabelí a príliš namyslení priznať si, že oni sa mohli na začiatku mýliť, keď 

neskoršie zase zmýšľajú ináč, a že to boli oni sami, ktorí prišli a teraz zase odišli, že ani 

nemajú vôbec žiadne oprávnenie robiť za tento svoj zdanlivý omyl nejako zodpovedným 

niekoho iného, kto sa o nich neuchádzal ani ich nevolal. 

Takému nezmyselnému osočovaniu predsa odporuje každé slovo, ktoré som doteraz 

už napísal a povedal a ja žijem toto Slovo! Nemožno ma oddeľovať od môjho Slova. A toto 

Slovo je teraz pevne a nezmeniteľne vpálené v celom stvorení! 

Tak sa však chcú pomstiť tí tvorovia, ktorí očakávajú viac, než sú oni sami schopní 

prijať, pretože ich stanovisku chýba na to potrebná čistota ich prianí a duchovná pokora, 

pretože ako hlavný cieľ svojej cesty vidia vo všetkom vždy znovu iba to pozemské. 

Ani čisto ľudský nemožno takému správaniu porozumieť, iba ak po jednoduchom 

vysvetlení, že ľudia takéhoto druhu nepoznajú nijaké zábrany, aby s úkladmi a ľsťou 

holdovali svojmu sklonu spôsobovať iným len nepríjemnosti a ak je to možné aj škody, čo ich 

teší. Je to niekedy dokonca chorobné založenie, ktoré nachádza vnútorné uspokojenie v tomto 

počínaní.  

Ak im je však možné dosiahnuť pri tom bez námahy ešte aj nejaké pozemské zisky, 

siahnu po nich bez rozpakov ako po vítanom doplnku svojho konania. 

Lenže skutočný dôvod všetkého leží omnoho hlbšie. Dá sa vysvetliť jedine vo zmysle 

Posolstva: 

Títo ľudia boli vo svojej vlažnosti a pri svojich chybách postupne prilákaní temnom 

a nepozorovane, jednako však pevne a neuniknuteľne chytení, pretože nekládli nijaký odpor, 

ba dokonca sa pri myšlienkovom styku svojich slabostí s temnom cítili ešte uspokojení.  

Pri myšlienkovom pohrávaní potom nasledoval aj nevyhnutný kontakt, temno zasyčalo 

a... oni sa stali až príliš radi jeho ochotnými nástrojmi a prispeli k tomu ešte sami niečím zo 

svojho.  

Ich pôvodná vlažnosť sa potom stupňovala do nepriateľstva a do sotva ovládateľnej 

nenávisti a v súlade s tým zastrela nakoniec celé ich myslenie i konanie. 

Rovnorodé prúdy samozrejme vždy hľadajú vzájomné spojenie, nachádzajú sa a varia 

potom spoločne jedovatý nápoj, ktorý je určený ich obeti, lenže tentoraz ho budú musieť 

vypiť sami až do poslednej kvapky podľa svätej Božej vôle, ktorá spätne pôsobiac, dopadne 

vo svojej všemohúcnosti na nich! 

Čo zosnovali svojim nactiutŕhačským myslením a rovnorodým konaním, čo formujú 

svojím chytráckym falšovaním skutočných pojmov a udalostí, to sa stane ostrým mečom 

proti ním, a dokonca to najmenšie, najbezvýznamnejšie nesprávne myslenie zvalí sa späť na 

nich stonásobne zosilnené; lebo ich nenávisť smerovala proti svätému Svetlu! 

Skazenosť tohto neuveriteľného konania nie je vôbec ťažko spoznať 

aj nezasvätenému. Takéto konanie samo osebe nemôže predsa nijaký človek označiť za 

„dobré“; ale dá sa v ňom okamžite spoznať zlé chcenie! A zlo môže prichádzať jedine 

z temna, nikdy nie zo Svetla.  

Podľa toho sa ukáže, kde číha temno. A čo temno svojou nenávisťou prenasleduje, je 

iba Svetlo a všetko svetlé. Už v tom samom spočíva pre pokojne skúmajúceho upozornenie, 

kde je zakotvené temno a kde Svetlo.  
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Podľa zákonov stvorenia sa to dá podľa môjho Posolstva celkom podrobne odôvodniť. 

Lebo temno nenávidí Svetlo a snaží sa ho napádať a špiniť, kde len môže! 

Kde útočí temno, tam sú svetlé hodnoty! To bude ľuďom v budúcnosti ihneď jasne 

a budú podľa toho usudzovať a konať, aby úplne vyplienili zlo, ktoré sa tým musí vždy samo 

označiť! 

Čo je temno, alebo čo k nemu patrí, to sa dá veľmi ľahko rozlíšiť v spôsobe chcenia, 

ktoré sa prejavuje v konaní. 

Týmto príkladom vám dávam poučenie, ktoré máte vo svojom budúcom bytí využiť a 

súčasne vám ukazujem, aký protivný a odporný je boj s temnom, keďže temno pôsobí vždy 

len zákerne, úskočne lživo a zlomyseľne a plazí sa v bahne vlastných žiadostivostí, 

vystrekujúc z tohto močiara jed na miesta, ktoré prenasleduje svojou závisťou.  

Ak je také správanie hanebnosťou už pred pozemskými ľuďmi, o čo viac pred Svetlom 

a pred Bohom! 

Zapaľujúc udiera však teraz lúč Božieho hnevu do tohto opovrhnutiahodného močiara 

a vyhubí všetko, čo sa k nemu hlási svojim myslením a konaním!  

V skutočnosti to nemožno nazvať bojom; lebo odpor a hnus sa vzmáhajú pri každom 

údere, ktorý má čistý Boží meč viesť proti špine, donucovaný k tomu útokmi temna, ktoré už 

poznáva svoj koniec. 

Človek, ktorý si ešte dokáže uchovať sebaúctu, sa jednoducho vzdiali, keď sa 

domnieva, že nenašiel to, čo on pre seba dúfal získať, a povie si, že sa v tom sám zmýlil, ak 

očakával niečo iné. Nikdy sa neprejaví zákerne a podlo, ak sám v sebe neprechováva zlo, 

ktoré sa potom temnom podnecované často ešte stupňuje až do neuveriteľného.  

K tomu všetkému pristupuje ešte narastajúci tlak Svetla, ktorý donucuje tak zlé, ako 

aj dobré vlastnosti ku konečnému rozuzleniu tým, že sa musia snažiť v tomto tlakom 

získanom zosilnení pohybu vyžiť.  

V tomto neočakávanom prepuknutí sa súčasne to zlé definitívne zrúti, ale to dobré 

bude vysoko pozdvihnuté. Snaha o uplatnenie všetkého toho, čo ľudská duša v sebe skrýva, 

dáva podnet k prejavom súdu tak u jednotlivca ako aj u davov!  

Je to celkom jednoduchý dej, ktorý budete môcť deň za dňom vždy zreteľnejšie 

pozorovať. Učte sa z neho a osvojte si duchovný úžitok! 

To je svetový súd so svojím samočinným pôsobením v jednoduchej prirodzenosti, 

ktorá je svätej Božej vôli vlastná! Sami vidíte, že označenie boj je príliš dobré pre nutné 

zničenie týchto zvodcov, číhajúcich na všetkých Bohom milostivo darovaných cestách, ktoré 

vedú k duchovnému mieru.  

Nie je to boj, lež veľká očista, prichádzajúca v diele spásy zo Svetla. Pre Svetlo je to 

však iba odporná práca, keďže temno pri tom až do posledného konca nikdy nemôže byť 

a ani nebude iné, než aké je: vzbudzujúce odpor a hodné opovrhnutia vo všetkých svojich 

skutkoch. To nie je ani úctyhodný ani čestný protivník! Svetlo vôbec nikdy nemôže mať 

úctyhodných protivníkov, pretože všetko skutočne úctyhodné chce slúžiť iba Svetlu a nie 

temnu.  

To je tá úloha, ľudia, ktorú Svetlo za vás rieši!  

Vy, ktorí smiete toto všetko už vedome spoluprežívať, nachádzajte v tom veľkosť 

Boha, jeho všemohúcnosť a spravodlivosť a jeho . . . lásku! 

Lebo je to láska, ak Boh zo zeme vyhladí túto morovú nákazu a  vás od toho oslobodí, 

aby ste mohli stáť radostne vo stvorení, ktoré vám milostivo poskytuje ako domov! 

Vzdajte mu takú vďaku, aká patrí tomuto dielu lásky, vzdajte ju tým, že udržíte svoje 

myslenie čistým a že budete myslieť iba na blaho, na mier svojich blížnych, a nebudete 

pomýšľať na to, ako by ste im mohli spôsobiť utrpenie! 

––––––––––––––– 
++ Poznámka zostavovateľa 
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223. Svätý Boží súd! 
 

 

Svätý Boží súd! Veľká očista, oslobodenie a vykúpenie od všetkého zlého, čo sa po 

tisícročia neustále pokúšalo otráviť život na Zemi! Všetkému zlu má byť koniec, aby nastal 

nový počiatok. Taká je všesvätá vôľa Božia, ktorú zvestujem, a tak sa to i stane! 

Keď sa teraz budú objavovať viditeľné znamenia Súdu a bude vzrastať strach, začnite 

sa pýtať ľudí a pátrať, čo asi tieto znamenia znamenajú, a hneď sa zdvihne mnoho hlasov 

k týmto udalostiam. Uspokojujúcich a utešujúcich, varujúcich a napomínajúcich, 

prorokujúcich nešťastie i prisľubujúcich šťastie. Nad všetkými týmito hlasmi však stojí 

neochvejne a vznešene Slovo Posolstva, ktoré sa všade pozemsky viditeľne napĺňa! 

A konečne si toho všimnú i pozemsky ľudia. Ale pochybnosti ešte nebude ubúdať lebo 

burina nedôvery bola príliš zakorenená luciferovskými drábmi, ktorí mohli úradovať až do 

tejto doby, pokúšajúc sa ľudstvo otráviť, aby už nemohlo byť zachránené, ale padlo im ešte 

v poslednom okamžiku za obeť. 

Plní zúfalstva chopia sa ľudia ešte raz tej či onej falošnej nádeje, ktorá ale rýchlo 

pohasne a nechá ich opäť samotných blúdiť ďalej s prázdnymi rukami a horkosťou v srdci, až 

im nakoniec zostane len Slovo Posolstva, ktoré sa vznáša nad nimi v lúčoch ako žiariaci 

ostrov. 

Zdráhajúc, snažia sa potom priblížiť k Slovu ešte blúdiaci. Tí však nemôžu uveriť, že 

práve ten prostredník, ktorého kedysi vo svojom úbohom, skrivenom mudrovaní a vo svojej 

ješitnosti odsúdili a zavrhli, stal sa teraz uholným kameňom, na ktorom sa oni sami musia 

súdiť a roztrieštiť sa, keď sa nebudú chcieť podrobiť Božej vôli, ktorá je teraz nad nimi a súdi 

ich! Nemôžu tomu uveriť, pretože tomu nechcú veriť zo strachu, ktorý sa ich pri tom stále 

viac zmocňuje! 

Potom príde zdesenie, hanba a bázeň, bezmocnosť, zúfalstvo nad sebou, keď poznajú, 

že v doterajšej šialenej rozumovej ješitnosti často považovali za správne to, čo bolo opakom 

toho, čo od nich požadovali zákony Božie. Uvidia, že až doteraz žili len svojim vlastným 

prianím a slúžili tak prikrádajúcemu sa temnu miesto Svetlu. Ba ešte viac, že vôbec nechceli 

slúžiť, ale len vládnuť za každú cenu, pričom prepadli povrchnosti, ktorá nútila ducha 

k lenivosti. 

Budú zmätení sami sebou, právom budú pochybovať o schopnosti svojho úsudku a tím 

prepadnú úplnej beznádeji. 

Medzitým sa bude ale ustavične ozývať dunenie ich rúcajúcich sa falošných diel, budú 

znovu a znovu vyburcovaní, aby vo svojej skľúčenosti nemohli podľahnúť únave, ale aby 

v trvalom prežívaní konečne poznali to, čo je Pravda a čo im prinesie záchranu. To jedno 

jediné, čo ich dokáže vyslobodiť z hromady trosiek všetkých následkov ich chcenia vedieť 

všetko lepšie, je: 

Sväté Slovo Posolstva Grálu! 

Donútené svätým dianím, bude potom celé ľudstvo poslúchať! Ale cez stúpajúce 

vážne chcenie nebude ešte mnohé vedieť a vidieť v pravom svetle. 

V očakávaní budú ľudia ukazovať na Toho, ktorý prináša toto Slovo a podľa svojho 

spôsobu budú nadšene volať: 

„Hľaďte, on to prorokoval! Predpovedal všetko, čo sa dnes napĺňa. My sme ho len 

nechceli poslúchať! Musel byť poslaný, aby nás varoval a pomohol nám. Pôjdeme k nemu, 

aby nás zachránil pred strašným osudom!“ 

Ale tí, ktorí takto prichádzajú, nebudú vypočutí! Budú odmietnutí a určení znovu 

k pozemskému utrpeniu, aby v ňom dozrievali a prežitím sa učili pokorne prosiť! 
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Musia poznať v Posolstve živé Slovo, ktoré bolo poslané Bohom k ich záchrane skrz 

Svätý súd! 

Je veľký rozdiel v spôsobe poznania. Človek si vo svojej ješitnosti zvykol posudzovať 

všetko tak, že vychádza len zo seba. To by chcel použiť i u mňa a môjho Slova. 

To je však len ľudské myslenie, cesta vyvinutého ľudského ducha. Z toho dôvodu, 

bude tiež najskôr myslieť na prorokovanie! Zaiste, človek, ktorému sú duchovne 

predkladané obrazy budúceho diania, aby ich hlásal, prorokuje! V tomto zmysle je taký 

výklad tiež správny. Kto ale chce pochopiť a poznať mňa v mojom Slove, nesmie vychádzať 

zo základov takého myslenia! 

Tu je to inak. Posolstvo nie je ľudské slovo. Prinášam Slovo svojho Posolstva zo 

Svetla, od Boha a každé Slovo je i svätým splnením! Moje Slovo je život, čin! A to, čo teraz 

budete musieť prežívať dnes i v budúcnosti, je účinok Slova, ktoré som priniesol z vôle 

Božej! Moje Slovo teda nebolo proroctvom, ale činom, ktorý ťahá za sebou všetky dôsledky. 

Akonáhle som vyriekol Slovo, vždy tým bol ihneď položený základ k dnešným 

účinkom, zrodu alebo uvoľnenia všetkého diania, nazvite to, ako chcete, v tomto význame 

a v skutočnosti je to, to isté. A tak sa každé z mojich Slov neomylne naplní, pretože slová sú 

živé a nesú v sebe prasilu, lebo Božia vôľa sa tým stala formou, ktorá svojmu činu v tejto 

hmotnosti dala smer. 

Snažte sa to pochopiť, ľudia, a potom nájdete pravú cestu k môjmu Slovu a poznáte 

jeho cenu. Môj pohľad je iný než váš, nevychádza z tejto zeme, ale ja sa dívam zo Svetla 

k vám. Tak sa tiež musí prijímať a chápať všetko, čo hovorím. Vyraďte pritom svoje 

pozemsky ľudské počínanie a prijmite to ako Boží dar. Potom vám rozkvitne radosť a šťastie, 

lebo potom budete moje Slovo prijímať v pokore tak, ako to musí byť. Tím ale tiež v ňom 

nájdete ešte poklady, ktoré by vám museli zostať stále uzavreté, keby ste jednali inak a Slovo 

považovali za dielo ľudského myslenia.  

Musíte dosiahnuť toho bodu, ktorý som vám týmito slovami vyložil. Skôr od vás Súd 

neustúpi. Lebo jedine poznanie môjho Slova je zlatým kľúčom, ktorý vám otvorí bránu 

k mieru a novému bytiu. 

Všetko staré musí zaniknúť, pretože v sebe nesie jed falošného myslenia. 

Amen. 

 

 

 

 

224. Duchovné úrovne III. 
 

 

PRASTVORENÍ! Toto slovo je vám bežné, lenže vy si pod ním nemôžete nič 

predstaviť, alebo to, čo si predstavujete, nemôže nikdy zodpovedať skutočnosti. 

Chcem vás preto priviesť bližšie k porozumeniu toho, pokiaľ je to človeku možné, aby 

ste boli znalými.  

Ak vám chcem rozprávať o ríši prastvorených, musím znovu začať u Parsifala, 

z ktorého prastvorenie vzniklo. 

O Parsifalovi už viete to hlavné. Viete, odkiaľ prišiel a čím je.  

Zhrniem to najlepšie ešte raz spolu, tým, že vám zopakujem niektoré slová, ktoré ešte 

len nedávno Parsifal prehovoril k ľudskému duchu, ktorý bol omilostený prijímať videnia, 

inak uzavreté ľudským očiam.  

V jednom takom obraze hovoril aj Parsifal: 

„Múdra vôľa všemohúceho Otca je! Od večnosti v nej, bol som z nej zrodený. Múdry 

a pravečný ako ona som i ja v nej a z nej a vysielam jej silu, uskutočňujúc jej chcenie. 
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Som Parsifal, nádoba, v ktorej je zakotvená žiara Boha Otca v čisto duchovnom, 

a z nej tvorivo pôsobí ako jeho Duch Svätý. Ja som a žijem a všetko je večné, súčasne 

pôsobiace, tvorivé spĺňanie. Tak sa formuje z Vôle a Slova zákon stvorenia!“ 

Tieto slová sú tak jasné, tak jednoznačné, že z toho sotva môže nasledovať falošný 

výklad. Napriek tomu chcem poukázať na niektoré body, ktoré vám znovu dajú vysvetlenie 

toho, čo je vám už známe.  

Slová začínajú: „Múdra vôľa všemohúceho Otca je! Od večnosti v nej, bol som z nej 

zrodený.“ 

Z Posolstva Grálu ste sa už pred rokmi dozvedeli: Vôľa Boha Otca je Imanuel! 

Keď teraz Parsifal v tomto videní hovorí: „Od večnosti v nej, bol som z nej zrodený!“, 

tak tým vyhlasuje, že bol od večnosti vo Vôli, teda v Imanuelovi a že bol z Imanuela zrodený, 

je časťou z neho.  

Zreteľne je to tiež v Posolstve už dávno napísané: „Parsifal je časťou z Imanuela 

pôsobiaceho tým v Parsifalovi vo stvorení. Imanuela a Parsifala nemožno oddeliť: lebo sú 

jedno!“ 

V skutočnosti je to povedané tak isto, len inými slovami. Prehlásil som už v Posolstve, 

že Syn Boží, Imanuel je tvorivá Vôľa Boha Otca, ktorá sa stala osobou, známy tiež pod 

menom Duch Boží, teda Duch Svätý. On je teda súčasne výkonnou Božou spravodlivosťou – 

Mečom Božím!  

Syn Boží Ježiš je zosobnená Láska Božia, ktorá je a zostane večne jedno z Božou 

spravodlivosťou, ako je tiež jedno s Bohom Otcom. 

Večne nerozlučná, v sebe jestvujúca a predsa časom oddelene pôsobiaca, taká je Božia 

trojjedinosť, o ktorej viete, o ktorej ste si však ešte nikdy nemohli učiniť správny obraz vo 

svojej predstavivosti. To je to trojjediné Božstvo v neprístupnej bezbytostnosti! Stredisko 

všetkej sily a všetkého bytia od večnosti do večnosti.  

A na toto bezbytostné svetlé jadro trojjediného Božstva napája sa pre všetko stvorené 

nepochopiteľná úroveň bezprostredného vyžarovania Božej sily. Je to sféra okolia, žijúceho 

od večnosti do večnosti v nezadržateľnom vyžarovaní Božej sily. Tak to bolo vždy.  

A keď potom malo vzniknúť stvorenie z vôle Boha Otca, všetko to sa mohlo vyvíjať 

len v postupe k tomu nutného konania či diania, aký si dnes náležite dokážete predstaviť 

z Posolstva!  

Stvorenie muselo vzniknúť tvorivou vôľou Boha Otca! Tvorivá vôľa Boha Otca ako 

taká od večnosti je Syn Boží Imanuel, súc tvorivou osobnosťou, a predsa je, alebo zostáva 

v Otcovi a Otec je v ňom pri jeho tvorení. 

Verím, že takto bude pre vás všeličo stále zrozumiteľnejšie. 

Tak ako tvorivá vôľa Imanuel je osobnosťou, práve tak aj láska v pôsobení sa stala 

osobnosťou v Ježišovi, Synovi Božom.  

Obaja sú ako časti Otca, jedno s ním, a Otec je v nich. Od večnosti až na všetky veky. 

Ježiš je Božia láska, Imanuel Božia vôľa! V jeho mene sa preto zachvieva celé 

stvorenie, áno on je stvorenie. Všetko, čo sa v ňom deje, čo sa v ňom spĺňa, je zapísané 

v mene, ktoré udržuje stvorenie od najmenšieho po najväčšie dianie! Niet ničoho, čo by 

nepochádzalo z tohto mena a čo by sa nemuselo v ňom naplniť. 

Vy, ľudia, ani netušíte veľkosť v tom spočívajúcu; lebo toto meno je živý zákon vo 

svojom pôvode i naplňovaní, ono nesie vesmír so všetkým, čo je v ňom. 

V tomto mene spočíva osud každého jednotlivca, pretože sa na ňom musíte súdiť, 

pretože všetci ste v ňom predsa pevne zakotvení. 

A toto meno je! Je živé a osobné; lebo to meno a jeho nositeľ sú nerozlučne jedno, 

nositeľ je živé meno, je samotná Božia Vôľa.  

Dielo stvorenia muselo pripadnúť tvorivej vôli, teda Božiemu Synovi Imanuelovi, 

ktorý je tvorivou vôľou v Bohu! 
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A keďže stvorenie mohlo povstať len mimo bezprostredného, už od večnosti 

jestvujúceho a nezadržateľného vyžarovania Trojjedinosti Božej, z toho vyplynula nutnosť 

vystaviť von za hranice bezprostredného vyžarovania Trojice, malú časť samotnej tvorivej 

vôle Božej. Časť, ktorá zostane večne spojená s tvorivou vôľou v bezbytostnom, a predsa 

bude samostatne pre seba pôsobiť mimo božskej sféry, aby svojim vyžarovaním sa stvorenie 

mohlo vytvoriť a udržiavať. 

A táto malá časť, vyslaná von z tvorivej Božej vôle, zo Syna Božieho Imanuela, aby sa 

z jej žiarenia mohlo sformovať a aj udržiavať stvorenie, je Parsifal! 

Jeho bezbytostné jadro z Imanuela dostalo formu od prakráľovnej Elizabeth, teda obal, 

ktorý sa mu stal kotvou, umožňujúcou mu zotrvávať mimo božskej sféry! A tento obal, táto 

forma, je posvätná nádoba, v ktorej je žiarenie Boha Otca, Duch Svätý Imanuel zakotvený 

a pôsobí z nej. V tejto forme, v tejto schránke bola tiež malá časť Imanuela mimo Božskej 

sféry osobne, ale ona zostáva nerozlučne spojená s Imanuelom a tým práve tak úzko spojená 

s Bohom Otcom, ktorého ona ako časť Imanuela môže tiež volať Otcom a smie sa označiť 

ako Syn Boží; lebo Parsifal a Imanuel sú jedno, ako Imanuel sú jedno s Bohom Otcom! 

V Abd-ru-shinovi bol svojho času po prvý i druhýkrát Parsifal na zemi, ktorý vám 

dnes po týchto vysvetleniach bude zaiste bližšie k porozumeniu, zatiaľ čo v hodine splnenia 

sa potom Imanuel ako taký, ujal pozemskej schránky Parsifala, po namáhavom zjasnení tejto 

schránky.  

Až potom sa mohla postupne zniesť celá sila trojjedinosti Božej do tejto schránky, aby 

sa na ľuďoch splnilo to najväčšie zo všetkých Božských zasľúbení v milosti! Tak sa odvíja 

ešte raz pred vaším duchom nesmierne dianie ako základ pre porozumenie o Parsifalovi!  

Je to nekonečne namáhavé dať jasný obraz pre pozemské chápanie a nesmiem sa 

vyhnúť ani množstvu prednášok, ak to chcem dosiahnuť. 

Preto som už pri prvej prednáške jasne pripomenul, že vysvetlenia môžu byť len pre 

tých ľudí, ktorí už dokázali priviesť v sebe Posolstvo k plnému prežívaniu! Len tí ma môžu 

sledovať, ktorí sa budú namáhať zo všetkej sily, vždy znovu, až kým to pochopia; lebo ja to 

podávam zmenšené, aby to váš duch mohol pochopiť. 

Predovšetkým si ani výraz „Syn“ nesmiete predstavovať ľudsky, nie tak, ako je syn 

v ľudskej rodine.  

„Syn“ pre božské znamená „časť“, t. j. samostatne pôsobiacu časť Otca. Syn a Otec sú 

dokonalou jednotou a nikdy sa nedajú rozdeliť! 

Nepredstavujte si to totiž ľudským spôsobom, lebo z toho by musel vyplynúť úplne 

nesprávny obraz! Priviedlo by vás to k mylným pojmom, ktoré celkom vylučujú to skutočné 

a už tým vám nikdy nedovolia priblížiť sa Pravde! 

Azda lepšie by bolo povedať: Všetko je iba Boh Otec. On pôsobí trojmo ako Jeden! 

Pravdepodobne by to bolo bližšie vášmu obraznému chápaniu. A ak sa to myslí 

z Prapôvodu, je to tiež správnejšie vyjadrené; lebo je len jeden Boh! Čo Syn Boží činí, to 

činí z Otca, v Otcovi, pre Otca! Bez Otca by nebol ničím; lebo je časťou Otca, a Otec sám je 

v ňom a pôsobí v ňom. 

Pri tomto sa vari môžeme opäť o niečo priblížiť pozemskému porozumeniu, keď si 

predstavíte: Otec nepôsobí azda zo Syna, teda cez neho, ale v ňom! V tom spočíva to, čo je 

pre ľudské chápanie tajomstvo a tajomstvom aj navždy zostane i napriek mojej všetkej 

námahe; lebo to sa nedá vylíčiť pozemskými slovami. Slová sú nakoniec len slová, úzko 

ohraničené; tie nemôžu reprodukovať, čo je pohyblivé, čo žije v Pravde, čo spočíva vo 

všetkom týkajúcom sa Boha a božského. 

To, čo je u Boha, nemôže byť nikdy u ľudí. Syn v ľudskej rodine je pre seba a otec je 

tiež pre seba; sú a zostanú dvaja, môžu byť iba v pôsobení niekedy jednotní, ale nikdy nie 

jedno. Pri výraze Syn Boží je to inak! Práve naopak! Boh Otec a Boh Syn sú jedno a môžu sa 
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len v pôsobení prejavovať ako dvaja. Obaja Synovia Boží, Imanuel a Ježiš, sú takisto jedno 

v Otcovi a dvaja len v pôsobení, t. j. v druhu ich činnosti.  

Tým som sa pokúsil ešte raz vám vysvetliť pôvod Parsifala, ktorý skrze Imanuela je 

v Bohu, a tak Boh v ňom. 

Teraz sa ešte pokúsim ukázať vám jeho samého ako obraz, ako osobnosť, akou je. 

A potom v jeho pôsobení. 

Ťažko vám padne si predstaviť, že aj svetlý hrad, ktorý ho obklopuje ako ochrana 

v čisto duchovnom, v prastvorení, musel vzniknúť z jeho vyžarovania. Hrad, chápaný ako 

prístavba k tomu hradu, ktorý sa od večnosti nachádza na hranici božskej sféry, kde Najstarší, 

Veční, majú v Božskom svoj domov a pôsobenie. V Božskom t. j. v bezprostrednom 

vyžarovaní Božom, nie azda v Bohu samom! 

Do okruhu mojich vysvetľovaní nezahrňujem hrad v Božskom, keďže s ním nemá 

ľudstvo nič spoločné, ale vždy hovorím len o hrade v čistom duchovne, ktorý je vrcholom 

a východiskom celého stvorenia. 

Hrad v čisto duchovnom, prastvorenia, môže sa považovať za prístavbu hradu 

v Božskom. Na jeho najvyššom konci nachádza sa zlatá mreža a opona, tvoriaca 

neprekročiteľnú hranicu pre prastvorených. 

Na tejto hranici si predstavte Parsifala ako prvého a najvyššieho v celom stvorení, 

ktoré z neho vzniklo. V stĺpovej sieni hradu, ktorá sa utvorila okolo neho v najvernejšom 

a najčistejšom chcení všetkých prastvorených a ich láskou ku Svetlu! 

Prví prastvorení, tí najvyšší prastvorenia mohli sa oddeliť a stať sa vedomými až 

z Parsifala a z jeho len mimo hranice božskej sféry, teda mimo bezprostredného vyžarovania 

Božej Trojice!  

Opakujem tieto výrazy a označenia tak často, aby ste si ich vštepili do pamäti ako 

pevné pojmy! 

Teda Parsifal stojí tam ako prvý. Vystúpil z božskej sféry! Z jeho vyžarovania oddelili 

sa najprv najvyšší prastvorení, stanúc sa vedomými; ich láska a vernosť ku Svetlu, 

k Parsifalovi sa v chcení sformovala v nádhernú sieň, v chrám, v hrad. 

Avšak o tomto živom formovaní a tkaní chcem sa dnes zmieniť iba zbežne. Možno až 

neskoršie dám o tom podrobnejšie vysvetlenie. Teraz sa musím zmieniť o celkovom obraze, 

ktorý chcem dať.  

Samotný Parsifal je pre vás len vlniacim sa Svetlom, ktorého bezbytostné jadro 

z Imanuela zatieňuje ďaleko všetko ostatné, ak možno vôbec o tieni hovoriť v hrade Svetla. 

To je preto povedané iba obrazne, že o tieni tam vôbec niet ani stopy.  

Lenže pre zrak čisto duchovných, prastvorených sa vytvára forma, čisto duchovná 

forma Syna Svetla, ktorého bezbytostné jadro oslňujúco prežiaruje. 

Čo vám mám teraz povedať o tom, čo sa vôbec nedá ohraničiť pozemskými slovami? 

Žiarivá hlava najdokonalejšej formy, zahalená vo večnom pohybe živého Svetla, ktorá 

každého stvoreného, keď na ňu pohliadne, pozbaví zmyslov a zrazí dolu. Telo obklopené 

žiarivým obalom, pôsobiacim dojmom pružného šupinového brnenia, nad hlavou ochranne 

rozprestreté krídla Holubice . . . tak si ho môžete predstaviť, mocného, vládnuceho, 

nepremožiteľného, nedostupného, stelesnenú silu Božiu, sformované žiarenie Božie: Parsifal, 

Syn Svetla, stojaci v čisto duchovnom na vrchole stvorenia! Čistá brána, ktorá sa otvorila 

z Božského do stvorenia a vedie od Boha k človeku!  

Meno Parsifal má okrem iného tento význam: Od Boha k človeku! Je teda bránou 

alebo mostom od Boha k človeku. Nie je teda čistý výmysel, ale tá čistá brána života ku 

stvoreniu! 
Pre dielo očisty stvorenia, povolené Bohom Otcom, ktoré sa 

stalo nutným kvôli pádu ľudských duchov v hmotnosti, 

sformovalo sa Parsifalovo chcenie, ako jeho časť 
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k preputovaniu všetkých svetových častí, aby v nich nazbieralo 

skúsenosti a poznalo všetky slabosti a rany ľudských duchov.  

Parsifal zostal trvalo v hrade, zatiaľ čo jeho živé 

chcenie, ako sformovaná časť z neho putovalo, učiac sa, 

svetovými časťami. 

Pre túto úlohu forma jeho chcenia vo svojej samozrejmej 

cudzorodosti, menovite voči všetkému falošnému, musela byť 

najprv ako dieťa, potom ako učiaci sa mladík dozrievať v muža. 

To sa prirodzene prejavilo v zachvievaní zákonov stvorenia aj 

vonkajšou podobou, zodpovedajúcej druhu dotyčnej úrovne.  

Keď Parsifal pri svojom putovaní nadol dosiahol hranice, 

kde začína hmotnosť, teda oblasť s vyvíjajúcimi sa ľudskými 

duchmi z duchovných zárodkov, došiel tam, kde sa po prvý raz 

prejavili účinky temných prúdov, ktoré už zasiahli aj 

Amfortasa. 

Na tejto hranici je hrad, kde Amfortas bol kráľovským 

kňazom. Je to najspodnejší obraz skutočného hradu Grálu, 

najviac vzdialený od neho, ako aj od jeho druhu. Preto je 

k zemi tiež najbližšie, hoci pre ľudskú myseľ skoro 

nepochopiteľne vzdialený. V tomto hrade sú skutočne ako 

strážcovia nádoby a ako rytieri tí najčistejší z vyvinutých 

ľudských duchov.  

Pri vstupe do tejto úrovne bolo pre Parsifala nutné 

zahaliť sa rovnakým druhom hmoty, obalom, aj keď ešte celkom 

ľahkým. Tento záhal je akoby páskou, zastierajúcou prechodne 

všetky spomienky na vyššie úrovne. 

Prichádzajúc zo svetla, v čistej prostote stál teraz zoči-

voči neznámemu zlu a mohol ho poznať len v utrpení, ktoré mu 

toto zlo pripravilo. Musel sa namáhavo učiť, akého zla sú 

ľudskí duchovia schopní. 

Tak sa o tom síce dôkladne poučil, ale nikdy nemohol 

pochopiť niečo také, lebo to bolo jeho druhu úplne cudzie.  

Tu teda po prvý krát prenikli prúdy z temna, samozrejme 

sformované, k putujúcemu cudzincovi, ktorý v bojoch s tým 

spojených zosilnel a precitol k poznaniu seba samého. 

Je to namáhavá cesta, plná utrpenia, o ktorej pozemské 

ľudstvo dostalo správu, že sa uskutočnila v hmotnosti, aj keď 

na jej najvyššej hranici. Preto mohli vzniknúť aj omyly, veď 

ľudský duch si nikdy nedokáže predstaviť deje prebiehajúce 

vysoko nad jeho druhom. 

Niekedy neskoršie podám o tom všetkom podrobnejšie 

vysvetlenia, ktoré vnesú svetlo, a tým i jasno. 
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225. Duchovné úrovne IV. 
 

 

ČLOVEK si sám vytvoril mnohé prekážky, ktoré ho zdržujú od rozvoja jeho ducha, 

ktorý sa sám usiluje o cestu nahor, pokiaľ nie je spútaný či niečím pripútaný k zemi. 

Avšak najväčším zlom zostáva príliš jednostranne pestovaný rozum, rozťahujúci sa 

naduto na vladárskom tróne, ktorý mu nepatrí.  

Podobá sa zvieraťu, ktoré len keď je ovládané, vykonáva veľmi dobré služby, zatiaľ 

čo v každom prípade pôsobí škodlivo vtedy, len čo sa mu ponechá samostatnosť. 

Je ako dravé zviera, ktoré sa spočiatku chová prítulne a spôsobuje radosť tomu, kto ho 

pestuje a kŕmi, lenže od určitého veku stáva sa nebezpečné i tomu, kto ho prv vychovával. 

Potom sa stáva tyranom chovateľa, ktorý sa ho musí obávať a ktorý úplne stráca 

dosiaľ navyknutú voľnosť pohybu v klietke, v obydlí tohto zvieraťa. Zviera ho zrazu ovláda 

v dosahu možnosti svojho pohybu. 

Tak sa vedie každému človeku s jeho rozumom. A pretože tento nezostane odkázaný 

na určené mu prístrešie, teda na súčasné ľudské telo, ale si vie vynútiť úplnú voľnosť 

pohybu, ktorá je na zemi bez hraníc, tak sa muselo celé ľudstvo podrobiť jeho vôli. 

Nie je nikde pred ním isté; všade číha ako nebezpečenstvo, pripravené použiť ostré 

pazúry alebo ničivé zuby tam, kde sa ukáže nejaký človek, ktorý nie je ochotný sa mu 

podriadiť! 

Tak to dnes vyzerá na zemi! Zviera spočiatku jemne ošetrované narástlo do obrovskej 

sily a nijaký človek ho už nedokáže donútiť opäť k službe, prinášajúcej osoh. A tak 

spôsobuje teraz smutné spustošenie, v ktorom sa už čiastočne nachádzate a rozšíri sa ešte 

horšie, pretože ste neschopní zvieraťu v tom zabrániť. 

Mnoho ľudí mu padne za obeť i napriek skutočnosti, že by to zvieraťu mohli ľahko 

zabrániť, keby ho boli zavčasu správne vychovávali. 

Silu, ktorú teraz zviera vynakladá na pustošenia, pri rozvážnom vedení vášho ducha by 

sa bola mala použiť užitočne na skrášlenie a pozdvihnutie vás samých a vášho okolia, pre 

mier a radosť všetkých. 

Miesto pustatín by sa pred vami rozprestierali kvitnúce záhrady, pozývajúce 

mierumilovných občanov zeme k oblažujúcemu pôsobeniu tvorenia preplneného vďakou.  

Museli by ste všetci spolu podľahnúť tomuto vami vypestovanému obludnému 

zvieraťu, keby mu sám Boh neurčil hranice, nepozbavil ho moci a neuviedol ho opäť na také 

cesty, kde môže iba užitočne pôsobiť!  

Avšak ešte predtým musíte prežiť, aké zlo ste tým napáchali; musíte vidieť a pretrpieť 

ťažké následky, ktoré so sebou donáša a ťahá za sebou, aby ste sa tak úplne vyliečili z takého 

nesprávneho konania a snaženia, aby už nikdy v budúcnosti nemohla vo vás vzniknúť taká 

túžba!  

Tak vás trestá Boh, že vám spĺňa všetko to, čo ste sa svojvoľne snažili vynútiť si proti 

jeho prikázaniu tým, že ste nielen nedbali na všetky varovania tých, ktorí k vám boli vyslaní 

s láskou zo Svetla, ale ste ich aj prenasledovali svojou nenávisťou a nakoniec ste ich 

zavraždili v slepej zlobe. Len preto, že boli nepohodlní pre vaše plány i napriek tomu, že len 

oni by vám skutočne boli mohli pomôcť. 

A touto svojou chybou si tiež znemožňujete, že sa duch vo vás nemôže uvoľniť, aby 

sa postupne rozvíjal a nadviazal spojenie s druhom, ktorý je jemu vlastný, s duchovnou 

úrovňou vo svetelnom lúči Svetla Božej milosti. 

Vláda rozumu to nikdy nepripustila, lebo tým by sa veľmi rýchlo roztopila jej umele 

vystupňovaná falošná sláva ako snehuliak v lúči slnka.  

Padla by nezadržateľne z trónu a zase by musela slúžiť, miesto hrať si na pána. 
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Preto tá sústredená obrana, ktorá sa neštítila dokonca ani vraždy tam, kde by jej 

povesť mohla byť nejako ohrozená.– 

Tak sa stáva, že ešte aj dnes vôbec nemôžete myslieť inak, a všetko, čo počujete, čo je 

vám zvestované, vtláčate do foriem vám pozemsky dobre známych, a tým dávate v sebe 

vzniknúť predstavy, nezodpovedajúce ani približne skutočnosti. To zviera totiž, ktoré ste 

ošetrovali a vychovali, bez toho, žeby ste si ho podrobili, je nad vami a drží vás dolu! 

Postavilo sa ako prekážka medzi vás a všetko duchovné, neprepustí už nič vyššie, než je toto 

ctibažné zviera, váš pri zemi zostávajúci rozum, ten vábivo sa jagajúci, ale najnebezpečnejší a 

najistejší nástroj pre váš zánik v rukách Lucifera. 

Osloboďte sa teraz z toho a pozdvihnite sa nad neho! Inak nikdy nebudete môcť 

pochopiť hodnoty, ponúkané vám zo Svetla, a nebudete ich môcť ani využiť pre seba. 

Buďte opäť takými, akými boli prv pozemskí ľudia, ešte predtým než sa ich zmocnila 

rozumová namyslenosť a stlačila nadol na tú pôdu, ktorá bola pre nich vhodná pre ich 

obmedzenosť. 

Vtedy sa ľudia zachvievali so svojim okolím a v ňom, a preto mohli byť v zachvievaní 

duchovne vysoko pozdvihnutí bez toho, žeby sa museli obávať, že stratia pozemskú pôdu 

a pozemské myslenie. 

Akými len malými ste sa predsa stali voči tým, ktorých dnes označujete ako ľudsky 

ešte neplnohodnotných, stojacich na začiatku vývoja. 

Tí boli plnohodnotnejší vo stvorení než ste vy dnes, a preto cennejší a užitočnejší pred 

Stvoriteľom, než vy vo vašej nešťastnej pokrivenosti, ktorá miesto povznesenia svojho okolia 

je schopná zanechať za sebou iba spustošenie všetkého jestvujúceho.  

Musíte sa opäť dostať na tento bod, musíte opäť v sebe rozvinúť krídla, ktoré vám 

úplne zakrpateli, ak sa nechcete zrútiť, lebo váš duch teraz bude násilím oslobodený od 

všetkých prekážok silou Svetla! Prekážky budú rozbité! Potom beda tomu duchu, ktorý sa 

nebude môcť udržať v zachvievaní. Musí sa zrútiť s ostatnými, keďže pre nedostatok 

akéhokoľvek cvičenia a činnosti, ktoré ste mu rúhavo odňali, nemá už nijakú silu k letu. 

Ešte na jedno musí pozemský človek mimoriadne dbať, pretože sa v tom ťažko 

prehrešil: Spojenie s bytostnými pomocníkmi nesmie byť nikdy vylučované! Inak tým 

spôsobujete veľkú trhlinu, ktorá je pre vás škodlivá. 

Na veľkých, mocných bytostných sa nemáte pozerať ako na bohov; lebo oni nie sú 

bohovia, sú len vernými služobníkmi Všemohúceho a v slúžení sú veľkí! Ale vám nie sú 

nikdy poddaní. 

Na malých bytostných sa však nemáte dívať povýšene akoby zhora, lebo ani oni nie 

sú vaši služobníci. Slúžia tak ako tí veľkí len samému Bohu, Stvoriteľovi. Len vo svojom 

pôsobení sa vám približujú, avšak i vy by ste sa im mali približovať. 

Od nich sa môžete naučiť veľmi mnoho, najmä z ich vernej služby, vďačne 

preukazovanej svojmu Stvoriteľovi. Ľudia, vy bezpodmienečne potrebujete veľkých a 

malých pomocníkov, lebo len v úplne harmonickom spolupôsobení s nimi môžu správne 

dozrievať vaše duše a dospieť ku vzostupu. 

Preto sa naučte vážiť si všetkých vašich bytostných pomocníkov, lebo sa vám môžu 

stať tými najlepšími a najvernejšími priateľmi! 

Potom sa budete tiež opäť ľahšie zachvievať, lenže najskôr musíte byť zbavení 

každého obmedzenia vaším pozemským rozumom. Zvlášť ak chcete pochopiť to, čo vám 

zjavujem o svetlých oblastiach, ktoré vám nikdy nemôžu byť pochopiteľné, ak budete myslieť 

iba pozemsky; sú totiž iného druhu, ktorý sa dá chápať len vaším duchom!  

Až keď sa tomu otvoríte, potom budete vedieť, čo som vám dal svojim vysvetlením. 

Hovorím síce už dnes o týchto veciach, ale určené je to až pre neskoršie pochopenie, tejto 

zeme, lebo ja splňujem, a to vo všetkom, čo k vám hovorím! Splňujem, ako to bolo kedysi 
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zasľúbené, že odhalím stvorenie stvoreným i vyvinutým, že vám dám kľúč k porozumeniu 

každého diania vo stvorení. 

Len spravujte verne všetko to vedenie; lebo nikdy viac sa Zemi nemôže dostať takej 

spásy a toľko milosti. Tým, že vám všetko zvestujem, stanete sa strážcami všetkých kľúčov! 

Ak naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, 

a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na dlhý čas, ale pre vyvinutých tento raz navždy.  

Taká zodpovednosť spočíva teraz na vás, ktorých som pozdvihol k tomuto povolaniu 

medzi všetkými ľuďmi, ako to kedysi učinil Ježiš so svojimi učeníkmi, keď prebýval na zemi.  

Tentoraz to však máte ľahšie; lebo ja nehovorím len k vám, ale zapisujem všetko, 

aby nemohlo dôjsť nikdy viac k pokriveniu svätého Slova tak zničujúco, ako sa to stalo s tým 

najhlavnejším, čo vtedy povedal Ježiš.  

Je mi tiež tentoraz dané viac času zasvätiť vás do všetkého, aby ste presne poznali čo 

je Božia vôľa a čo od vás požaduje, keďže vám všetko dala, čo potrebujete k možnosti svojho 

sebavedomého bytia.  

Tým ste sa stali schopní vedome požívať všetky milosti vo stvorení naveky len za 

predpokladu, že pôjdete správne a že sa stanete užitočným článkom v tomto stvorení a iným 

nebudete nič závidieť; je tu totiž priestor a možnosť bytia pre všetkých, ktorí poslúchajú 

zákon pohybu a zachvievajú sa harmonicky s ostatnými! 

Vy, malý zástup, nositeľov svätého kríža, budete teraz kvasným cestom, ktoré som 

pripravil pre ľudstvo a ktorý má teraz všetkým preniknúť a podporovať; prinášajúcim 

duchovný pohyb do ťažkopádnych más, aby sa nemuseli bez úžitku vnútorne zrútiť 

a zahynúť. 

Opatrujte verne kľúče, dané vám mojimi slovami a odovzdajte ich správnym 

spôsobom tým, ktorí prídu po vás!  

Len čo budete oslobodení od tlaku tyrania rozumu, potom vám budú všetky moje 

slová jasné, ktoré som vám už hovoril a ešte prehovorím. Potom taktiež pochopíte, čo ste sa 

dozvedeli o prastvorení a prastvorených, nachádzajúcich sa na najvyššom mieste všetkých 

stvorení, v chráme Svätého Grálu. 

Prvý kruh okolo Parsifala smerom ku stvoreniu pozostáva zo štyroch prastvorených. 

Títo sa mohli sformovať z vyžarovania Parsifala ako prví a stať sa ihneď vedomými. 

Neprestajne sa zachvievajú v radostnom tvorení, prijímajúc a odovzdávajúc, opätovne berúc 

a späť vyžarujúc. 

Okolo Parsifala sú viaceré kruhy prastvorených. Ale všetky, aj ten prvý kruh, majú 

veľký odstup od Parsifala a jeho trónu, ktorý v dôsledku tlaku nemôžu prekročiť.  

Títo štyria z prvého kruhu sú zo všetkých prastvorených najsilnejší. Sú schopní zniesť 

väčší tlak Svetla ako tí ostatní bez toho, že by museli stratiť vedomie. 

Sú to: 

Od-shi-mat-no-ke, služobník a svetlý ochranca dokonalej Trojice. Je najideálnejším 

stelesnením kráľovského vládcu. 

Leilak, stelesnenie mužnosti a mužnej sily. Títo dvaja menovaní sú svojim druhom 

ľuďom zrozumiteľní. Inak je to s tými ďalšími dvoma, ktorých teraz spomeniem, keďže tieto 

druhy sú mimo ľudských predstáv. 

Lev, Ľudskej predstave bude bližšie, ak poviem, že Lev ako rytier Grálu je 

stelesnením najušľachtilejšieho hrdinstva. Jeho vyžarovanie napomáha a podporuje hrdinskú 

vernosť vo stvorení. 

Merkúr, prastvorený vodca mocností všetkých živlov. Tieto sú v ňom zakotvené. 

Človek sa bude domnievať, že bez všetkého porozumel tomu, čo som tým povedal, 

lenže to nie je tak. Nemôže to porozumieť, ak mu nedám podrobnejšie vysvetlenie o 

zvláštnosti druhu Leva.  
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Aby som to urobil, musím vystúpiť vyššie do božskej sféry. Ľuďom je obrazne známe, 

že zvieratá držia stráž na stupňoch Božieho trónu. Sú to okrídlené mocné zvieratá, medzi 

ktorými sa nachádza aj Lev. Tieto zvieratá nie sú povesťou, ale sú tam skutočne. Ešte som sa 

o nich nikdy nezmienil, pretože by toho bolo príliš mnoho na začiatok. Z toho dôvodu sa bude 

môcť o tom hovoriť až vtedy, keď ľudskí duchovia budú zrelší, ako sú dnes. 

Čo o tom dnes poviem, je tiež iba pre tých, ktorí moje Posolstvo už prijali a snažia sa 

ho v sebe skutočne učiniť živým. Je teda len pre zrelších pozemských ľudí! 

Teraz sa človek bude pýtať, ako to, že zvieratá sú v božskej sfére, a k tomu ešte až na 

stupňoch Božieho trónu. Áno, na tých stupňoch, kam sa ľudský duch nikdy nemôže dostať, 

nech by bol sebaviac omilostený. 

To sa však dá ľahko vysvetliť: Človek si o zvierati vytvoril nesprávny pojem, pretože 

vidí pred sebou iba zvieratá zeme, ktoré sa môžu vyvinúť v hrubohmotnosti! 

A to je nesprávne! Či človek, alebo zviera, oba sú tvorovia vo stvorení, jeden je 

rovnako potrebný ako druhý, alebo jeden je tak postrádateľný ako druhý. 

Zvieratá na stupňoch Božieho trónu sú celkom iného druhu než to, ktoré si ľudia pod 

pojmom zviera predstavujú. To sú znalé zvieratá! Už o tom samom si nemôžete vôbec učiniť 

predstavu a ani to nebudete nikdy schopní dokázať správnym spôsobom; je to totiž príliš 

vzdialené pre ľudského ducha z radu vyvinutých. 

Znalé zvieratá; ich vernosť a oddanosť je úplne neporušiteľná! U nich nejestvuje 

nijaké váhanie ani otáľanie, iba nadšené, neochvejné slúženie! Slúženie bezprostredným 

činom, bez váhania, bez toho, že by k nemu vopred bolo treba chcenie. Je to živé 

zachvievanie v zákone ako samozrejmosť a nutnosť bytia!  

Tieto stoja tiež omnoho vyššie než vyvinutý ľudský duch osebe, už tým, že svojou 

nedotknuteľnou čistotou pôsobenia a sily sú v božskej sfére. 

Ide pritom teda nie o zviera v ľudskom zmysle, ale o zvláštny druh žiarenia, ktorý je 

nazvaný zvieraťom; práve tak, ako iný, ale hodne nižší druh žiarenia sa nazýva človekom! 

K tomu je treba ešte zvláštne vysvetlenie, ktoré môže nasledovať až omnoho neskoršie. 

Tak ako Lev na stupňoch trónu bezbytostnej Trojjedinosti Božej pochádza z jej 

vyžarovania, v ňom žije a pôsobí, tak aj Lev v Prastvorení vyšiel z bezbytostného jadra 

Parsifala a sformoval sa v čisto duchovnej úrovni prvého prastvorenia ako rytier Svätého 

Grálu! 

Je to druhová podobnosť v inej forme; lebo Lev prastvorenia prechováva v sebe ešte 

niečo iné, z duchovne-ľudského druhu. K tomu ešte prídem s podrobnejším vysvetlením. On 

je vo svojej podstate už spojením, zatiaľ čo znalý Lev na stupňoch Božského trónu ako taký, 

sa celkom čisto zachvieva a nemá v sebe iné spojenie. 

Lev prastvorenia je už pripravený pre žiarenie vo stvorení ako nutný prechodný druh. 

Jeho vyžarujúca činnosť je mnohostranná a napriek tomu ohraničenejšia než činnosť Leva 

v Božskej sfére. 

Od neho vychádza všetko hrdinstvo, objavujúce sa tu i tam vo stvorení. 

Dnes nesmiem v tom ísť až do podrobností, lebo to príliš odbočuje od toho, čo chcem 

povedať v tejto prednáške. Chcem iba letmo poznamenať, že z vyžarovania tohto hrdinstva 

dostalo sa aj duchu tých pozemských ľudí, ktorí sa osvedčili ako skutoční hrdinovia. 

To bolo dobre známe starým Germánom a Grékom, ako aj mnohým iným dávnejším 

ľudským kmeňom, ktorí ešte udržiavali vedomé spojenie s bytostným. 

Pri pozemskej smrti takého hrdinu odvádzali bytostní bytostnú časť žiarenia hrdinstva 

do Walhaly, najvyššieho hradu v bytostnom kruhu stvorenia, zatiaľ čo duch musel odísť do 

určenej mu úrovne. Napriek tomu ostávali obe časti spojené vláknami, ak duch pôsobil 

v dobrom zmysle. 

Obe tieto časti boli oddelené len vtedy, keď duch kráčal dolu, aby nebola s ním 

strhnutá aj bytostná časť. Inak obe časti opäť splynuli pri pozemských inkarnáciách. 
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Tento prídavok hrdinstva je zvláštnym darom pre pozemských ľudí. Jeho prijatie je 

pripravované určitou zrelosťou dotyčného ducha a tiež jeho určitou cestou. 

Pre určité úlohy na Zemi je časť týchto bytostných lúčov Leva nutná, lebo v nich je 

zakotvená útočnosť, zachvievajúca sa samozrejme v čistote a spojená s bezpodmienečným 

nasadením seba samého. To duch ako taký nemá v sebe, lebo jeho najvyšším cieľom je 

budujúce a mierumilovné tvorenie.  

Všetko skutočné hrdinstvo vo stvorení je zakotvené v Levovi, stojacom v prvom kruhu 

prastvorených ako rytier svätého Grálu a ktorý bol na svoju prosbu zakotvený v tele 

pozemského človeka, aby spolupôsobil na svätých plneniach bezprostredne na zemi a bol pri 

tom v rovnakej blízkosti svojho Pána, ako vo svetlom hrade prastvorenia.  

Praví hrdinovia sa okolo neho zhromaždia duchovne i pozemsky, pretože sa to musí 

tak udiať podľa zákonov stvorenia, silou a základným druhom jeho vyžarovania a vôbec 

nemôže inak; lebo sú predsa v ňom celkom nerozlučne zakotvení. Zdanlivé hrdinstvo 

samozrejme zostáva mu cudzím a tým musí sa už ako také ukázať.  

Toto je pri svätých plneniach na Zemi jedným, pre mnoho ľudí z nepochopiteľných 

dejov, chcených všemúdrou prezieravosťou Božou, ale v účinku prebiehajúcich tak 

jednoducho a samozrejme, ako všetko, čo je ustanovené od Boha. 

V údive potom budú ľudia stáť pred spoľahlivosťou činnosti Božích zákonov, 

v ktorých nemôže byť vôbec nič iné, než bezpodmienečné samočinné plnenia, ktoré všetko 

chcúce prekážať, odvrhne stranou v poslednej chvíli svojou všemohúcnosťou.  

Tak som vám dnes troška nadvihol koniec závoja zo zvierat na stupňoch Božieho 

trónu. Sú to štyri okrídlené znalé zvieratá, strážiace trón: Orol, Lev, Býk, a Baran. Avšak 

Baran má ľudský obličaj, lebo Baran prechováva v sebe ľudsky duchovné! 

Štyri znalé zvieratá na stupňoch Božieho trónu vyšli z bezprostredného Božieho 

vyžarovania a môžu v ňom vedome žiť Nesú v sebe základné druhy pre stvorenia, zatiaľ čo 

archanjeli sa zachvievajú v inom druhu vyžarovania. Nie bez významu pripadá narodenie 

Syna Človeka na zemi zákonite na znamenie Barana! 

Lenže riešiť tieto tajomstvá nie je úlohou dnešnej prednášky. Prijmite s vďakou 

k Bohu to, čo vám smiem poskytnúť. Snažte sa všetko porozumieť a nepreskakujte pritom 

sem i tam ako v hre. To si nemôžete dovoliť v týchto veciach; lebo na myšlienkové 

zahrávanie si obvyklým ľudským spôsobom sú totiž primocné a príliš vznešené. 

Avšak čím horlivejšie a vážnejšie sa namáhate pochopiť pravdu môjho Slova, tým 

viac vám môžem zvestovať. Kľúč k bráne môjho vedenia spočíva vo vašom úsilí! Preto sa 

usilujte, aby som vám mohol rozdávať plným priehrštím!  

 

 

 

 

226. Veľká noc 1935.  

        (Kniha života.) 
 

DNES chcete počuť odo mňa niečo radostné, pretože sa slávi Veľká noc, slávnosť 

vzkriesenia! 

Zaiste sa chystá Zem v nám známych oblastiach, poskytnúť obyvateľom ako vždy 

spoľahlivo novú silu, sprostredkovať nový pokrm, vzbudiť nádej a tiež splniť priania, ako to 

vždy činila ochotne sa zachvievajúc v Božích zákonoch, avšak ľudstvo tentoraz nemá byť 

účastné Božích milostí; lebo sa nad nim vznáša súdiaci hnev Boží.  

Je to dnes Veľká noc, ktorá má viesť pozemské ľudstvo k utrpeniu veľkého piatku 

v spravodlivom vyrovnaní večných zákonov!  
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Ľudstvo, nedbalo si na volania zo Svetla! Len ochotným prijatím a uposlúchnutím 

svätého Slova Božieho, si sa mohlo zachrániť ešte v pravý čas! Ako vždy si sa z toho iba 

smialo, vysmievalo a posmeškovalo, teraz vezmi za to odmenu!  

Naučíš sa dbať na Božie volania, vďačne sa podľa nich riadiť a poslúchať tvojho 

Stvoriteľa! Lebo iná cesta pre teba nezostáva voľná, okrem pádu do rozkladu, do večnej 

smrti!  

To je to jediné, čo si môžeš vybrať, k čomu sa musíš rozhodnúť. Avšak ak chceš 

poslušne žiť, tak musíš mať k tomu úprimné chcenie a prosiť o to v najčistejšej pokore, inak 

ti to už nebude poskytnuté; príliš dlho si sa ľahkomyseľne, ba rúhavo hralo s najcennejším 

pokladom, ktorý ti prepožičal Boh.  

Tá najväčšia námaha bude teraz požadovaná od tvojho chcenia! Tak ako sa vtedy 

tiahla temnota nad Golgotou, keď Ježiš, Syn Boží, živé Svetlo sa lúčil s touto zemou tak sa 

teraz sťahuje nad celým ľudstvom k vyrovnaniu, vracajúc mu späť tú veľkú bolesť, ktorú 

spôsobilo strašným, spôsobom Božskej láske svojím ľstivým rozumom, neschopným 

najmenšieho citového záchvevu, ktorý ako najsilnejší nástroj Lucifera vám bol tak posvätný!  

Len skúste teraz vy, ľudia, uchrániť sa svojim rozumom pred svätým hnevom Božím, 

ak môžete! Bráňte sa proti všemohúcnosti toho, ktorý vám milostivo prenechal k používaniu 

tú časť stvorenia, ktorú ste mu spustošili, znečistili ako stajňu najzanedbanejších zvierat, 

takže v ňom už môže byť len utrpenie a bieda, pretože pred vašim nesprávnym konaním 

a temným chcením musí uniknúť všetok mier i radosť a všetko čisté sa s hrôzou ukrýva. 

Skúste sa niekam schovať pred neochvejnou spravodlivosťou Božou! Zasiahne vás 

všade v neúprosnom vykonávaní vôle Božej, nič vám nezľaví z obrovskej viny, ktorú ste sami 

na seba naložili svojou svojhlavosťou a vzdorom. 

Budete odsúdení už skôr, než budete schopní vykoktať svoje slová ospravedlnenia; nič 

vám nepomôže, ani všetko prosenie, ani nariekanie, ani všetko rúhanie či preklínanie. 

Poslednú lehotu k zastaveniu a obráteniu sa ste premárnili a použili ju neodpustiteľne len na 

pestovanie svojich nerestí!  

To nesie v sebe Veľká noc, ktorú dnes slávime! Nehovorím vám to ako výstrahu, lebo 

na to je už neskoro. Som ďaleko od toho aby som ešte napomínal, ako som to roky činil. Len 

vy máte na to myslieť v prichádzajúcom prežívaní! Preto vám hovorím ešte raz, čo táto doba 

skrýva pre vás. Snáď vám toto vedenie uľahčí mnoho bolesti, aj keď jej už nemôžete 

zabrániť. 

Vy viete, že je to splácanie veľkého dlhu, ktorý ste si sami a dobrovoľne na svoje 

ramená naložili; lebo nikto vás k tomu nenútil. Ak pomocou mojich slov môžete v utrpení 

dôjsť k poznaniu a až vznikne pri tom vo vás túžba po Svetle a čistote, ktorá sa sformuje do 

pokornej prosby, to vám môže byť ešte záchranou pred zatratením, lebo Božia Láska stále 

bdie a tieto moje posledné slová neboli o tom nadarmo, ak čo len jeden medzi prepadajúcimi 

sa v pravý čas nad tým v pokore zamyslí. 

Preto je to to najlepšie, čo vám môžem dať k tomuto veľkonočnému sviatku!  

Pravá Veľká noc vám opäť rozkvitne až pominie Pánov súd. Potom budem chcieť 

s vami opäť rozprávať a zvestovať o novom živote, ktorý Pán bude darovať len tým, ktorí sa 

budú ochotne zachvievať vo svätých zákonoch jeho stvorenia ktorí jeho dom, v ktorom ste len 

hosťami, ochránia pred všetkým Svetlu nepriateľským konaním, a ktorí opäť zločinne 

nespustošia krásne záhrady, ktorých nádherou a čistotou sa majú po všetky veky oblažovať, 

aby v nich zosilneli na duchu!  

Ach vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť? Tak veľa ťažoby vám mohlo byť 

ušetrené. Potom by som vám mohol zvestovať niečo radostné. Takto sa však musí vaše bytie 

zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť 

len ostré blesky svätého hnevu Božieho!  

Nad vami sa rozpúta tento hnev netušenou mocou vo svätom súde!– 
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Ale tento súd je iný než si vy myslíte. Vy viete o akejsi knihe života, ktorú Boží sudca 

v určitú hodinu každému otvorí! 

Kniha života obsahuje mená všetkých tvorov, prichodiacich k životu, a nič iného. 

Popísanými listami však, ktoré patria k veľkej knihe života, svedčiacimi pre i proti 

každej myšlienke a každému jednaniu jednotlivca, sú samotné duše, do ktorých sa vrylo 

všetko, čo v premenách svojho bytia zažili, alebo spôsobili. 

Sudca v nich môže čítať jasne každé pre a proti. Avšak aj čítanie si tiež vysvetľujete 

opäť nesprávne. Aj keď je omnoho prostejšie, než si to snažíte predstaviť. 

Sudca nenecháva každú dušu jednotlivo predstupovať pred seba, pred svoj trón, ale 

vysiela z príkazu Božieho svoje údery mečom do vesmíru! Údery meča sú lúče, ktoré 

vychádzajú a zasahujú všetko vo stvorení! 

Pochopte tú veľkú jednoduchosť a prekvapujúcu prirodzenosť! Sudca nevysiela lúče 

vedome, alebo úmyselne k tomu či onému. Nie, on ich na svätý Boží príkaz jednoducho 

vysiela, lebo je to Božia sila, nič iné by nemohlo takto pôsobiť, iba Jeho najsvätejšia vôľa! 

Údery lúčov alebo žiarenia prenikajú teda celým stvorením, avšak takou silou, akej tu 

doposiaľ nikdy nebolo. 

Nič nie je schopné skryť sa pred ich účinkami! A tak zasiahne lúč Božej sily tiež 

každú dušu v určitú hodinu v zmysle zákona pôsobiaceho vo stvorení. 

Všetko, čo v sebe prechováva ľudská duša, keď ju zasiahne Boží lúč, pre ňu vôbec 

neviditeľný, musí ožiť a dostať sa tiež k prejavu, k činu, aby sa v tom uzavrel posledný kruh, 

ktorý túto dušu stlačí dolu, alebo povznesie nahor.  

Všetko nesprávne a zlé, čo taká duša v premenách svojho bytia už bola schopná 

odložiť zásluhou prežitia skrze zákonité odpykanie, je vymazané tak, ako by to nikdy nebolo; 

preto ju to už viac neťaží, nie je to do nej vryté. Je od toho oslobodená a čistá, preto jej to 

nemôže spôsobiť žiadnu škodu. 

Len to, čo ešte nedospelo k uzavretiu svojho kruhu, a preto dušu ešte zaťažuje a je 

s ňou spútané, bude tlakom Svetla bezprostredne prinútené uzavrieť kruh tým, že ožije, 

pokúsi sa prejaviť a dostane tiež úder, aký mu patrí. 

Presne podľa sily vlastného chcenia sa tieto údery v rozuzľujúcom zvratnom 

pôsobení obracajú proti duši ako východisku! Teraz bude všetko neodolateľným tlakom 

Svetla posilnené a zatlačené späť k východisku, k duši, či je to dobré alebo zlé. 

A všetko to, čo by inak v ťažkopádnom pohybe zhusteného, stvrdnutého prostredia, 

obklopujúceho ľudské duše na zemi, bolo ešte možno potrebovalo mnoho tisícročí k uzavretiu 

kruhu, bude teraz vtesnané do niekoľko málo mesiacov; bude to spôsobené všetkými ľuďmi 

neočakávaným náporom pohybu silou úderov zo Svetla. 

Tak pôsobí svetový súd vo svojej jednoduchej prirodzenosti! Je to tentoraz tak často 

vám už zvestovaný „Posledný súd“! Jeho účinky sú však celkom iné, než ste si mysleli. Čo 

vám o tom bolo už predtým zvestované, dialo sa v obrazoch, inak by ste tomu neboli vôbec 

rozumeli. 

Posolstvom Grálu sa však vaše vedenie o dianí vo stvorení rozšírilo, a preto je možné 

oznamovať vám stále viac; pretože dnes to už môžete chápať prostredníctvom môjho 

Posolstva.  

Údery meča Súdneho dňa narážajú ako silné žiarenie Svetla svätého Božieho hnevu do 

stvorenia a prechádzajú všetkými prieplavmi, vytvorenými už samočinným pôsobením 

Božích zákonov vo stvorení, ktorých východiskom je všetko cítenie, myslenie, chcenie 

a konanie ľudí. 

Preto budú súdiace lúče vedené týmito existujúcimi prieplavmi s neklamnou istotou ku 

všetkým dušiam a zapôsobia tam primerane podľa stavu dotyčných duší, avšak tak urýchlene, 

že celé ich bytie sa dostane za niekoľko mesiacov k poslednému uzavretiu kruhu celého 
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doterajšieho pôsobenia; tieto presne podľa ich skutočného stavu, buď povznesie alebo 

zavrhne, oživí a posilní alebo zničí!  

Taký je súd! Dnes môžete pomocou Posolstva porozumieť takto vysvetlenému deju. 

Skôr by ste to neboli mohli pochopiť, a preto vám všetko muselo byť zvestované 

v jednoduchých obrazoch, ktoré približne zodpovedajú pôsobeniu skutočného deja. 

A tieto údery Posledného súdu už padli! Sú už na ceste k vám, ku každému vo 

stvorení, bez ohľadu na to, či má, alebo nemá pozemské telo. 

Tie prvé vás už zasiahli a prebúdzajú k životu všetko, čo ešte visí na vašich dušiach. 

Avšak aj tie posledné údery, prinášajúce zničenie alebo povznesenie, sú už vyslané 

s presvedčivou ostrosťou, aby dokončili očistu na tejto zemi!  

Ženu sa teraz na ľudstvo a nič ich nemôže zadržať. V hodine, ktorú Boh presne určil, 

bude nimi ľudstvo neúprosne, ale spravodlivo zasiahnuté!  

Tým je dokonané to posledné z vôle Božej v súde! Ľudia, modlite sa, aby ste v ňom 

nemuseli byť stratení!  

Vy ste omilostení, že budete môcť byť vediacimi; lebo tak obdržíte tiež istotu vo 

vašich putovaniach všetkými stvoreniami, vy viete presne cestu a cieľ! To vám dá silu, 

radosť, mier a súčasne ešte ochranu, ako aj zvýšené chcenie k dobrému!  

Svätá Božia sila nech je s vami, ktorí chcete kráčať vďačne pravými cestami! 

AMEN. 

 

 

 

 

227. Modlitba z veľkonočnej nedele 1935. 
 

 

Otče, zo všetkých tých, ktorí kedysi vo Svetle sľubovali radostne slúžiť a Tvojou 

milosťou smeli ísť na malú zem, je teraz len malý zástup pripravený dokončiť veľké dielo 

v Tvojej Sile! Ty môžeš prepožičať jednotlivcovi tisícnásobnú silu, keď chceš. 

Vo Tvojej milosti vykoná malý zástup to, k čomu bolo vyvolené 144 tisíc! Váhaví ale 

môžu teraz, chvejúc sa pod tvojimi ranami, prísť k poznaniu! Veľké víťazstvo je už tiež na 

zemi pre nás rozhodnuté, tým sa spĺňa každé Slovo, ktoré bolo kedysi zasľúbené! 

Chválené buď Tvoje Meno teraz vo všetkých svetoch a na veky vekov!  

 

Amen. 
 

 

 

228. Duchovné úrovne V. 
 

 

VYSVETLIL som prvý kruh prastvorených okolo Parsifala, vlastne ešte nevysvetlil, 

iba hovoril som o nich. 

Skôr, než pôjdeme ďalej, musím ešte všeličo opísať podrobnejšie, inak by vám niečo 

chýbalo v kruhu veľkého zachvievania a vy to nebudete môcť nechať v sebe oživiť. Všetko 

musí byť bez medzier, aj keď sa vám to môže dávať len v obrazoch. Z tohoto dôvodu 

môžeme napredovať len celkom pomaly. 

Preto musíme ešte raz pobudnúť pri prvých prastvorených, spomínaných v poslednej 

prednáške. Sú to najsilnejšie stĺpy pre a vo stvoreniach.  
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A opäť musím ísť pritom nahor, až do najväčšej blízkosti Boha, pokiaľ vôbec môže 

byť reč o blízkosti; nejestvuje totiž nič, o čom by sa mohlo povedať, že je v blízkosti Božej, 

keby sa blízkosť merala podľa pozemských pojmov. 

Ani tá najväčšia vzdialenosť, existujúca v ľudských pojmoch, nestačí poskytnúť aspoň 

približný obraz o tej vzdialenosti, ktorú chcem označiť za najbližšiu blízkosť k Bohu. 

Je to ešte nekonečne ďalej; keďže to, čo možno nazvať ako skutočnú blízkosť k Bohu, 

je vlniace sa more plameňov ešte bez možnosti formovania. 

Používam teda pritom len výraz na označenie „blízkosti“, nie pojem. V tejto 

blízkosti, na stupňoch trónu, tvoriacich celé úrovne, nachádzajú sa tie štyri zvieratá vo svojom 

celkom zvláštnom druhu zachvievania. 

Prakráľovnú Elizabeth nemožno postaviť na niektoré odstupňovanie; ona je totiž 

celkom sama pre seba a jej prostredníctvom i Čistá Ľalia. 

Archanjeli sú opäť z iného druhu bezprostredných Božích vyžarovaní než tie štyri 

zvieratá. Druhy sa oddeľujú svojím formovaním. Možno tiež povedať: Formovanie je 

oddeľovanie; lebo je to samostatný živý jav.  

Dnes však chceme hovoriť iba o štyroch zvieratách. Tieto zvieratá prechovávajú 

v sebe predpoklady pre stvorenie! Majú teda sústredené v sebe všetky žiarenia potrebné pre 

stvorenia, aby sa mohli formovať a utvárať.  

Preto v týchto zvieratách už spočíva základ stvorenia. Štyri zvieratá, tvoriace štvorec 

na stupňoch Božieho trónu, vpíjajú a prijímajú do seba všetky tvorivé vyžarovania Boha. To 

znamená, nielenže tvoria štvorec, ale sú štvorcom stvorenia alebo štvorcom neskoršieho 

kruhu stvorenia.  

Nechcem sa pri tom zdržovať príliš dlho, ale zmieniť sa rýchlo iba o tom, čo je dnes 

pre nás podstatné na objasnenie súvislostí štvorca zvierat so stvorením. 

Štvorec zvierat, alebo lepšie povedané „bytostí“, prechováva v sebe teda všetko, čo 

potrebujú stvorenia; je pre ne prvým miestom sústredenia z vyžarovaní vychádzajúcich 

z výšin Božieho trigonu, Božej Trojjedinosti, nachádzajúcej sa nad ním.  

Prakráľovnou prechádzajú celkom iné žiarenia a zase iné tiež všetkými archanjelmi. 

Teda len tento štvorec štyroch bytostí má bezprostredne zhora dočinenia s neskorším 

kruhom stvorenia, je s ním spojený. Všetko ostatné, ktoré má svoj domov vo večnej sfére 

Božieho vyžarovania, a tým bolo a je večné, prikláňa sa ku všetkému stvorenému len 

nápomocne, povznášajúc a podporujúc ho v zachvievaní Božej lásky, ktorá je preň celkom 

samozrejmá. Títo nie sú však zo stvorením pevne spojení. Spojený s ním je len štvorec 

štyroch zvierat. 

V tomto jemnom rozoznávaní spočíva veľmi mnoho! Preto si to obzvlášť vštepte do 

pamäti. Takto sa vám stane jasnejším všeličo, mnohé, čo vám bolo doteraz nezrozumiteľné. 

Zo štyroch okrídlených znalých bytostí na Božom tróne: Barana, Býka, Leva a Orla je 

Baran tou bytosťou, ktorá má ľudskú tvár. Baran prechováva v sebe totiž to stvoriteľsky 

duchovné, z ktorého sa ľudia vo stvorení formujú a vyvíjajú! 

Toto súvisí tiež s výrazom: Baránok Boží a s ranou, ktorú nesie, lebo samozrejme 

ukazuje na sebe ranu zlyhania a úpadku ľudských duchov vo stvorení, keďže z neho vznikli, 

aj keď nie bezprostredne, ale predsa nepriamo. Prúdiace ľudské-duchovné nepulzuje 

harmonicky naspäť zo stvorenia, ale je zdržované v hmotnostiach, pretože na ňom visí príliš 

mnoho viny. 

Tým rozširujem pre vás oblasť poznania opäť o jednu piaď. Nič to však neodsúva 

z toho, čo ste sa mohli dosiaľ dozvedieť, to všetko zostáva napriek tomu ešte v platnosti 

a zachvieva sa v plnom súzvuku s novým, aj keď sa na prvý pohľad zdá, že tomu tak nie je. 

Teraz prejdem k podrobnostiam. Parsifal prekročil hranicu bezprostredného 

vyžarovania Božej Trojjedinosti, to jest hranicu božskej úrovne. 
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Tým vyniesol vyžarovanie svojho bezbytostného Božieho jadra von a žiaril teraz 

mimo božskej úrovne ako malá časť z Imanuela do prázdnoty bez svetla. Ako zdroj života 

rozjasňoval, zohrieval, všetko privádzal do pohybu a v pohybe udržiaval. 

Prvé štyri stĺpy stvorení sa formovali bezprostredne v príslušnej vzdialenosti ako 

spojovací druh, obsahujúci všetko nutné pre stvorenie. Nie sú sformované ako bytosti pri 

Božom tróne, ale v ľudských postavách, avšak pre ľudské chápanie celkom neuveriteľnej 

veľkosti.  

Pred Parsifalom stojac ako rytieri Grálu, teda ako mocní ochrancovia a verní 

strážcovia pokladu a posvätnej nádoby jeho bezbytostnej časti, zverenej Bohom v Parsifalovi, 

spĺňajú súčasne účinky štyroch bytostí zo stupňov trónu!  

Podľa pôsobenia pre stvorenia sú ich druhy nasledovné: 

1. Od-shi-mat-no-ke: ideálna postava, iným nedosiahnuteľná, pretože je 

dokonale ľudsky duchovná! Preto sa javí ako kráľovský vládca. Nesie 

v sebe len druh Baránka, je teda druhom jeho pôsobenia v prastvorení; 

mohlo by sa povedať, že Baran je v ňom zakotvený. 

2. Leilak: Ideálna postava mužskej odvahy, mužnej sily. Prechováva v sebe 

spojenie druhov Barana, preto duchovná ľudská forma, a Býka.  

3. Lev: ideálna postava hrdinstva a neochvejnej mužskej vernosti. Má v sebe 

spojenie Barana s Levom. 

4. Merkur: vládca všetkých mocností živlov. Má v sebe spojenie Barana 

s Orlom. 

Všetci štyria prastvorení musia okrem iných prejavujúcich sa druhov byť zásadne 

spojení tiež s Baranom, pretože sú duchovní a vedomí, čo je zakotvené v Baranovi.  

Ako sú štyri bytosti na stupňoch trónu stĺpmi a mocnými strážcami v Božskom, 

samozrejme okrem samého bezbytostného Božstva, tak aj štyria prastvorení prvého kruhu 

okolo Parsifala v čisto duchovnom prastvorenia sú stĺpmi a mocnými strážcami, ktorých 

spolupôsobenie dáva dokonalé spojenia a vyžaruje všetko potrebné pre stvorenie. 

Oživenie týchto lúčov prichádza zo svetlého jadra Parsifala; z jeho vyžarovania sa 

mohli vytvoriť ako prvé nutné oporné stĺpy a zároveň sú najmocnejšími ochrancami 

svätostánku. 

Nie je ľahké vysvetľovať vám niečo tak veľké a pohyblivé, formovať to pre vás do 

pevných obrazov, zatiaľ čo skutočnosť nie je nehybná; ale zostáva v trvale plynulom pohybe, 

v pohybe prijímania, ďalšieho vyžarovania, spätného priťahovania a privádzania späť 

k Parsifalovi. Všetko bez prerušenia súčasne. Už to samotné si nedokážete nikdy predstaviť. 

V týchto štyroch prvých prastvorených sú teda zhromaždené všetky tvorivé sily 

prúdiace z Parsifala, pričom sú spojené a zosilnené rovnakými druhmi žiarenia štyroch 

zvierat; v pohybe, valiacom sa alebo tlačiacom sa vpred, sú udržované živým Svetlom 

v Parsifalovi a usmerňované chcením prastvorených, ktoré vyplýva z ich druhov.  

Azda si dokážete predstaviť taký dej, ktorý vyjadrený pozemskými slovami, sa 

najviac priblíži pravde! 

Najprv si poriadne premyslite a vštepte do pamäti tak, ako som to sformoval do 

pozemských slov. 

Nerobte vo svojich myšlienkach opäť skoky a nepýtajte sa, kde teda zostalo ženstvo, 

ktoré podľa mojich predošlých prednášok má stáť vždy o pol stupňa vyššie! Nehĺbajte pritom 

o tom, kde je Mária a Irmingard, ktoré nemôžu stáť nižšie než prastvorení! Ani tu nie je 

medzera, všetko súhlasí presne. 

Títo spomenutí štyria prastvorení sú základné stĺpy stavby stvorenia. Od nich to 

potom ide nadol alebo do väčších diaľok, ako som vám to už o stvorení vysvetľoval; lebo títo 

štyria prechovávajú v sebe všetky spojené tvorivé sily, zatiaľ čo všetci ostatní sú iba 

pomocníci.  
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Pritom postupujem znovu najskôr len priamou líniou nadol, vedúcou k vám 

vyvinutým ľudským duchom. Ponechávam nedotknuté a nespomenuté všetky bočné odvetvia, 

ako napr. Loherangrina, keďže nie je východiskom takého žiarenia, ktoré pôsobí rozhodujúco 

tvorivo vo stvorení. Vrátim sa k tomu ešte neskoršie. Najprv dám oporné body v stavbe 

stvorenia! 

Pri všetkom tomto Mária vôbec neprichádza do úvahy a ani Irmingard. Prichádzajú 

zhora, sú síce zakotvené do stvorení, ale nie sú s nimi pevne spojené. V tom opäť spočíva 

veľký rozdiel. 

Napriek svojmu zakotveniu nie sú na stvorenia viazané, ale sú úplne nezávislé na nich 

i na ich prúdení. Prúdy stvorenia sa môžu síce dostať skrz tieto zakotvenia až k nim, takže sú 

jasne poznateľné, ale nikdy nedokážu preniknúť do nich, pretože k tomu chýba potrebné 

spojenie.  

Mária a Irmingard pôsobia bez toho, že by sa mohlo pôsobiť späť na ne! Ich pôsobenie 

pomáha a povznáša, posilňuje, očisťuje, lieči, alebo aj odpudzuje, ale svojím žiarením sa 

nespájajú so stvorením. Dobre si to zapamätajte! 

Mária prišla totiž z bezbytostného k posvätnému spojeniu ako časť Božej lásky, 

ktorou je Ježiš a ako časť Imanuela. Nemá so ženskosťou ako takou nič do činenia, avšak 

voči celému ľudstvu stojí ako Láska Božia! 

Ženskosť stvorenia ako taká má do činenia len s Irmingard. Ona prišla dolu do hradu 

Grálu do prastvorenia z božskej úrovne a vstúpila do čisto duchovnej nádoby už pripravenej 

pre ňu. 

Odhliadnuc od toho, že aktom Božej vôle bola do nej vnorená iskra bezbytostnosti, 

aby Imanuel mohol teraz už ako trojica pôsobiť v celom stvorení. Imanuelova trojica 

bezbytostnosti vo stvorení je: Parsifal – Mária – Irmingard, teda spravodlivosť, láska a čistota. 

Imanuel ako Syn Boží, pôsobí teda vo svojej bezbytostnosti v poslednom, najsvätejšom 

spĺňaní teraz trvale vo stvorení súčasne v Parsifalovi, Márii a Irmihgard, zatiaľ čo On napriek 

tomu zostáva v Božej Trojjedinosti ako Svätá Božia Vôľa.  

Toto je obnovený čin lásky, splnený Bohom k pomoci a silnejšej ochrane toho 

ľudstva, ktoré prežije súd, aby stvorenie potom už nemohlo znova utrpieť škodu slabosťou 

ľudských duchov. 

Teda nezamotávajte sa zbytočným premýšľaním. Hovorím teraz len o prastvorení 

z Parsifala! K tomu nepatrí Mária ani Irmingard, lenže pôsobia tam vo svojich druhoch, 

rovnako ako Parsifal.  

Za štyrmi prastvorenými stĺpmi nasleduje druhý kruh, ktorý je o niečo ďalej; myslené 

pozemsky, povedzme o pol stupňa vzdialenejší. Tento druhý okruh alebo úroveň je naplnený 

pôsobením troch ženských prastvorených: Johany, Celly, Jozefy. 

Teraz si to nesmiete predstavovať tak, že tieto prastvorené tam jednoducho stoja 

v kruhu, ale pôsobia vo svojich zvláštnych druhoch vo veľkých záhradách alebo úrovniach, 

vzniknutých z nich a okolo nich s mnohými pomáhajúcimi bytosťami a obyvateľmi 

prastvorenia, ktorí sa zachvievajú a pôsobia okolo každého z týchto ženských a mužských 

vedúcich prastvorených podľa rovnakého druhu každého z nich. 

Tak v družine každého zo štyroch prvých prastvorených je veľký počet rytierov, 

u ženských prastvorených veľký počet ženských spolupôsobiacich.  

Predbežne sa však nesmieme pritom zdržovať, inak sa obraz, ktorý vám chcem dať, 

rozplynie do diaľok, pre vás už nepochopiteľných a neprehľadných. 

Dnes chcem len zbežne naznačiť, akým spôsobom sa zachvieva pôsobenie žiarením 

troch ženských prastvorených, prenikajúce celé stvorenie.  

Každá jedna pôsobí zvlášť a predsa celé pôsobenie týchto troch zasahuje tak do seba, 

že sa to môže javiť skoro ako jedno. Sotva v ňom možno rozoznať hranice. Je to čisto ženské 

pôsobenie, z ktorého ony sú ideálne stelesnenia. 



 702 

Najprv Johana: Jej pôsobenie nemožno pojať do určitých slov, pretože tým by sa ten 

pojem ihneď zmenšil. Preto chcem len krátko povedať, že sa týka domova! Vytvára ho 

dôverný, príťažlivý, harmonický. Lenže domov, chápaný v širokom zmysle, nie azda iba ako 

malé obydlie pozemských ľudí!  

Toto je tam síce tiež zahrnuté; keďže pôsobenie sa prejavuje vo veľkom rovnako ako 

v malom, ba až v najmenšom, ale tu ide o vec samú, nie iba o jej malú formu.  

Napríklad aj cit blaženého spojenia s rodnou zemou, ktorý môže dať vzplanúť tomu 

najopravdivejšiemu nadšeniu u celých národov, ak nejaký nepriateľ by ju chcel hrabivo 

poškodiť. 

Mohol by som uviesť tisícoraké príklady a aj napriek tomu by ste v tom nespoznali 

skutočnú veľkosť, spočívajúcu v pôsobení Johany, ktorú sa snaží vštepiť tiež každému 

ľudskému duchu ako posvätný odkaz, schopný ho povzniesť vysoko a poskytnúť mu pevnú 

oporu. A tento odkaz je daný predovšetkým ženstvu, preto v ňom často spočíva osud celého 

národa. 

Pôsobenie Celly je rovnako nežného druhu. Starostlivo vštepuje tichú úctu do 

duchovného pred nastávajúcim materstvom! So všetkou nedotknuteľnosťou a vznešenosťou, 

ktorá v tom spočíva. Jej pôsobenie vzbudzuje posvätný a úcty plný ostych prejavujúci sa 

v blízkosti nastávajúcich matiek u všetkých tých, ktorí sú ešte čistého ducha!  

Jozefa kladie dôraz k tomu, aby sa obaly teda telá rešpektovali ako z milosti Božej 

zverený majetok a podľa toho sa s nimi zaobchádzalo. Prirodzene nie len na pozemské telá, 

ale na všetky schránky vo stvorení, dané v prvom rade na podporovanie vývoja duchovného 

alebo bytostného jadra, musí sa ako na také, vždy hľadieť v čistote!  

Aj nemocné schránky prispievajú k vývoju takého jadra, ktoré by sa v zdravej 

schránke nemohlo tak rýchlo prebudiť. 

Pôsobenie Jozefy je rovnako hodnotné s tými ostatnými a tiež rovnako dôležité na 

cestách všetkých putovaní stvorením. Sú to základné podmienky pre normálne dozrievanie 

všetkých tvorov vo stvoreniach, tak ako to chce Boh. Prechádzajú všetkým ako najjemnejšie 

vlákna a vo svojom pôsobení sa prejavujú v najrozličnejších formách, keďže zostávajú 

v pohybe a spočívajú v duchu nevyslovené a nesformované. Naliehajú a poháňajú, lenže 

správne pochopené môžu byť iba citom, a tak sa dostať k uskutočneniu a prinášať 

požehnania. 

Ak je však schopnosť cítenia zasypaná nadvládou rozumu, tým je otvorená aj priepasť 

medzi všetkými, ktorí v prastvorení slúžia a tkajú podľa vôle Božej; taktiež je tým násilne 

spôsobená porucha v nutnom zachvievaní stvorenia.  

To žiariace pôsobenie troch prastvorených, Johany, Celly a Jozefy je jedno spoločné 

veľké základné tvorenie, zasahujúce navzájom do seba a predsa zostávajúce oddelené. 

Teraz pokročme ešte o pol stupňa ďalej, čo v skutočnosti samozrejme znamená pre 

vás sotva predstaviteľné diaľky. Tam potom opäť nájdeme jednu prastvorenú: Vasithu. 

Je ozbrojená strážkyňa pri východe z najvyššej a najčistejšej časti v prastvorení, na 

vrchole ktorého sa žiarivo vypína vo vznešenosti a v mieri nádherný hrad svätého Grálu. 

Vasithou a jej okolím je uzavretá najvyššia časť prastvorenia. Stojí pri bráne a ukazuje 

cestu von všetkému duchovnému, ktoré pre svoj nutný vývoj sa musí poberať ďalej, cestou 

von k mostu, prekleňujúcemu ako obrovská dúha hlboké priepasti k tým oblastiam, ktoré 

potrebovali ďalšie ochladenie a vzdialenosť od Božieho Svetla, aby sa mohli stať vedomými 

k vlastnému bytiu, aby sa v ňom sformovali a rozvili k plnému rozkvetu.  

Vysoko stojí tam Vasitha a ukazuje kopijou smer, zatiaľ čo jej ostrí zrak skúmavo 

preniká všetko, čo nebolo schopné ostať v prvej časti prastvorenia a potom musí prejsť popri 

nej. Jej usmerňujúce slovo poskytuje všetkým silu a verný sprievod! 

Tak vychádzajú von všetci tí, ktorí sa môžu sformovať ako stvorení, spolu s tými, ktorí 

zostávajú ešte lenivo ležať v poslednej zrazenine a musia najprv kráčať cestou pomalého 
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vývoja, aby si mohli na tejto dlhej púti uvedomiť svoje bytie. Putujú do šírych, nesmiernych 

diaľav s túžbou po Božom Svetle! 

Urobte si na záver ešte raz krátky prehľad o tom, čo bolo povedané: 

Cesta vyžarovaní Božského Trigonu pre stvorenie a tým samozrejme tiež pre všetkých 

ľudí vedie cez štvorec zvierat na stupňoch trónu, známych vám dosiaľ iba podľa mena. Tieto 

žiarenia zvierat nesú v sebe prví štyria prastvorení, vytvárajú teda pre krúženie stvorenia 

štvorec v čisto duchovnom. Poháňaný a v trvalých pohyboch udržiavaný je potom kruh 

stvorenia silou Svetla, pôsobiacou z bezbytostného Parsifalovho jadra.  

Zakotvite v sebe pevne tento základný obraz, aby som mohol teraz ísť do šírky 

a pripájať obraz za obrazom. Rozšíri sa tým vaše poznanie bez toho, žeby sa pritom zmiatol 

váš pohľad. Dokážete to, ak chcete! 

 

 

 

 

229. Duchovné úrovne VI. 
 

 

DNES vyvolávam ešte raz pred váš duchovný zrak obraz prastvorenia, ako som vám 

ho doteraz dal. Po Parsifalovi vidíte prvých štyroch prastvorených zaujímajúcich najvyššie zo 

siedmych stupňov v čisto duchovnom: Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Lev a Merkúr. 

Na ďalšom stupni som menoval tri ženské prastvorené: Johanu, Cellu, Jozefu a opäť 

niečo ďalej, na treťom stupni alebo úrovni: Vasithu, ozbrojenú strážkyňu brány. 

Tým som vás oboznámil s troma stupňami alebo úrovňami najvyššieho prastvorenia 

v ich základných druhoch. Lenže prv, než rozviniem ďalej tento obraz a pôjdem do šírky, 

chcem k tomuto základu vymenovať ešte štyri ďalšie stupne; v čisto duchovnom, ktoré 

označujem ako prastvorenie, je sedem stupňov alebo hlavných oddelení, ako aj ďalej 

v hmotnosti je sedem stupňov alebo svetových častí. 

Toto členenie na sedem nájdete ako samozrejmé všade tam, kde pôsobí Vôľa Božia, 

ktorá aj vo svojom mene má číslo sedem: Imanuel. 

Vstúpme teda do štvrtého stupňa v ríši čisto duchovného.  

Nadpozemské, nekonečne blahodarné Svetlo prúdi touto nádhernou úrovňou, ktorá sa 

rozprestiera ako krištáľovo jasné more do trblietajúcich diaľav. 

Ako ostrov zdvíha sa z tohto prúdiaceho tkania žiarivá záhrada najvzácnejších ruží. 

Vďačný jasot zaplňuje terasy, stúpajúce v nevýslovnej kráse k žiarivej výšine, ktoré poskytujú 

také bohatstvo farieb, že to núti aj ten najnáročnejší zrak k zbožnému obdivu. Vyžarujúc 

požehnanie, zachvievajú sa farby vo svojej najpôvabnejšej nádhere, čo robí z týchto 

prekrásnych záhrad prameň všetkej nádeje a života. Medzitým sa tu pri hrách preháňajú 

nespočetné ružové deti a radostne tam kráčajú šťastné dospelé ženy. 

Vypadá to, akoby celé ľudské ženstvo malo tu svoj pôvod; lebo tu možno nájsť od 

najmenšieho dieťaťa až po plne rozkvitnutú ženu, dokonca vo všetkých farbách pleti, ktoré 

skrýva stvorenie. 

Lenže to nie sú snáď duchovia, ktorí sa neskoršie vteľujú vo stvoreniach. Sú to 

východiská žiarenia, ktoré určitým druhom tohto ostrova ruží pôsobia na ľudské ženstvo vo 

stvorení ako pomoc k ich vývoju pri všetkých putovaniach hmotnosťami; deti na deti podľa 

veľkosti a druhu, dokonca i farby. A dospelí pôsobia na tých dospelých, ktorí sú podobní ich 

formám veľkosťou dozrievajúceho ducha. 

Veľkosti postáv na ostrove ruží sú teda opakovaním tej rôznorodosti, ktorá je 

v súčasnej zrelosti aj u tých ľudských duchov, ktorí sa postupne smeli a mohli vyvíjať zo 

zárodkov až k úplnému vedomiu pri putovaniach hmotnosťami. 
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Preto na ostrove ruží v čisto duchovnom jestvuje tiež všetko, čo sa neskoršie 

v hmotnostiach opakuje ako zobrazenia alebo napodobeniny.  

V skutočnosti je vo všetkých svetových častiach zákonité opakovanie všetkého toho, 

čo už bolo v čisto duchovnom, pretože to nikdy nemôže byť inak pri tej ľuďom 

nepochopiteľnej jednoduchosti a jasnosti Božích zákonov. Z toho dôvodu sa potom 

v duchovnom opakuje presne to, čo bolo v čisto duchovnom.  

Tiež v čisto duchovnom odišlo totiž z najvrchnejšej časti prastvorenia všetko, čo sa 

nemohlo ihneď utvárať a ani udržať pod mocným tlakom bezbytostného jadra v jeho blízkosti 

k sebavedomému ja, to prechádzalo popri Vasithe vo väčšej vzdialenosti, do najbližšej 

úrovne, aby vo väčšom ochladení sa mohlo udržať a dôjsť pri tom k sebauvedomeniu. 

Medzitým sú aj zárodky čisto duchovného, ktoré sa vyvíjajú k vedomiu až na štvrtom stupni 

ochladenia, ako tu na ostrove ruží. 

Keď hovorím o stupňoch stvorenia alebo úrovniach tak sú to stupne ochladenia; lebo 

nič iné nedá stupňom vzniknúť, namiesto stupňov ochladenia mohli by sa totiž nazvať aj 

stupňami vzdialenosti; v skutočnosti sú preto aj podľa pozemských pojmov stupne alebo 

odstupňovania. 

Preto prichádzajúc zhora, nachádzame na ostrove ruží po prví krát deti a vývoj v 

čisto duchovnom! Toto je pre vás veľmi dôležité vedieť, keďže to znamená veľký úsek 

stvorenia.  

Najskôr sú teda v čisto duchovnom na najvyšších stupňoch tí, ktorí sa môžu stať ihneď 

sebauvedomenými, najsilnejšími, najmocnejšími, teda oporami. Potom na vzdialenejších 

stupňoch nasledujú tí, ktorí sa mohli vyvinúť ešte v čisto duchovnom. Tam preto nachádzame 

po prvý raz čisto duchovné deti.  

V ďalšej veľkej časti stvorenia, v duchovnom, o niečo slabšom, ako je čisto 

duchovné, pretože sa mohlo stať sebauvedomeným ešte vo väčšej vzdialenosti od 

bezbytostného Parsifalovho jadra, opakuje sa dej presne tak, ako to bolo v prastvorení. 

Najskôr sa stanú tie najsilnejšie časti duchovného ihneď sebauvedomenými, zatiaľ iné 

musia byť zatlačené ešte do väčšej vzdialenosti, aby tam mohli dozrievať pomalým vývojom 

k sebauvedomeniu.  

Aj tam teda, na stupni, prichádzajúcom do úvahy pre duchovné zárodky, jestvujú 

duchovné deti, ktoré môžu dospieť k väčšej zrelosti ducha, lebo môžu ostať aj deťmi; lebo 

dozrievajúce duchovné zárodky, ktoré nedospejú k plnej zrelosti, teda k duchovnej dospelosti, 

nebudú zničené, ani zavrhnuté, pokiaľ ostanú čisté!  

To je bod, o ktorom som sa dosiaľ ešte nezmienil. Zostávajú duchovne deťmi a ako 

také vyžarujú na deti, pokiaľ postupne predsa nedozrú a stanú sa dospelými. To čisté nebude 

môcť nikdy upadnúť do rozkladu. 

Ešte o jednom sa chcem pritom zmieniť. Čisto duchovné v tomto stvorení nie je azda 

tou silnejšou časťou a duchovné tou slabšou časťou úplne rovnakého druhu. Duchovné je 

celkom iný druh než čisté duchovno!  

Oba druhy majú v sebe silnejšiu a slabšiu časť. Duchovné je síce zrazeninou z čisto 

duchovného ale tiež len preto, lebo je iného druhu, ktorý sa môže z toho dôvodu uvoľniť 

a vôbec sformovať až vo väčšej vzdialenosti od bezbytostného svetlého Parsifalovho jadra. 

Keby to bol rovnaký druh, čisto duchovné by nepustilo rovnaký druh ďalej, naopak, podľa 

zákona príťažlivosti rovnorodého, pevne by ho zadržalo, aj keby sa tým nemohlo sformovať 

k sebauvedomeniu.  

Čím ďalej idem vo svojich vysvetľovaniach, tým viac musím rozširovať stavbu 

stvorenia. Tým sa vám mení nejeden obraz, ktorý ste si doteraz sformovali; člení sa to do 

čoraz viac a viac obrazov bez toho, že by ten pôvodný základný obraz musel byť nejako 

odsunutý. 
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Je to ako pri opisovaní veľkej cesty. Ak sa pri tom podávajú najprv len hlavné zážitky 

zoradené za sebou, tak to vyzerá zdanlivo celkom inak než obraz, keď sa k hlavnému 

pridávajú postupne ešte všetky samostatné vedľajšie zážitky, napriek tomu, že cesta zostáva tá 

istá. 

Lenže vráťme sa predbežne ešte raz k ostrovu ruží. 

Na výšine ostrova ružovo žiari nádherný chrám. Kto ho uzrie, tomu sa rozhostí v srdci 

mier a šťastie úplne zaplaví hruď! 

A do tohto mieru, do melodického zaznievania farieb mieša sa jasaví spev prítulných 

vtákov, ktorí akoby zdobení briliantmi, zatrblietajú sa pri každom pohybe, čo ešte zvyšuje 

nádheru ich obklopujúcu. 

Ľudský výraz blaženosť je príliš slabý, aby čo len približne vyjadril svetlé nadšenie, 

ktoré tu panuje, aby sa tak stalo duchu pozemského človeka zrozumiteľným. A nad všetkým 

tým spočíva posvätná vznešenosť. 

Okolo chrámu rozkvitajú červené ruže, široko otvorené, podobné rubínovým čašiam. 

Ostrov Ruží! Zakotvenie Božej lásky pre stvorenie! Na tomto ostrove pôsobí a tká 

základná výstavba liečivej, spájajúcej a vyrovnávajúcej lásky, ktorá odtiaľto vyžaruje do 

vesmíru! Ostrov je pod ochranou Prakráľovnej Elizabeth ako všetko ženské v celom stvorení.  

Mária sa často skláňa k tomuto ostrovu a navštevuje chrám pod ochranou prakráľovnej 

Elizabeth, aby tým, ktoré na ostrove slúžia, bezprostredne zakaždým darovala novú silu, tieto 

prijatú silu svojím druhom premenia, sprostredkujú ju a potom vysielajú von na pomoc 

všetkým tvorom. 

A tento vznešený, čarovný ostrov bude raz tiež pobytom tých ženských ľudských 

duchov, ktorí tu na zemi sú povolaní do služby Márie a boli k tomu vyvolení. Pokiaľ si svoju 

službu budú tu na zemi verne plniť, po odlúčení zo zeme prebudia sa prežiarené šťastím na 

ostrove Ruží. Tam budú opäť slúžiť Ruži na všetky veky.  

Chvíľami otvára sa zrak slúžiacich na ostrove ešte viac a oni vídajú Parsifala vo 

svätom hrade po jeho boku s Máriou a Irmingard. Prijímajú od neho silu ako posvätné 

splnenie blažených zasľúbení. 

V rovnakej výške zdvíha sa v tejto úrovni ešte druhý ostrov z tkania Svetla. Ostrov 

Ľalií!  

Ako na ostrove ruží žiaria ruže v žiarivej nádhere, tak tu žiaria v nevysloviteľnej 

čistote do šírych diaľok prevažne len ľalie. Aj tu to stúpa terasovito až k vrcholu, kde stojí 

chrám. 

Aj v tomto chráme je čarovný lesk podobný jemnému lesku perál, ale súčasne ružovo 

svietiaci, ktorý sa v drsnej prísnosti znáša na ostrov ako osviežujúci chlad mora. Kto niekedy 

smie zahliadnuť tento chrám, toho pohľad bude vždy nútiť k zbožnej pokore; lebo chrám 

svieti nadol drsnosťou, prísne požadujúcou a hrdý pokoj čistoty sa znáša nadol ako chladivé 

svetlo a preniká do duchov, pričom ich osviežuje, posiľňuje a povznáša k oslobodzujúcemu 

uctievaniu Božej vznešenosti.  

Tiež tu vzniklo všetko v kráse, nepochopiteľnej ľuďom, aj tu zaznieva čarokrásna 

melódia, stúpajúca k Stvoriteľovi ako živá modlitba vďaky, ktorá večne znie k jeho cti. 

Aj tu je vládkyňou Prakráľovná Elizabeth a Irmingard, Čistá Ľalia, skláňa sa pod jej 

ochranou k ostrovu v celkom určitých dobách, aby tam slúžiacim obnovovala silu čistoty, 

ktorú po premenení vysielajú ďalej na osvieženie a povznesenie všetkých tvorov. 

Obyvatelia ostrova ľalií patria práve tak ako aj ostrova ruží výlučne k ženstvu. Pritom 

sú opäť zastúpené všetky veľkosti, tiež všetky farby, majúce v sebe prirodzene žiariacu 

svietivosť čistoty, a sú teda iné než matné farby pozemských ľudí. 

Aj tu vládne len to, čo buduje vo vôli Božej, presne ako na ostrove ruží, lenže to 

budujúce na ostrove ľalií je iného druhu; v čistote a spravodlivosti prísne a neúprosne 

vyžadujúce.  
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Ženstvo slúžiace tu na zemi Irmingarde, Čistej Ľalii, ak slúži verne prebudí sa po 

odlúčení zo zeme na ostrove Ľalii, aby tam smelo ďalej slúžiť vo večnosti a  často byť 

v spojení s Irmingardou.  

Ako na ostrove Ruží, vídavajú aj slúžiace na ostrove Ľalií občas Parsifala a prijímajú 

jeho silu. 

A ešte aj tretí ostrov sa zdvíha z úrovne Svetla štvrtého stupňa v čisto duchovnom. Je 

to Labutí ostrov! Je o niečo nižšie medzi oboma spomenutými 

ostrovmi. 

Tento nesie vzácne plody, ktoré sú potravou tu žijúcim labutím pannám. Tú sa 

zhromažďujú žiarenia ostrova Ruží a Ľalií a sú vzornou službou nezmenené odovzdávané 

ďalej do stvorenia. 

Labutí ostrov preto by sa mohol nazvať i ostrovom alebo strediskom vzornej služby, 

obetavej služby. Tu sa slúženie šíri a rozkvitá v najčistejšej láske!  

Obyvatelia Labutieho ostrova nie sú duchovia, ale výkonné bytosti, ktoré svojim 

pôsobením spájajú žiarenia ostrova Ruží a ostrova Ľalií.  

V súlade so svojim pôvabom blažene sa zachvievajú tieto bytosti v bezprostredných 

žiareniach ostrova Ruží a ostrova Ľalií a spôsobom príkladného im vlastného slúženia dávajú 

v najčistejšej láske vrúcne spojenie žiareniam lásky a čistoty, pričom ich vedú, síce spojené, 

ale nezmenené ďalej.  

Zodpovednou strážkyňou Labutieho ostrova je Schwanhilda! Schwanhilda je 

zodpovedná prakráľovnej Elizabeth, ktorá je ochrankyňou a tiež paňou aj labutieho ostrova. 

Táto zodpovednosť dáva Schwanhilde zvýšenú silu a zvýšenú moc.  

Rovnako ako labutie panny má splývajúci šat, priliehajúci ako lesklé labutie perie 

k telu. Tento svojou súmernosťou predstihuje predstavu všetkých pozemských umelcov. 

Labutie panny majú ako zvláštnosť iba modré oči a na hlave ako ozdobu modro 

svietiacu hviezdu. Vyznačujú sa obzvlášť nádherným, dojímavým spevom a zachvievajú sa 

v harmónii tónov, prúdiacich nadol do všetkých častí stvorenia. 

Uctievanie uskutočňujú labutie panny v labuťom chráme svojim čarokrásnym spevom, 

sprevádzaným mäkkými nádhernými zvukmi hárf. Preto tiež harmónia tónov tvorí časť 

životnej prírodnej sily každej panny na Labuťom ostrove. Ona v nej ožíva, radostne sa 

zachvieva vo vlnách čistých tónov a vpíja ich do seba ako životný nápoj, umožňujúci jej 

radostné tvorenie. 

O tomto mimoriadne zvláštnom, dojemnom speve labutích panien už prenikla zvesť až 

dolu do hmotnosti. Preto sa ešte dnes sem-tam hovorí o labuťom speve, ktorý svojou 

zvláštnosťou má byť rozochvievajúci. Ako vždy, aj tu zostala uchovaná iba časť starých 

správ pokrivená i spozemštená rozumom. 

Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľné, prečo v čase posvätných splnení na 

zemi, keď na zemi pôsobia Ruža i Ľalia, je ku spojeniu potrebná ešte aj labutia panna 

z labutieho ostrova v určitom k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní 

neostala medzera. 

Taká veľká je milosť Boha, že dáva vznikať zázraku za zázrakom, aby pomoc pre 

ľudstvo v tisícročnej ríši bola celkom dokonalá! 

Skloňte sa v pokore pred jeho veľkou dobrotou! 
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230. Duchovné úrovne VII. 
 

 

NAPOSLEDY som hovoril o ostrove Ruží, o ostrove Ľalií a o Labuťom ostrove.  

Pomenujme tieto tri veľké oporné body na štvrtom stupni prastvorenia ostrovmi, 

ostrovmi v mori žiariaceho Svetla, ale nie sú takými, ako si ľudia predstavujú ostrovy. Možno 

bude pochopiteľnejším obrazom, keď poviem, že tieto oporné body sú ako tri žiarivé 

drahokamy v zlatej obrúčke, ak celú úroveň štvrtého stupňa porovnáme zo zlatou obrúčkou 

alebo so zlatým náramkom, kde sú tieto tri drahokamy nádherne vsadené.  

Na tomto stupni jestvuje prirodzene ešte aj iný život, ktorý je na všetkých iných 

úrovniach, avšak ja sa teraz zmieňujem najprv o tých oporných bodoch žiariacich nadol, 

ktorých pôsobenie je pre ľudských duchov prenikavé ba rozhodujúce.  

Tak je to aj na nasledujúcom piatom stupni prastvorenia. Ak tie doterajšie stupne boli 

základnými východiskovými úrovňami všetkých síl vyžarovania, tak piaty stupeň je zemou 

alebo úrovňou príprav; príprav pomocí pre všetko nachádzajúce sa pod prastvorením. Na 

tomto piatom stupni pôsobia ako vedúci, silní pripravovatelia pre podporovanie ľudského 

pokolenia! 

Najlepšie mi porozumiete, keď z nich uvediem jedno meno: Is-ma-el!  

On tu žije, odtiaľto vychádza jeho pôsobenie. Is-ma-el, ktorý už kedysi tu na zemi 

vychoval Abdrushina, a kvôli nemu sa vtelil na zem, ktorý potom ako Ján Krstiteľ zvestoval 

tiež Ježiša a ktorý tiež dostal za úlohu pripravovať sedem svetových obcí na príchod Parsifala; 

Svätej Božej Vôle – Imanuela! (*) „Zaviate doby sa prebúdzajú“ zväzok I 

On je na tomto stupni najvyšší a má okolo seba mnohých pomocníkov, a On dostal 

správy zo Svetla pre svoje veľké, rozsiahle pôsobenie, ktoré vždy verne splnil; a ktoré 

aj tentoraz verne splní s netušenou silou, pretože jeho láska k Božím Synom je bez hraníc. On 

dal ľuďom tiež veľké zvestovanie o terajších udalostiach, ktoré sa stalo všeobecne známym 

ako Zjavenie Jánovo. 

Tento piaty stupeň je naplnený takou rozsiahlou činnosťou príprav všetkých 

ďalekosiahlych dianí Svetla pre stvorenia a je plný planúceho života.  

Šiesty nasledujúci stupeň je opäť aj pre ľudí silno a žiarivo vystupujúci bod: Biely 

zámok! 

Biely zámok si nemožno predstavovať podľa pozemských pojmov. Má toto označenie 

ako záštitu dvoch čistých nádob. Nachádzajú sa v ňom vo vernej ochrane dve čisto 

duchovné ženské nádoby najsvätejších splnení Svetla na zemi. 

Sú to dve čisto duchovné nádoby pre pozemské matky Ježiša a Abd-ru-shina. 

Len dve; lebo tá čisto duchovná nádoba pre Abd-ru-shina, ktorá bola vyhliadnutá 

pripraviť cestu Božej Vôli až do hrubohmotnosti, bola tu už dvakrát na zemi. Prvý raz 

v pozemskom tele Dianitry a druhý raz v pozemskej žene, ktorá priviedla Božiu Vôľu na Zem 

k súdu.  

A tá čisto duchovná nádoba, ktorá musela priviesť Božiu lásku k tejto Zemi, bola 

takisto dvakrát v tele pozemskej ženy. Prvýkrát to bolo v pozemskej matke Kasandry, 

ktorá dala Zemi časť Božej Lásky, druhýkrát tu bola v Márii z Nazaretu.  

Obe čisto duchovné nádoby potrebovali však ešte duchovný záhal, bez ktorého by 

neboli mohli splniť ich úlohu na zemi. Táto duchovná časť neskoršieho stvorenia bola 

súčasne pozemskou ženou, a bola to tiež táto, ktorá sa pri pozemských zrodeniach Božej 

Lásky zakaždým zatemnila, pritiahla na seba ľudské slabosti, ktoré nedovoľovali čisto 

duchovnej nádobe na zemi žiariť tak, ako sa očakávalo.  

Preto Božia Láska na zemi nemohla mať v pozemských matkách, čo je čudné, takú 

oporu, ktorú mala mať a naopak mala tým dokonca veľmi často utrpenia.  
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To je smutný a zreteľný dôkaz toho, že pozemskí ľudia vo svojom poklesnutí už čistú 

Božiu Lásku vôbec nevyciťovali ani jej nemohli rozumieť, ba ani zniesť; lebo sa zakaždým 

od nej vedome aj nevedome odvracali.  

A keď teraz po tretí a poslednýkrát čisto duchovná nádoba musela viesť časť Božej 

Lásky k zemi pre dobu svätého súdu a  následnej výstavby v tejto hrubohmotnosti, bola táto 

nádoba hneď po pozemskom narodení Lásky Svetla opäť stiahnutá späť; aby sa tak možným 

zlyhaním k tomu vyvolenej duchovnej schránky nemohlo vyvinúť nové prekážajúce spojenie; 

lebo aj po tretíkrát sa musela vyhliadnuť nová duchovná schránka pozemskej matky pre 

pozemské zrodenie Božej Lásky, keďže tie prvé dve boli ešte spútané prekážkami, ktoré na 

seba uvalili a preto stáli ďaleko stranou.  

Každý duchovný obal je pritom sám osebe človekom, to jest seba uvedomená 

pozemská žena, s ktorou sa vyvolená čisto duchovná žena musela vždy vopred spojiť 

k pozemskému zrodeniu Božieho Svetla! 

Také narodenie Svetla na zemi vyžaduje najväčšie a najrozsiahlejšie prípravy zhora a 

po stáročnej námahe môže taký malý duch pozemského človeka často svojimi slabosťami ešte 

v poslednej chvíli vynútiť opäť nutné zmeny.  

Pokiaľ hovorím o čisto duchovnej a o jednej duchovnej nádobe alebo schránke, tak je 

to zakaždým žena sama pre seba. Dve čisto duchovné nádoby sú dve k tomu vyvolené ženy 

v prastvorení, a mohli sa k tomu cieľavedome vyvíjať pod určitým vysokým vedením z čisto 

duchovného, pričom stále zostávali pod najvernejšou ochranou v bielom zámku. 

Duchovné nádoby alebo schránky sú duše tých pozemských žien, ktoré k tomu boli 

vyhliadnuté a tiež pripravené, aby sa s týmito schránkami alebo ženami z prastvorenia vrúcne 

spojili za účelom najsvätejšieho splnenia.  

Tá pozemská matka, ktorá bola vyhliadnutá pre posledné pozemské vtelenie Božej 

Lásky na zemi, smela po pozemskom zrodení dieťaťa sa odlúčiť od zeme, čo bolo aktom 

milosti Svetla a dieťa Mária prišla do tých rúk, ktoré po odskúšaní boli k tomu vyhliadnuté 

a ako duchovne nespútané nemohli byť ani na škodlivú prekážku čisto duchovnej nádobe.  

Múdra Prozreteľnosť, ktorá sa dosť často práve pri svetlých naplneniach Božej Lásky 

musela dožiť veľkej neprípustnosti a nespoľahlivostí duchov pozemských ľudí, vo veci 

spoľahlivosti pri plneniach pre Svetlo, tentoraz zasunula závoru pred možnosť zopakovania 

škodlivých pozemských prekážok pre čisto duchovnú ženskú nádobu, ktorá ako taká, vždy 

splnila svoju úlohu v najčistejšej vernosti, a to rýchlym zrušením duchovne-pozemského 

spojenia ihneď po narodení. Mária vyrástla preto ako dieťa v cudzích, ale láskavých rukách.  

Podľa prazákonov stvorenia je nevyhnutné, aby sa to duchovné jadro, ktoré sa pri 

pozemskom bytí obklopilo ťaživým zatemnením, muselo vrátiť späť na túto Zem, kým sa 

neuvoľnia prekážky, aby duch, z toho oslobodený, mohol stúpať nahor a prebýval vo svetlých 

výšinách.  

Nakoľko teraz pri čisto duchovnej nádobe, slúžiacej Božej láske, tá prvá duchovná 

schránka nebola ešte očistená k druhému pozemskému splneniu, dostala táto k tomu novú 

duchovnú schránku, ktorá z najväčšej časti opäť zlyhala.  

Dôsledok toho bol, že obidve duchovné schránky, teda obe duchovné nádoby sa v 

konečnom súde ešte raz musia vteliť na Zem, aby odpykali viny alebo zahynuli.  

Jedná sa teda o ľudské duchovné schránky neskoršieho stvorenia, o duchovne-ľudskú 

časť, nie o čisto duchovnú nádobu prastvorenia, ktorá vo svojej čistote mohla úplne zostať 

sama sebou.  

Tá bola udržovaná v najvernejšej ochrane, kým sa nerozhodlo, či treba urobiť úplné 

oddelenie aktom milosti Najvyššieho, aby táto čisto duchovná ženská nádoba nemusela 

spolutrpieť zlyhaním duchovnej schránky, alebo či táto duchovná schránka, ešte raz očistená, 

by sa mohla povzniesť, aby nastávajúcou dokonalosťou nevytvárala nijakú prekážku 

v hutnosti.  
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Teraz je však svetlé jadro tejto čisto duchovnej nádoby činom milosti Božej úplne 

oslobodené od jednej duchovnej časti, ktorá patrila Márii z Nazaretu a kvôli jej zlyhaniu musí 

ísť v ústrety rozkladu v súde. Toto svetlé jadro nemôže už byť dotknuté touto bolesťou.  

Po dlhom nútenom čakaní opäť vošlo do Bieleho zámku šiesteho stupňa v prastvorení, 

aby tam teraz žilo a pôsobilo v šťastí a radosti. 

Inak to bolo s tou čisto duchovnou nádobou, slúžiacou Božej Vôli. Ľudský duchovná 

nádoba k tomu potrebná sa v oboch prípadoch prispôsobila čisto duchovnej nádobe a 

opätovný návrat k akémukoľvek odčineniu nebol nutný. Iba ako odmena bolo Dianitre kedysi 

povolené, že počas druhého pozemského pobytu vtedajšieho syna Abdrushina smela prebývať 

opäť na zemi, aby spoznajúc ho ako Imanuela, potom slúžila Svetlu.  

Aj tu ide iba o ľudský duchovné, nie o čisto duchovnú časť. Vtelila sa teda len 

duchovná schránka, nie k odpykaniu, ale v plnení milosti zo Svetla.  

Rôzne boli úlohy pozemsky ženských nádob. Nádoby pre Ježiša a Kasandru mohli 

vedieť o poslaní svojich detí tak, že poznali ich pôvod.  

Keďže sa potom pozemské matky už tohto pevne nepridržali, ale v pochybnostiach sa 

čoraz viac zatemňovali a veľmi často dávali tiež priestor ľudským slabostiam, ako sebectvu, 

nedostatku snahy k porozumeniu, sklonu k uplatňovaniu sa a zábavám, potom to bolo iba 

zlyhanie duchovnej časti a jej priania, od ktorej je to čisto duchovné teraz predsa oddelené.  

Pozemská nádoba pre Parsifala – Imanuela ( Abdrushina) nesmela však nič vedieť 

o pôvode svojho dieťaťa a jeho úlohe na zemi; práve tak málo, všetci ostatní pozemskí ľudia, 

pretože Parsifal musel ísť napred sám cestou utrpenia pri spoznávaní človeka tu na zemi, čo 

sa mohlo stať len spolupretrpením vo vlastnom prežití všetkých ľudských chýb; k čomu bolo 

nevyhnutne potrebné, aby ani on ani nikto iný z jeho okolia nesmel poznať jeho pôvod.  

Tak aj táto pozemská matka, kráčala v nevedomosti o tom svojím pozemským bytím. 

Až po vystúpení z hrubohmotného tela si uvedomila veľkú úlohu, ktorú splnila na zemi v 

službe pre Svetlo. Pritom bola jednostaj v šedých obaloch , ktoré sa však ihneď mohli 

rozplynúť, v poznaní láskou k Synovi.  

Duchovná schránka, ktorá aj tentoraz bola opäť Dianitra, mohla sa teraz znovu vteliť 

na zem, aby prijala milosť, jej kedysi zasľúbenú.  

V Bielom zámku býva však dávno opäť vediaca čisto duchovná nádoba, blažená v 

čistej službe pre Svetlo. V zámku, ktorý ukrýva na šiestom stupni čisto duchovného dve 

ženské nádoby vyhliadnuté k svätým splneniam Svetla na zemi.  

To ťažké pre vás chcem ešte raz krátko zhrnúť, aby ste to mali celkom jasne pred 

sebou.  

V Bielom zámku ktorý je vrcholom šiesteho stupňa čisto duchovného sú dve vyvolené 

ženy, ktoré všetkých narodených zo Svetla, ponárajúcich sa do hmotnosti k splneniu božských 

zasľúbení, nesú nadol, aby sa spojili s pozemskou ženou; pri pozemských vteleniach 

narodených zo Svetla, tento prechod totiž musí byť, lebo v pôsobení božských prazákonov 

stvorenia nie je možná nijaká medzera. 

Obidve ženy majú mená zo zákona: Mária, zachvievajúca sa v láske a Terezia, 

zachvievajúca sa vo vôli. Tak Mária svojim druhom a podľa zákona čísel bola vyhliadnutá 

vždy pre Božiu lásku a Terezia pre Božiu vôľu! Pre pozemské zrodenie boli vždy úzko 

spojené so ženou pozemského človeka, s jej duchom, ako s najbližším stupňom.  

Táto pozemská žena musela byť samozrejme podobná v zachvievaní. K narodeniu 

Lásky bol potrebný duch pozemského človeka zachvievajúci sa v láske, k narodeniu Vôle 

zase duch pozemského človeka zachvievajúci sa prevážne vo vôli.  

Teraz je však zachvievanie ľudského ducha v hrubohmotnom pozemskom tele vo 

výraze veľmi spozemštené, a preto aj láska mäkšia, poddajnejšia než je v čisto duchovnom.  

Len preto sa tiež mohlo stať, že tá pozemská žena, zachvievajúca sa v láske, 

v pozemskom zatemnení, vtedy už ďaleko pokročilom, nemohla sa za tých pokrivených 



 710 

názorov postaviť voči rozličným slabostiam na taký tvrdý odpor, aký vyvinula pozemská 

žena, zachvievajúca sa vo vôli. A tak napriek svojmu vedeniu padla za obeť pochybnostiam, 

tiež namyslenosti a panovačnosti.  

Zaiste mohlo a malo to byť inak; lebo aj jej bola daná sila k odporu tou najvyššou 

mierou prostredníctvom silných pomocí, ktoré jej vždy stáli po boku, ako nijakému inému 

človeku, ale iba len tak je možné nájsť vysvetlenie pre občasné zlyhanie tej pozemskej ženy, 

ktorá smela niesť v sebe lásku.  

Bol to však iba pozemský ľudský duch, ktorý sa tým zaťažil, nie Maria z Bieleho 

zámku v čisto duchovnom. Ale napriek tomu musela táto časť tým trpieť, pretože bola s tou 

druhou spojená ešte vláknami a jej tiaž ju zdržiavala dolu, pokiaľ nenastalo násilné odlúčenie.  

Tereza nebola zaťažená týmto s ňou sa zachvievajúcim pozemským ľudským duchom, 

pretože tento duch stojac vo vôli bol dosť prísny, aby všetko falošné a pokrivené od seba 

energicky odvrátil a v tom nepoznal nijakú povoľnosť.  

Pozemské ženy ktoré mali priviesť narodených zo Svetla na hrubú hmotnosť, boli 

spojené nitkami len s čisto duchovnými nádobami, ale nie so samotnými vyslancami Svetla. 

Na to musíte veľmi dbať, ak chcete správne rozumieť celému deju! 

Duch pozemských matiek je teda len čiastočne spojený s vyslancami Svetla 

prostredníctvom čisto duchovných nádob, ktoré sú po určitý čas s matkami spojené 

bezprostredne starostlivo spradenými nitkami.  

Čisto duchovné nádoby nesú vyslancov Svetla nadol, až k pozemským matkám a 

spájajú sa s nimi až v čase inkarnovania; potom zostanú s nimi spojené ešte štyridsať dní po 

pozemskom narodení. * (*) Zo zaviatych dôb zväzok I 

Počas tejto doby prostredníctvom čisto duchovnej nádoby jestvuje spojenie Svetla aj 

s duchom pozemských matiek. Potom je toto spojenie však opäť zrušené tým, že sa čisto 

duchovná nádoba zase uvoľní a ide späť, pričom zostane už len vo väčšej vzdialenosti 

s pozemskou ženou spojená niektorými vláknami.  

Tým je ženský duch pozemského človeka ponechaný znovu sám na seba, keďže 

bezprostredné spojenie so svetlým jadrom jej dieťaťa nejestvuje. Preto je tiež možnosť 

nerozhodnosti a zlyhania pozemských matiek po pôrode.  

Všetko je to tak jednoduché a prirodzené, ale napriek tomu sa dá ťažko vtesnať do 

pozemských slov, aby sa to rozumelo v hrubej hmotnosti.  

Posledný stupeň prastvorenia, ten siedmy, nesie ostrov vyvolených! 

Sem sú z neskoršieho stvorenia vyzdvihnutí všetci tí, ktorí smeli slúžiť na zemi Synom 

Božím a vo vernosti slúžili. Tu slúžia ďalej blažene po odlúčení sa zo zeme až na celú 

večnosť. A v určitých obdobiach sa rozšíri ich zrak; vídajú Parsifala, Máriu a Irmingard 

v hrade, pričom nevnímajú vzdialenosť, ale sa domnievajú, že sú tam prítomní 

s prastvorenými.  

V tejto prednáške o ňom nemusím mnoho hovoriť, stačí vám už meno: Patmos!  

O tomto ostrove omilostených sa už veľmi mnoho hovorilo a ešte sa aj bude hovoriť, 

lebo je súčasne ostrovom zasľúbení alebo horou svätých zvestovaní! 

Podobne ako hrad Grálu dvíha sa na najvzdialenejšej hranici v Božskom a súčasne má 

svoj obraz ako vrchol v prastvorení, tak je aj Patmos na konečnej hranici čisto duchovného, 

svoje zobrazenie má na najvyššom vrchole pripájajúceho sa duchovného; v ňom vidieť ako 

v zrkadle čo sa deje na Patmose v čisto duchovnom Tým sa to stáva v oboch ríšach ich 

spoločným prežívaním a spája ich to, i keď sú rozdelení.  
Tak je na Patmose, na vrchole ľudsky-duchovného, tiež 

jeden stvorený, menom Is-ma-el, zachvievajúci sa a pôsobiaci 

v žiarení Is-ma-ela v praduchovnom. 
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Azda neskoršie sa môžeme k tomu vrátiť ešte podrobnejšie; dnes by to totiž príliš 

ďaleko prekročilo účel prednášky. Preto chcem opísať len zakončenie veľkej ríše prastvorenia 

v priamom smere nadol. 

Za posledným siedmym stupňom v prastvorení nasleduje ochranný obal; tento pôsobí 

ako oddeľujúca vrstva medzi čisto duchovným a pripájajúcou sa duchovnou časťou stvorenia; 

svojou rozľahlosťou je pre pochopenie pozemského človeka nie menej neprehľadná než čisté 

duchovno.  

Aj tento ochranný obal je samostatnou a veľmi rozľahlou úrovňou. Nie je azda 

neobývaná, ale oživená mnohými bytosťami, lenže nie je trvalým domovom seba 

uvedomených duchov. 

Je neprekročiteľným, nepreniknuteľným ohraničením čisto duchovného, prastvorenia, 

a predsa opäť aj prechodom. 

Ale k prekročeniu zhora nadol alebo zdola opäť nahor potrebuje to duchovné sprievod 

bytostí, obývajúcich túto úroveň, ktoré svojim pôsobením pritom samé opäť vytvárajú 

ochranný obal pre prekračujúcich, podobne ako ich úroveň pre celé prastvorenie.  

A taký sprievod cez ochrannú úroveň dokážu tieto bytosti poskytnúť zase len za 

celkom určitých predpokladov, zachvievajúcich sa neoblomne v zákonoch stvorenia. Je teda 

možné prekročiť ochrannú úroveň iba po splnení celkom zvláštnych podmienok. Splnenie 

týchto podmienok, spočívajúcich čiastočne v druhu a čiastočne ešte aj v spôsobilosti tohto 

druhu, teda súčasným stavom jeho zrelosti, prináša zase ako samozrejme nutný následok 

prekročenie úrovne a privádza ho samočinne. 

Tak je všade pohyb presne zasahujúci do seba ako v neuveriteľne jemne 

vypracovanom a umelecky zoradenom súkolesí, udržovanom v chode živo pôsobiacimi 

zákonmi. 

Čo sa správne pridržiava svojej cesty, to je obrusované a očisťované, posúvané 

a pozdvihované, ale vždy iba úmerne podľa sily, čistého chcenia a schopnosti, avšak čo 

zablúdi z pravej cesty a postaví sa vedľa do tohto súkolesia buď ľahkomyseľne alebo dokonca 

rúhavo, to je odsúvané a zraňované, pokiaľ sa opäť nepostaví na správnu cestu a potom sa 

môže spolu zachvievať bez ťažkostí, alebo je až rozomleté a rozdrtené medzi nikdy 

nestojacimi kolesami. 

Ľudia, vpravte sa preto do nepokriviteľného súkolesia, vám nepochopiteľne veľkého 

majstrovského diela tohto stvorenia a v rovnomernom zachvievaní budete šťastní po celú 

večnosť!  

 

 

 

 

231. Obeť. (K 30. máju 1935.)  
 

 

Milosť Božia otvára bránu k prameňu života! Avšak len pre tých, ktorí sa v pokore 

otvorili Slovu. A kvapka z prameňa života má sa dostať tiež všetkým tým, čo vo svojom 

vnútri udržiavali bdelú iskru, ktorá teraz v dňoch súdu zburcovaná túžbou po Pravde vzplanie 

silnejšie a horiac prerazí každú prekážku, aby vďačne a s radosťou plná pokory stúpala cestou 

k svetlým výšinám. 

Kde sa duch potom vynasnaží víťazne zdolať prekážky, držiace ho dosiaľ odlúčeného 

od pravého Svetla, tam sa to ukáže tiež pozemsky; lebo taký človek bude neúnavne pátrať po 

ceste k svetlej výšine na Zemi, po svätej Hore! 
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Trpezlivosťou a vyčerpávajúcou prácou prekoná všetko, čo uzatvára túto cestu, či už 

je to rodina alebo iné pomery, odlúči sa odtiaľ, kde sa niečo bude snažiť ho zdržiavať; od 

všetkých ľudí, ktorí nebudú chcieť ísť s ním. 

Taká je Božia vôľa a zákon a tak sa to stane! Tak je mnohé inak, než za pozemského 

času Ježiša. Vtedy museli prichádzať k nemu všetci ľudia, ktorí chceli o ňom počuť; lebo len 

z jeho úst sa ľuďom mohlo dostať Slovo. 

Dnes je Slovo už každému človeku prístupné v knihe, takže on nemusí prísť vopred 

ku mne. Môže si knihu Pravdy nadobudnúť, ak sa o to usiluje; môže ju mať v mnohých 

rečiach, ak to bude len chcieť! Ak bude po tom túžiť v duši, tak bude svojím duchovným 

vedením bezpodmienečne privedený k tomu, aby sa mu dostalo príležitosti natrafiť nejakým 

spôsobom na Slovo. Celkom určite to dosiahne; lebo v skutočnosti nikto nie je taký 

chudobný, aby k tomu nevedel nájsť nejakú možnosť. 

A keby pozemsky musel aj hladovať; aby pre seba získal Slovo, mal by z toho len 

úžitok!  

Hovorím vám: od vás však bude omnoho viac požadované! Ľudstvo kleslo už tak 

hlboko, ako to ani vo Svetle nemohlo byť očakávané a svojou vzdorovitou zlou svojvôľou 

tiež tak rýchlo, že pomoc zo Svetla musela sama vniknúť hlboko do temna, aby aspoň z časti 

zadržala tento prudký, ľuďmi rúhavo vyvolaný pád, aby nemuseli byť všetci spoluzavrhnutí. 

Preto zostúpilo Svetlo hlbšie do temna, než to bolo kedysi zasľúbené a v odpornom 

močiari zavrhnutých, pre ich správanie, si muselo vydobyť kotvište, len aby sa mohlo dostať 

pomoci tiež tým, čo v prudkom masovom páde, v objatí tisícorakých vlákien, ktoré v temnote 

nemohli spozorovať, boli spolustrhnutí, aj keď ich duše túžili po Svetle. 

Z toho dôvodu musíte vynaložiť všetky sily, aby ste sa teraz slovom a pohľadom 

upretým nahor predierali z nepochopiteľnej hĺbky, v ktorej sa ešte nachádzate!  

Ani neviete, do akých hrôz nevýslovne húževnatého bahna smrti ste už klesli, pretože 

zrak k tomu vám bude môcť byť otvorený až vtedy, keď sa na to budete smieť pozerať 

niekedy nadol zhora. 

Preto váš duch musí byť udržovaný trvalým zvýšeným úsilím bdelým ku vašej spáse, 

aby ste neupadli späť do nebezpečia zahaľujúceho spánku smrti! 

Záchranné Slovo sa pre vás zakotvilo na pôde dosiaľ bezosporu už prikláňajúcej sa 

temnu. Teraz sa už vy musíte namáhať o to, ak chcete byť ešte zachránení pred ďalším 

klesaním! Možnosť k tomu vám bola daná zakotvením Svetla. 

Neberte to naľahko, muselo by sa to stať vaším konečným zánikom! Tiež vo vašom 

dosiaľ nesprávnom nazeraní o príjemnom pohodlí, že sa nachádzate v láskyplnej ochrane 

Božej, musí najprv vo vás vzniknúť všetko nové, prv, než budete môcť byť prijatí na milosť 

Božiu vo stvorení. 

Je vo vôli Božej, aby sa človek musel teraz namáhať zo všetkých síl, aby prijal sväté 

Slovo ešte raz nepokrivené, čisté a nesfalšované! To Slovo, ktorým on tak často opovrhoval 

a ho urážal, o ktorom si v bláznivej namyslenosti svojho človečenstva myslel, že mu musí 

byť prinášané po žobrácky a že od neho je už veľkolepé, keď ho len počúva a naň dbá alebo 

nevystupuje proti nemu nepriateľsky. 

Vy naivní! Boh teraz od vás požaduje, aby ste pre jeho Slovo obetovali všetko, len 

aby ste za to smeli to Slovo prijať ešte raz do seba! 

Pod pojmom „obetovať“ nemieni sa teda všetok majetok dať na hromadu a priniesť 

ako dar, zrieknuť sa pozemských majetkov a pozemských radostí; nie, obetovať znamená 

všetko po zhodnotení odsunúť do úzadia a Slovo Pánovo, jeho Svätú Vôľu považovať za to 

najvyššie, pre človeka najpotrebnejšie! 

V tom odsunutí do úzadia za Slovo Božie už spočíva obetovanie! 

Nemáte vôbec postrádať to ostatné, nesmiete to však považovať za najdôležitejšie 

a samojediné v rámci vášho úsilia, ako tomu bolo, žiaľ, dosiaľ. 
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Nemyslite si však, že je to všetko tak ľahké; lebo vo vašom chcení musí byť život! 

Musí to prerásť do samozrejmosti, ako súčasť vášho každodenného bytia. Nech vždy tiež 

čokoľvek myslíte a konáte, nad tým vám vždy musí byť svätá vôľa Božia, na ktorú máte 

vždy obrátený svoj zrak s plnou dôverou bez odvrátenia čo len na jedinú sekundu! 

Len tak môžete dosiahnuť to, čo teraz dosiahnuť musíte a to je pre vás nie tak ľahké, 

pretože vám zostalo cudzím to, čo vám malo byť a zostať navždy všetkým! 

Príliš ďaleko ste sa od toho vzdialili a v duchu nemôžete vyvolať ani len pojem o tom, 

nie to ešte čin! Len to skúste, rýchlo sa unavíte a to unavenie je pre vás smrťou! Preto musíte 

byť, ako ťažko nemocný pre ktorého spánok by sa musel stať smrteľným spánkom, trvale 

udržiavaní v bdelosti, či už strachom alebo zdesením! Za každú cenu! Kým sa nepretvoríte 

k dobrovoľnej bdelosti. 

Musíte žízniť po Slove, ako hynúci smädom po kvapke vody! 

Čo to pre vás znamená, čo je to pre vás, to budete zakaždým prežívať, až budete tak 

ďaleko a potom budete prosiť Boha o túto milosť v pravej pokore! 

Tak ďaleko musí prísť človek, ktorý chce byť zachránený a  ešte raz prijatý Bohom. 

Ak to nedokáže, tak má byť tiež stratený na celú večnosť! Pre všetko ste vždy niečo mali, 

zakaždým, len nie pre Slovo, prinášajúce vám život!  

Pre všetky pozemské zvyklosti mali ľudia zmysel i čas a mohli pre ne priniesť tiež 

nejakú obeť; na šport a plány svojho vlastného rozumu vynakladali milióny, ale pre Božiu 

pomoc nemali ani čas!  

Ale vy, ľudia, sa máte naučiť nadovšetko iné ceniť si teraz skutočne Slovo Božie; 

lebo teraz musíte nasadiť všetko na to, aby ste ho získali, celú vašu silu, to najväčšie chcenie, 

ktoré ste schopní vynaložiť v pozemskom i duchovnom zmysle. Nič vám nebude pri tom 

ušetrené.  

Všetko, čo ste dosiaľ uprednostňovali pred Slovom vášho Boha, musíte stratiť, nechať 

za sebou! Nakoniec musíte bojovať o sväté Slovo Posolstva až k hranici zúfalstva, aby ste si 

ho tiež konečne vedeli ceniť, ako to, čo vám ono prináša! Doteraz vám to bolo uľahčené. To 

ste si nevážili.  

Teraz je to príkaz Pána, že napred musíte ukázať, že je vám všetkým, prv, než ho 

dostanete, aby ste podľa neho žili po novom!  

Je to iné, než za pozemského času Ježišovho! Pre vás sa zmenilo v pravý opak vašou 

malichernosťou, vašou odpornou domýšľavosťou, ktorá musí byť roztrieštená, až i ten 

najmenší prášok z toho môže byť rozdrvený v nesmiernom utrpení; lebo inak sa vám nemôže 

pomôcť. 

Klesli ste príliš hlboko, hlbšie, než samotná Božia múdrosť to kedysi mohla 

považovať za možné; pretože vy ste sa proti všetkému Svetlu správali iba zločinecky. 

Splnia sa na vás všetky zasľúbenia, ale vy ste si vynútili, že omnoho viac ľudí musí 

pri tom padnúť do rozkladu vlastnou vinou, než za času týchto zasľúbení, dokonca za 

predpokladu najneuveriteľnejšieho zániku mohlo byť vzaté do úvahy. Celou zemou sa teraz 

tiahne svetelná stena, o ktorú nedbajúc si ľudia budú rozbíjať svoje hlavy sršiac zúrivosťou.  

Stalo sa to inak ako sa predvídalo pre vaše správanie, prísnejšie, tvrdšie, ale vy ste si 

tú tvrdosť celkom zaslúžili! Ťažko mi padne čo i len iskričku lásky nechať zatkať ľudstvu do 

jeho vynúteného osudu; lebo si ju nezaslúži!  

Nech sa teraz len trápia a namáhajú bojovať o každé slovo, ktoré smú prijať z pokladu, 

často im ponúkaného na ktoré tiež za posledné roky nechceli opäť dbať. Nechceli, v tom 

spočíva ich najväčšia vina! Musí byť odpykaná až do posledného najmenšieho zaváhania! 

Museli by ste spoznať, akú hodnotu ste vždy, zakaždým tak znevážili a odvrhli! 

Nemá vám byť v tom nič odpustené! Aj keby ste museli v tom všetci zahynúť! Lebo pri 

akejkoľvek predčasnej pomoci, by vo vás vyvstal opäť jed a prešiel svetom, ako sa to často 

stávalo. 
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Dokážte dlhoročným namáhaním, že to so zmenou myslíte tiež vážne a nie je to iba 

plod núdze! Vy, ktorí ste po tisícročia sa rúhali proti Svetlu, nemôžete teraz očakávať dôveru!  

Vášmu Bohu musíte teraz preukázať dôkazy nijaké slová! To k vám volám ja, ako 

Imanuel v mene môjho všemohúceho Otca, ktorému ste sa svojim konaním vysmiali! 

Teraz sa máte naučiť Boha sa báť, aby ste si zvykli na to uctievať ho plní pokory a za 

každý z jeho darov vďačne ho teraz velebiť, ktoré vám doteraz tak prebohato poskytoval.  

A kto z týchto ľudí sa to nechce naučiť v utrpení, ako sa to patrí tvorom, ten nech je 

zatratený na celú večnosť a vyškrtnutý z knihy života, ktorá už nesmie niesť viac jeho meno! 

Jedine Svetlo je život a sila! A kto nechce usilovať ku Svetlu, tomu sa nemá dostať 

nič z jeho sily! Hnev všemohúceho Boha vynúti veľkú očistu! Potom spoznáte, že jedine 

Slovo Posolstva Grálu je to, ktoré vás môže zachrániť a pomôcť vo vašej núdzi! 

Vy sa však musíte snažiť ho pochopiť, ono nepríde k vám. Zápaste, ponáhľajte sa, 

namáhajte sa, aby sa vám ešte v poslednom okamihu nestratilo. Potom by ste stáli osamelí, 

bez Svetla a bez vrúcnosti, bez života a museli by ste zahynúť v tisícorakých bolestiach! 

Mám príkaz, nič vám neuľahčovať, aby ste zostali bdelí v duchu! Práve v tom spočíva 

láska Božia, ktorá vám vždy zostane nezrozumiteľnou, pretože sa veľmi zriedkavo zhoduje 

s vašimi prianiami. Láska Božia vám pomáha, ľudia, a preto vám nikdy nebude lichotiť. 

Musíte byť teraz donútení do zákona duchovného pohybu, aby ste mohli zostať žiť a neklesli 

do rozkladu.  

Ja však k vám dnes volám: 

Nikto nebude môcť v budúcnosti ku mne, jedine skrze Slovo! 

Len sväté Slovo otvára bránu ku mne, vy ľudia. Na zemi i v duchu. Kto chce prísť ku 

mne, ten musí už niesť v sebe nepokrivené Slovo Posolstva verne a pevne! To si vezmite dnes 

so sebou ako úvod! 

 

 

 

 

232. Strážkyňa plameňa. 
 

 

NEVĎAČNE a bez porozumenia, často dokonca plní výčitiek stoja ľudia voči tej 

najväčšej pomoci zo Svetla. 

Je to zarmucujúci pohľad, keď dokonca tí, ktorí chcú dobro, žalostne sa správajú 

v tomto ohľade, alebo v nesplnenej nádeji nesprávnych pozemských prianí pochybovačne sa 

odvracajú od Svetla, ktoré práve týmto nesplnením im veľmi často poskytuje záchranu a je im 

na prospech. Avšak ako tie najtvrdohlavejšie deti odvracajú sa ľudia vzdorovito od 

poznávania všemúdrej lásky a škodia si tým takou mierou, že často už nikdy nemôžu stúpať 

nahor a sú stratení ako nepotrebné semeno v tomto stvorení. 

Zo všetkého zla, čo si tým na seba nakladajú pri svojom putovaní, sú tým najmenším 

mnohonásobné vtelenia na zem, nadväzujúce navzájom na seba vo zvratnom pôsobení; 

vyžadujú stáročia, možno i tisícročia a zakaždým nanovo oddiaľujú možnosť vzostupu ducha. 

Tak vznikajú nové utrpenia a trvalo vytvárajú nové reťaze zbytočných pút, ktoré sa všetky 

musia nevyhnutne rozviazať až do posledného najjemnejšieho prášku, a to prv, než sa duch 

môže pozdvihnúť zo svojvoľne vytvoreného zmätku. 

Keby Svetlo bolo takého druhu, ako sú ľudia, čoskoro unavené, nechalo by stvorenie 

padnúť; lebo je potrebné mať skutočne neuveriteľnú trpezlivosť nechať vyžiť tak protivnú, 

hlúpu tvrdohlavosť, aby tí, ktorí sa usilujú dostať sa z toho ešte hore svojím dobrým chcením, 

nestratili možnosť záchrany. Aby nemuseli zahynúť vo víre zničenia svojvoľne vytvorenom 

tými, ktorí sa už nechcú zmeniť. 
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Jednako aj z tých, ktorí chcú dobro, len malá časť dôjde k skutočnej záchrane, keďže 

mnohí predtým ochabnúc, klesnú na mysli a niekedy si tiež myslia, že nastúpili na nesprávnu 

cestu, keď sa tak mnohé stavia proti ním a prináša zlobu, mrzutosť, utrpenie od toho okamihu, 

ako začali s dobrým chcením, zatiaľ čo predtým z toho tak mnoho nepozorovali. 

S rozhodnutím k vzostupu v pevnom chcení k dobrému nastala pre niektorých doba, 

ktorá ich bude chcieť obrúsiť prežívaním ich doterajšieho nesprávneho myslenia alebo 

konania toto odložiť a pretvoriť to na správne! Čím nápadnejšie sa to prejaví, tým 

omilostenejší je taký človek a tým aj silnejšia pomoc zo Svetla. 

Toto oslobodzovanie sa od temna je začínajúcou záchranou, i keď temno pri tom 

akoby človeka zdanlivo ešte pevnejšie zvieralo v objatí. Ale to pevnejšie a tvrdšie objatie je 

iba zdanlivé, pretože prebúdzajúci sa a zosilnievajúci duch už usiluje preč od temna, ktoré ho 

drží. 

Len úsilie ducha nahor spôsobí, že sa zovretie temna zdá bolestnejším, pretože 

pokiaľ sa duch dobrovoľne podriaďoval, alebo tomuto objatiu prispôsoboval, dovtedy to 

nebolo tak citeľné. Predtým nevyvíjal totiž nijaký protitlak, ale bez vzpierania sa stále 

podvoľoval. 

Až chcením ku vzostupu sa musí pocítiť prekážajúce puto temna a vrezať sa do nahor 

usilujúceho ducha, kým sa nakoniec neodtrhne násilím, aby sa oslobodil od pútajúcich ho 

zväzkov. Že toto odtrhnutie nemôže sa vždy obísť bez bolestí, to naznačuje už slovo samo; 

lebo odtrhnutie sa nedá vykonať s jemnosťou. K pokojnému uvoľňovaniu nezostáva však 

čas. K tomu už táto zem klesla príliš hlboko a svetový súd je v konečnom naplnení. 

O tom všetkom človek neuvažuje. Nejeden si myslí, že jeho rozhodnutie k dobrému 

nemôže byť správne, keďže predtým vôbec nepociťoval také prekážky, a mohol sa pritom 

cítiť dokonca bezstarostne. Takýmto nesprávnym myslením opäť upadá do rúk temna. Už sa 

nevzpiera proti tomu a z toho dôvodu ani necíti odporcovo zovretie ako niečo nepriateľské. 

Bude strhávaný nadol bez toho, že by to ešte bolestne pociťoval; zburcuje ho až hlas súdu, 

pred ktorým sa nemôže uzavrieť, lenže potom . . . bude pre neho už prineskoro. 

Bude vyburcovaný iba k strašnému poznaniu svojho pádu do bezodnej hlbiny 

konečného rozkladu, do zatratenia. A tým začnú muky, ktoré už viac nepovolia, ale musia sa 

stupňovať až k hroznému koncu smieť byť vedomým seba, teda možnosť môcť byť 

človekom, čo mu mohlo priniesť blaženosť na celú večnosť. 

Uvážte, ľudia, že ste hlboko ponorení v temnote, že ste sa do nej sami ponorili! Ak sa 

chcete zachrániť, musíte sa odtiaľ prebojovať, a k tomu vám ukazuje cestu moje Slovo, dáva 

silu i možnosť poznaním dosiahnuť vaše oslobodenie a spásu!  

Len čo ste sa rozhodli uniknúť pádu do hlbín temna, do ktorých vás ono strháva 

v pevnom zovretí, tak aj s týmto rozhodnutím vám prichádza bleskovo na pomoc lúč svetla a 

sily.  

Naviazali ste si nespočetné uzly na nitkách vášho osudu svojím doterajším pochybným 

zmýšľaním a konaním, strhávajúcim vás nadol. Avšak v zovretých rukách temna ste na ne už 

vôbec nepomysleli; nemohli ste ich ani vidieť ani cítiť, lebo sa nachádzajú ešte nad vami, 

uzavierajúc vám cestu a spojenie k svetlým výšinám. 

Pri usilovaní nahor nájdete ich však opäť všetky na vašej ceste a musíte ich 

samozrejme porozväzovať jeden po druhom, aby cesta ku vzostupu bola pre vás voľná. 

Zdá sa vám to ako nešťastie a utrpenie, ako duševná bolesť, keď ide o uzly vašej 

márnivosti a mnohého podobného. V skutočnosti je to však jediné možné oslobodenie 

a záchrana, čo inak predsa ani nemôže byť keďže tú cestu ste si takú sami už skôr pripravili, 

a teraz musíte ísť po nej späť, ak chcete zase dôjsť do výšin. 

Taká je cesta k vášmu oslobodeniu a vykúpeniu, taká je cesta k vzostupu do svetlých 

výšin! Nemôže byť vôbec iná. A pretože sa teraz nachádzate v temnotách, je samozrejmé, že 
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sa všetko postaví proti vám ako prekážka v tej chvíli, keď svojím rozhodnutím nahor chcete 

ku Svetlu! 

Stačí vám len trošku premýšľať, aby ste pochopili správnosť tohto deja a aj sami na to 

prišli!  

Lenže veľmi mnohí si myslia, že v okamihu svojho chcenia k vzostupu musí sa pred 

nimi tiež všetko objaviť v slnečnom svetle a radosti, že sa im všetko má podariť bez boja, že 

im cesta bude ihneď urovnaná a že už od začiatku bez námahy im majú padať sladké plody do 

lona ako odmena. 

A keď je to potom celkom iné, rýchlo ochabnú vo svojom chcení, upustia od neho 

a lenivo klesnú späť do svojich starých koľají. Niekedy sa dokonca nepriateľský prejavia voči 

tomu, kto im ukázal cestu vedúcu k oslobodeniu a podľa ich mienky im spôsobil iba nepokoj. 

Taká je väčšina týchto pozemských ľudí! Hlúpi a leniví, namyslení a požadovační; 

žiadostiví ešte odmeny a vďaky, keď dovolia, aby im bola ukázaná cesta, ktorá ich vyvedie 

z bahna, v ktorom sa lenivo povaľujú, aby sa v ňom nakoniec utopili. 

Avšak vy, ktorí chcete za seba čestne bojovať, nikdy nezabúdajte, že sa nachádzate v 

temne, kde dobré chcenie je ihneď napádané.  

Aj vaše okolie sa bude snažiť ihneď uplatniť práva, ak sa odvážite od neho uvoľniť, 

aby ste sa ním nepotopili.  

Hoci sa predtým nikto nikdy nestaral o to, čo chce vaša duša, nikto nedbal na to, či 

bola vyhladovaná alebo smädná, keď nikto neprejavil ochotu vás občerstviť, v tom okamihu, 

keď sa odvážite položiť nohu na jedinú pravú cestu k vykúpeniu vás samotných, tu zrazu sa 

rýchlo prihlásia, aby ste od nich neodišli. 

Údajne to má byť potom starosť o blaho vašej duše, napriek tomu, že už podali 

nejeden dôkaz o tom, že im tak ako vaša duša, aj vaše pozemské bytie skutočne boli celkom 

ľahostajné! 

Je to tak nápadné, že sa to zdá až smiešne a pri častom pozorovaní ukazuje zreteľne, že 

všetci títo milí pozemskí príbuzní alebo iní známi nie sú ničím iným, iba nástrojom temna, 

ktorého nátlak uposlúchnu bez toho, že by si toho boli vedomí. Ak na nich nedbáte, potom 

vám svojím správaním ukážu, že to skutočne nebola starosť o vás, ktorá ich k tomu viedla; 

lebo skutočná starostlivosť by musela v sebe skrývať lásku k blížnemu. Ale láska sa 

neprejavuje tým, keď vás hnevajú nenávistnými poznámkami alebo zlomyseľnými rečami, 

keď vám chcú dokonca uškodiť nejakým spôsobom.  

Zreteľne a rýchlo vybuchuje aj nenávisť, ktorú všetko temno prechováva voči tým, 

ktorí usilujú k Svetlu! Pozorujte a naučte sa teraz podľa toho poznávať temno. Práve podľa 

toho uvidíte, že ste si zvolili správnu cestu, lebo temno sa musí prejaviť tým spôsobom, 

ktorý je iba jemu vlastný! 

Ľahko sa naučíte rozlišovať! A cez vás je potom nenávisť temna a jeho otrokov 

nakoniec namierená proti tomu, kto je Slovo a dáva ho ľudstvu ku spáse!  

Dbajte na to! Lebo tak poznáte teraz ihneď všetkých, v súde už zavrhnutých 

prisluhovačov Lucifera. 

Odvráťte sa od nich a už sa nepokúšajte pomáhať im Slovom, pretože sa im už nemá 

ponúkať! Musíte ich z toho odteraz vylúčiť, ak sami nechcete utrpieť škodu neuváženým 

výjdením im v ústrety. 

Vaša láska patrí Svetlu a všetkým, ktorí k Svetlu usilujú v čistom pokornom chcení, 

nie však tým, ktorí musia byť z tohto stvorenia odvrhnutí, pretože sú škodliví. 

Volanie je ešte raz určené predovšetkým ženstvu! Ženstvo svojím jemnejším 

vyciťovaním má schopnosť rozoznať s neklamnou istotou, čo patrí k Svetlu a kde je ešte 

k tomu nádej; a čo nezachrániteľné zostane prepadnuté temnu, musí s ním zahynúť podľa 

svätej vôle Božej.  
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Ale ženstvo sa musí k tomu najskôr samo očistiť a pozdvihnúť z bahna, do ktorého 

ľahkomyseľne doviedlo celé ľudstvo! A až vtedy bude schopné zase správne cítiť, keď sa 

zbaví márnomyseľnosti.  

Znovu žalujem na ženstvo všetkých vyvinutých, že sa dalo až príliš ľahko zvábiť, aby 

zostúpilo zo stupňa, prideleného mu láskavo Stvoriteľom, aby miesto Božieho požehnania 

šírilo skazu, aby krivilo všetko ušľachtilé, čo malo udržiavať rovné a neskalené. 

Ženskú dôstojnosť strhlo do prachu! Všetko jeho zmýšľanie a snaženie bolo zotročené 

najnižšou vypočítavosťou. Všetok pôvab jej bytosti, daný jej Stvoriteľom do daru, aby ním 

udržiavala v dušiach bdelú túžbu po kráse svetlých výšin a roznecovala úsilie na ochranu 

všetkého čistého, tento vznešený pôvab zavlieklo pozemské ženstvo posmešne do hlbokého 

bahna, iba k hriešnemu využívaniu pozemských cieľov!  

Žalujem! Ešte ani jeden tvor stvorenia neklesol nikdy tak hlboko, ako to urobila 

pozemská žena!  

Zvratné pôsobenie nech zasiahne teraz nespútaným náporom v Svätej sile Svetla 

každú ženu, ktorá sa nechce prebudiť k čistému, šľachetnému konaniu, ktoré jej Stvoriteľ 

kedysi milostivo vložil do rúk a tiež ju k tomu vyzbrojil! 

Je to ženstvo, je to žena, ktorú Stvoriteľ kedysi vyvolil za strážkyňu plameňa 

posvätnej túžby po Svetle vo všetkých častiach svojho stvorenia a obdaril ju k tomu 

schopnosťou najjemnejšieho cítenia! Vznikla aby bez prekážky prijímala žiarenia Svetla 

a odovzdávala ich ďalej najčistejším spôsobom mužovi a všetkému, čo ju obklopuje. 

Z tohto dôvodu žena zapôsobí svojím vplyvom, kdekoľvek príde. Je k tomu 

omilostená svojím druhom. A tento dar milosti používala k pravému opaku. 

Vplyv, ktorý jej Boh daroval, využíva na dosiahnutie sebeckých a často 

odsúdeniahodných cieľov, miesto toho, aby povznášala svoje okolie; aby udržiavala v dušiach 

živú túžbu po Svetle počas ich putovania hmotnými úrovňami, ktoré majú slúžiť k ich vývoju 

a dozrievaniu k duchovným výšinám! 

Mali byť putujúcim oporou i podporou. Svojím bytím mali poskytovať povznesenie a 

posilu a udržiavať otvorené spojenie k Svetlu, k Prazdroju všetkého života! 

Zachvievajúc sa radostne v najčistejšej vôli Všemohúceho, Pravečného, boli by mohli 

túto zem sformovať ako raj v hrubohmotnosti! 

Strážkyňa plameňa posvätnej túžby po Svetle však zlyhala, zlyhala, ako doteraz 

nezlyhal ani jeden tvor, hoci bola vyzbrojená takými darmi, ktoré by jej nikdy neboli smeli 

dať padnúť! A ona strhla so sebou celú svetovú časť do bahna temnoty! 

Dostane sa jej však plnej odplaty za tak nevýslovne rúhavé správanie, že sama 

pošpinila to najčistejšie, čoho mala byť strážkyňou.  

Ďaleká je cesta a veľké úsilie, ktoré má teraz pred sebou tá žena, ktorá v budúcnosti 

túži spolupôsobiť. Lenže milosti zvýšenej sily sa jej opäť dostane len vtedy, až to bude 

poctivo chcieť! Nech si to však nepredstavuje príliš ľahké.  

Vysoké vyznamenanie, smieť sa stať opäť strážkyňou plameňa túžby po Svetle 

a udržiavať ju v hmotnosti živú vďaka čistote svojej ženskej dôstojnosti, musí byť 

vybojované trvalou bdelosťou a neotrasiteľnou vernosťou! 

Prebuď sa, žena tejto zeme! Buď opäť čistá a verná vo svojom myslení, vo svojom 

konaní a celé svoje chcenie udržiavaj pevne zakotvené v svätosti Božej vôle! Prebuď sa alebo 

zhyň neochvejnou spravodlivosťou Pána! Nebude ti daná nijaká možnosť ešte raz tak ťažko 

škodiť prichádzajúcemu pokoleniu na Zem. Kto zo ženstva chce ďalej žiť v tisícročnej ríši tu 

na Zemi, nech sa stane najčistejšou strážkyňou duší najsvätejšej túžby po Svetle! Vo všesvätej 

sile Božej!  

AMEN. 
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233. Moc reči. 
 

 

Aké dôležité a mnohovýznamné je aj ľudské slovo v tkaní tohto stvorenia, v ríši 

hrubohmotných úrovní. to som už povedal  

Ibaže pritom sa nepochopilo, ako ďaleko ide jeho formujúci vplyv a ako zhubne môže 

pôsobiť nedbanlivosť v reči. Nielen jednotlivé slovo samo osebe má silný a formujúci vplyv 

na vaše okolie, ale aj spôsob, ako slová zostavujete a zoraďujete, ako sa ich snažíte 

vyslovovať. 

Teda samotný spôsob reči silne pôsobí na vaše okolie. Vy viete, že zo Slova pochádza 

všetko! Na počiatku bolo Slovo!  

Na to som už poukázal. Aj keď sa v tejto vete mienilo Božie Slovo, ktoré v sebe 

prechováva tie najsvätejšie tvorivé sily, predsa sa zachvieva aj v ľudskom slove, ktoré vzniklo 

súčasne s človekom až prostredníctvom Slova Božieho, aj keď nie tvorivá sila, tak predsa istá 

formujúca sila, ktorá zasahuje až do jemnej hrubohmotnosti a odtiaľ potom spätne pôsobí na 

hrubú hmotnosť. 

Preto sa učte starostlivejšie dbať na svoj spôsob rozprávania! Zostavujte slová tak, aby 

sa správne zachvievali v zákone stvorenia, aby boli teda v harmónii. Rovnomerný rytmus 

všetkého krúženia vo stvorení musí znieť vo vašich vetách, ak chcete reč rozvinúť do tej 

moci, ktorú vám tým Boh dal! 

Chcem vám pomôcť poznať nebezpečenstvo nedbalosti, aby ste mohli spolu so mnou 

verne splniť Pánov príkaz ktorý platí pre dni súdu a ktorý je vám už dávno známy v slovách : 

„Všetko musí byť nové.“ 

Všetko, nie iba niečo! A keďže len nesprávne musí sa stať novým, hovoria tieto slová 

jasne a zreteľne, že teraz je všetko bez výnimky nesprávne; lebo ináč by sa to nemuselo stať 

novým! Všetko! V tomto prípade to nie je také slovo, ktoré sa má hodnotiť ako všedné slovo, 

ale je to Boží príkaz, ktorý sa má brať vo svojom plnom význame neskrátene, bez 

obmedzovania; lebo inak by ho nebolo k tomu použité. 

A to je to, čo ste dosiaľ ešte nechceli správne chápať v celej jeho závažnosti, o čom 

rozmýšľate ešte veľmi povrchne. Na toto chorľavie bez výnimky celé vaše horlivé chcenie, a 

to jediné vám bráni urobiť ten krok, ktorý je nevyhnutne potrebný, bez ktorého by ste tiež 

nikdy nemohli splniť čo len jednu časť teraz prichádzajúcej pozemskej úlohy, bez ktorého sa 

nedá dokončiť váš vývoj.  

Týmto, pre všetko takým rozhodujúcim krokom je: zanechať za sebou všetko staré, 

ale tiež všetko, a pritom sa nesnažiť vziať si z toho niečo do nového alebo to s novým 

zmiešať! Každý pokus to nové prijať a oživiť vo vás je už dopredu beznádejný a márny, ak 

chcete pritom na vás nechať ľpieť, čo i len prášok starého. Nech už je to teraz vo vašich 

pojmoch alebo vašej znalosti, vašej naučenosti alebo vašich názoroch. To nové k vám potom 

pristúpi až vtedy, keď všetko staré bude odvrhnuté.  

Vpraviť sa do tohto nového celou vašou silou, to je vašou najbližšou, najnutnejšou 

povinnosťou. Budete sa pýtať, čo je to, to nové s poznámkou, že by ste sa radi a ochotne do 

toho vpravili, len keby ste to mohli vopred správne spoznať!  

Ja naproti tomu vám poviem: Vy viete mnoho nového, ale vzdor tomu trváte 

tvrdohlavo na starom, a tomu novému v niektorých prípadoch iba zdráhavo podávate ruku! 

Alebo vyjadrime to miernejšie: Pristupujete k tomu novému s vnútorným zdráhaním. Mnoho, 

mnoho by som vám mohol ešte pomenovať. Či je to teraz zmysel pre rodinu v starej forme, či 

sklon k móde, ktorého sa za žiadnych okolností nechcete vzdať, alebo . . . teda, temer všetko, 

v čom staré ešte držíte spojené s tým novým, aj keď máte najlepšie chcenie pre prijatie toho 

nového. 
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A tak ako tu, je tomu ešte v tisícorakých veciach, považovaných ako vedľajšie a  

predsa sa ukážu prenikavými v celkom netušenej ostrosti. Nepovažujte preto nikdy niečo za 

príliš nepatrné, mohlo by vám to pripraviť nečakane ako dôsledky tie najhoršie sklamania! 

O tomto vonkajšom však len mimochodom; lebo to sa dá vždy ešte ľahko zmeniť, keď 

teraz aj v mnohých prípadoch brzdí radostný, povznášajúci sa vývoj. Škodlivé sú však tie 

staré pojmy, zahniezdené v tisícorakých formách v ľuďoch, tiež ešte vo vás, ktorí sa máte 

stať ako prví novými medzi všetkými ľuďmi. 

A vy vždy chodíte pri tom falošnou cestou, cestou, ktorá nikdy nemôže viesť k cieľu! 

Áno, vy viete mnoho nového, ktoré sa vám možno zdá byť malé a vzdor tomu má 

rozhodujúci význam; do tohto nového sa však zakaždým snažíte vpašovať staré 

v poľutovaniahodnom sebaklame a so žalostným sebaospravedlnením! To vám však 

znemožňuje ten najnutnejší zo všetkých krokov, ktoré by vás mohli viesť k cieľu; ten prvý 

krok odvážne hodiť to staré cez palubu, rozbiť najprv všetky staré formy neľútostne proti 

vám samým, aby ste potom mohli prijať to nové!  

Nikdy nedokážete vložiť čo len najmenšiu časť z toho nového do starých foriem 

v mylnej predstave, stať sa tým novými! Vôbec nemôžete skôr správne spoznať a tým menej 

pochopiť to nové, pokiaľ ste predtým nezanechali za sebou rozbité všetko staré. To je 

základnou podmienkou stať sa novým pre každého jednotlivca, a základnou podmienkou pre 

celé ľudstvo.  

Až po úplnom rozbití starých pojmov, ktoré boli všetky falošné, môže vzniknúť 

skutočné poznanie a porozumenie od Boha daného nového a správneho! 

Práve v tom nejestvujú nijaké prechody, nijaké východisko, ale musí nastať nové 

vznikanie v tvorivej všemohúcnosti Božej, úplné znovuzrodenie, čo však sa nemôže stať 

premenou z falošného, čím by tak mnoho falošného ako burina mohlo opäť vzrásť novou 

silou.  

Pochopte predovšetkým toto ako pre vás najdôležitejšie a snažte sa to bezo zvyšku 

splniť, potom, nie však skôr, môže to nové vzniknúť vo vás samých! Až potom tomu môžete 

skutočne porozumieť a nebudete v nebezpečenstve, že opäť skĺznete do starého.  

Chcem sa pokúsiť vám pomôcť; lebo vidím, že vám síce nechýba veľké chcenie ani 

horlivosť prijať to nové, že sa však nemôžete ešte ani odhodlať skutočne úplne upustiť od 

toho starého, vzhľadom na nebezpečenstvo, že spočiatku budú vaši blížni považovať vaše 

názory za čudné. 

A tento strach, ktorý si nechcete priznať, ten tu je vo veľmi mnohých prípadoch. 

Jedine on sám vás často núti otáľať so spĺňaním môjho Slova! Mohli by ste byť príliš 

nápadní, myslíte si pri tom či onom a  nachádzate všetky možné námietky pred sebou 

samými ako utešujúce ospravedlnenie pre to, že ste moje Slovo a moje požiadavky úplne 

nesplnili tak, ako by bolo nutné pre sväté víťazstvo Svetla tu na Zemi! 

S ohľadom na ľudí a iné ťažkosti zužujete svoje hranice splňovania a nepomyslíte na 

to, že to potom nie je vôbec nijaké splňovanie, ak na tom celku chýba čo len to najmenšie!  

Nikdy nebudete ľuďom na posmech, ak úplne splníte to, čo Svetlo požaduje! Ale 

zahyniete s ľuďmi i s vašimi chybami, ak budete chcieť brať na nich ohľad.  

Máte ísť predsa všetkým ľuďom príkladom! Nemáte čakať, až sa to staré samo zrúti, 

aby ste sa potom ochotne pripojili k všetkému novému; musíte s tým začať už teraz na sebe!  

A preto máte byť nápadní, je to chcené, aby všetci ľudia o vás hovorili!  

Keby to tak nebolo, nebol by tu ani žiadny rozdiel. Lenže chýbanie tohto nápadného 

rozdielu, či už v odievaní, v pôsobení alebo vo vašej bytosti, muselo by vám len ukazovať, že 

väzíte rovnako ako ostatní ešte stále v tom starom, nesprávnom a že ste sa z toho dosiaľ 

nedokázali vymaniť!  

Ak ale vy sa tak správate, čo potom chcete očakávať od iných, ktorí musia stáť na 

zemi od Svetla ďalej a neobdržali ani silu, ktorá Vám bola daná! 
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S mojou pomocou máte teraz začať! A preto chcem odhaľovať závoj za závojom 

z tajomstiev pôsobenia Božských zákonov vo stvorení, ktoré sa vám napriek viacnásobnému 

vysvetľovaniu ešte nezdajú dostatočne zrozumiteľné; lebo im prikladáte príliš málo 

dôležitosti. Zaoberajme sa dnes mojim poukazovaním na ľudské slovo, s ktorým ste postupne 

rozvíjali svoju reč!  

Slovo sa sformovalo v zákone, a preto má oveľa väčší význam v sebe, než sa 

odvažujete pripustiť. Preto som už upozorňoval na nebezpečenstvo ľahkomyseľného tárania 

alebo rúhavých rečí a hovoril som vám o plodoch, ktoré z toho musia vzísť v dôsledku 

prazákonov stvorenia tak pre jednotlivca, ako aj pre národy a rasy. 

Lenže tento vplyv každého slova ide omnoho ďalej, až do zdanlivo celkom malých 

jednotlivostí. Preto iba ten národ dospeje trvale na vrchol, ktorého reč sa zachvieva v rytme 

Božích zákonov stvorenia! Trvale však iba vtedy, ak jeho reč stále zostane v tomto 

zachvievaní a nenechá sa z neho vytlačiť vyumelkovanosťou a mudrovaním rozumu.  

Možno už teraz tušíte, koľko zla sa v tom už napáchalo, aké viaznutie v kolobehu 

nejedného národa už len preto nastalo. 

Vývoj hlasových prejavov až k reči napredoval spočiatku, zachvievajúc sa v 

prírodných zákonoch, značne rovnomerne.  

Tak bol a zostával vo všetkom poriadok, až kým sa aj do toho nezamiešal rozum 

a čisté zachvievanie úplne odsunul a prerušil.  

Nesmiete však o tom uvažovať príliš povrchne! Tie najprimitívnejšie prírodné národy 

s malým množstvom zvukových výrazov môžu sa nimi zachvievať v zákonoch omnoho 

harmonickejšie, ako tie rozumovo najvyspelejšie národy so svojím vyumelkovaným 

spôsobom rozprávania sa s druhými alebo prejavovania svojej mienky.  

Nerozhoduje množstvo výrazových foriem samo osebe, ale až spôsob použitia 

a zostavenie ako aj vzájomného zoradenia jednotlivých slov, čo vyvoláva správne alebo 

nesprávne zachvievanie a prináša príslušné dôsledky. To je však teraz práve také pokrivené 

a z toho dôvodu nesprávne, ako všetko, čo si ľudský duch sformoval v poslednom čase. 

Nemôžete sa to však naučiť rozlišovať, to môžete iba vycítiť! Môžete to teda 

dosiahnuť až vtedy, keď znovu prebudíte svoj cit a necháte ho slobodne rozhodovať vo vás 

samých!  

Chcem vám však dať jedno upozornenie, ktoré môžete použiť ako skúšobný kameň. 

Už pred stáročiami Svetlo pripravovalo príchod Syna Človeka sem na zem vo všetkom, čo 

bolo potrebné pre jeho úlohu.  

Tak aj reč, ktorú on potreboval pre Posolstvo zo Svetla, aby ho pozemsky jasne 

sprístupnil tomuto pozemskému ľudstvu.  

Na to musela byť na zemi pripravovaná reč, ktorá by sa čo najčistejšie zachvievala v 

prazákonoch stvorenia, ktorej výrazy by nemohli byť neskoršie opäť pokrivené, aby Posolstvo 

zostalo čisté navždy!  

S týmto cieľom bola už po stáročia so starostlivosťou vedená k dokonalosti nemecká 

reč, ktorá sa spojila s rovnomerným zachvievaním tohto stvorenia, a tak je schopná 

najsilnejšie prijať silu Svetla a viesť ju ďalej bez zakalenia. 

Preto je teraz Posolstvo zo Svetla dané v nemeckej reči; lebo iná reč by ho vôbec 

nemohla podať s takou jasnosťou a výstižnosťou bez obmedzenia, pokiaľ sa vôbec dá živé 

Slovo vtesnať do hrubohmotnej formy! 

Nemecká reč dala vďaka prípravám, ktoré prebiehali počas stáročí prostredníctvom 

mnohých zvlášť na to vyvolených a  omilostených, prinajmenšom možnosť, že ten, ktorý živé 

Slovo Božie prináša mohol teraz túto reč použiť na to, aby aj tým tu na zemi splnil svoju 

úlohu. 
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Z tohto dôvodu je nemecká reč môjho Posolstva v zostavení slov a viet jediným, pre 

celú budúcnosť príkladným spôsobom vyjadrovania, keďže sa čisto zachvieva v zákonoch 

stvorenia! 

Vo svojej forme a spôsobe vyjadrovania môže a má byť raz základným vzorom pre 

nemeckú reč, dozrievajúcu k vrcholnému bodu, ktorú musí neskôr tu na zemi používať vedúci 

národ, keďže iba v tejto a žiadnej inej forme nesie v sebe tú najvyššiu schopnosť výstavby 

a udržovania, čím dostáva všetky účinné pomoci, privádzané z tkania stvorenia!  

Ujasnite si teraz, čo je tým povedané! Reč v tejto forme čerpá najväčšie sily, a pôsobí 

tým tvorivo a formujúco na vaše okolie, tak, ako to chce mať Stvoriteľ, čo je vždy a len 

pre váš najväčší úžitok, pre mier a šťastie.  

Ak opäť pokrivíte spôsob tejto reči, potom už nebude čerpať takú hojnosť všetkých síl 

a všetko bude opäť formovať rovnako pokrivené.  

Preto sa reč snažte chápať správne a používať ju v prirodzenom zachvievaní vašich 

citov pri všetkom, čo si myslíte a čo rečou formujete. Tým sa v hmotnosti stanete 

podporovateľmi; lebo čisté formy možno vytvárať tiež len čistou rečou!  

Tento čistý spôsob v záchvevoch stvorenia je vám príkladne daný Posolstvom! 

Zachovajte ho pre ľudstvo a  verne ho opatrujte, nedovoľte ho nikdy pokriviť a vynasnažte sa 

sami si tento spôsob osvojiť, potom budete na zemi úspešne pôsobiť príkladným bytím pre 

blaho všetkých národov!  

Teraz bude už vám samým jasné, že dialekty reči sú nesprávne a musia prinášať iba 

škody, pretože tejto reči chýba čistota, ktorá sa ako všade môže prejavovať iba v dokonalosti. 

Príčinou každého dialektu je buď nedbalosť, ktorá pôvodnú čistotu reči strhla vo 

svojej ľahostajnosti znovu nadol, alebo to bolo ustrnutie príslušnej reči na jednom z nutných 

prirodzených stupňov vývoja, teda koniec jej ďalšieho napredovania, vzpieranie sa proti 

zákonu trvalého vývoja k najväčšiemu rozkvetu čistoty vo všetkom, teda aj v reči. 

Obidve možnosti sú zavrhnutiahodné a namierené proti prazákonu stvorenia; rovnako 

tak lipnutie na dialektoch a ich pestovanie z láskyplnej úcty alebo . . . lenivého zvyku. 

Všetko je v tom nesprávne, bez ohľadu na to, z akých dôvodov sa tak deje! A keďže to 

nesprávne nie je nikdy schopné budovať, ale môže prinášať iba škody alebo prinajmenšom 

prekážky, čo samo osebe je už škodou, má sa tomu postupne vyhýbať, aby človek 

v budúcnosti pôsobil vo stvorení len užitočne a nebol viac jeho škodcom.  

Teda aj pestovanie dialektu je držaním sa nedokonalosti, čo je schopné vytvárať opäť 

iba nedokonalé. A ono to vytvára, formuje v každom prípade, bez ohľadu na to, či ste sa 

rozhodli pestovať dialekty z bezmyšlienkovitosti alebo vedome, formuje to s vaším chcením 

alebo bez neho. A keďže to môže formovať iba nedokonalé, v súlade s vlastným druhom, 

preto sú dialekty škodlivé, nikdy nie užitočné!  

Len uvážte, čo tým spôsobujete a riaďte sa podľa toho. Účinky môžu byť ničivé.  

Hovorí sa často, že jazyky sú tiež veľmi úzko spriaznené s druhom ľudí, a to je 

správne. To nachádzate však teraz nie len u rôznych národov, ale aj v samotnom nemeckom 

národe, pri všetkých dialektoch, pri rôznych nárečiach jednej jedinej reči!  

Ibaže to nie je tak, že istý druh ľudí formuje toto nárečie, ale nárečie samo si vytvára 

ľudí! Moc formovania a tvorenia spočíva iba v slove, reči, alebo presnejšie vyjadrené, 

v spôsobe rozprávania ľudí! Tieto tak výrazné, nápadné vlastnosti niektorých skupín ľudí 

rozličných dialektov vyšli až z týchto dialektov, časom sa ich pôsobením vyvinuli do 

rázovitosti, ale nie naopak.  

Ťažkopádny dialekt vytvára ťažkopádnych ľudí, ľubozvučný dialekt, aký pravdaže 

vôbec nejestvuje, keďže iba dokonalá reč môže byť skutočne ľubozvučná, nemôže nikdy 

vytvárať ťažkopádnych, nemotorných ľudí, zatiaľ čo povrchný spôsob rozprávania prináša 

povrchných ľudí. 
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Takto môže každý človek celkom ľahko až do tých najmenších rozdielov presne 

pozorovať, ak si chce z toho vziať nejaké ponaučenie. Budete rýchlo spoznávať, akou 

netušenou silou pôsobí každé použitie vašich ľudských slov na celú hmotnosť, najmä ako 

spätne pôsobí na samotné vaše najbližšie okolie. 

Tieto následky môžete vidieť nie len v hrubej hmotnosti, ale čoskoro dokážete 

rozpoznať aj pozemský neviditeľné prúdenia. Ak vaša reč bude v úplnej harmónii so 

zachvievaním stvorenia, potom sa časom okolo vás prejaví harmónia, čím sa vzkriesi 

a rozkvitne krása a pôvab. 

No aj tá najväčšia krása a ten najlepší pôvab sa ihneď porušia dialektom alebo 

chybnou výslovnosťou, v každom prípade chýba v tom čistota, a to sa prejaví citeľne! 

Nekonečné by boli vysvetľovania, keby som chcel hovoriť o tom podrobnejšie; ale 

azda vám budú tieto stručné údaje postačovať natoľko, aby ste mohli teraz sami napredovať 

v pozorovaní, v skúmaní a poznávaní. Budete to nachádzať všade potvrdené v prežívaní. 

Niet však skoro ničoho, pri čom by ste sa nesnažili do všetkého nového, čo som vám 

už dal, s radostným chcením vplietať opäť staré! Predovšetkým pri tých malých želaniach, 

ktoré som vám tak často dával ako radu.  

Prehliadate v tom tiež zakaždým to, čo som tak často spomínal: že v malom 

a jednoduchom spočíva pravá veľkosť!  

A keďže sa húževnato snažíte mnoho malého, jednoducho udržať v starom, možno 

bezmyšlienkovite, s pohľadom upreným iba na veľké a vzdialené, tak nebudete môcť nikdy 

skutočne začať s veľkým alebo s tým, čo sa vám javí také veliké a čo je predsa iba dôsledkom 

všetkého malého. 

Preto sa teraz vynasnažte nájsť najskôr základné chyby všetkého skriveného a ako 

prvé ich treba odstrániť, skoncovať s nimi, rozbiť v nich všetko staré, aby ste potom mohli 

plne pochopiť to nové, bez zakalenia zbytkami zo starého, ktoré už nesmie viac byť podľa 

Božieho svätého prikázania!  

V iba zdanlivo bezvýznamných a malých veciach nájdete často páku k uskutočneniu 

tých najväčších vecí, čo je dôsledok všetkej jednoduchosti Božích zákonov. Buďte preto 

jednoduchí v cítení, potom tiež budete mať vo všetkom veľmi rýchlo jasno a nebudete môcť 

vôbec zablúdiť ako doposiaľ. Je však na to pokročilý, ba najpokročilejší čas, ak chcete spĺňať 

v najsvätejšej Božej sile; lebo bez jednoduchosti ju nemôžete získať a ešte oveľa menej 

zužitkovať!  

 

 

 

 

234. „Kedy ľudia pochopia Božské...“ 
 

 

Kedy ľudia pochopia Božské? Nikdy, lebo to nemôžu pochopiť. Kedy ale budú tak 

ďaleko, že urobia veľký krok, ktorý ich celkom postaví do môjho Svetla? 

Je Deň Svätej Holubice, kedy sa Božia láska vylieva do stvorenia. Prináša vám život 

a silu. Otvorte svoje duše dokorán, využite každého okamžiku. Kto ma počuje, ten stojí 

v súde a môj hlas preniká najhlbšími hlbinami hmotnosti. Spútal som Lucifera a tým bol zlu 

stanovený koniec. Buďte bdelí, lebo vás povolám ku žatve, kedy to nebudete očakávať. 

Pomôžte mi triediť čisté od nečistého, aby divoké búrky nevrhali hluché klasy do 

čistých polí. Otvorte sa mojej láske, dajte priestor mojej prísnosti, aby prešla vašimi dušami 

ako očistný oheň a rozjasnila ich, lebo vedzte, že vás milujem pre vaše dobré chcenie, i keď 

vás temnota veľmi zaťažila. Moja láska však nie je vášho druhu, ale z Otca, je svätá. Preto jej 
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nebudete nikdy rozumieť. Ale keď sa z nej budete radovať a snažiť sa, aby ste jej boli hodní, 

potom ste učinili dosť. 

Imanuelov hlas k ľudskému tvorovi:  

„Ja som, ktorý SOM! 

Ja som Vôľa Boha, tvojho Stvoriteľa a Udržiavateľa, ja som tvoj Pán! Ja som navždy 

večný. Ja som počiatok a koniec, Alfa a Omega! Ja som tvojim prostredníkom k Božiemu 

trónu, sídlu všemohúceho – jediného Bezbytostného! 

Prišiel som, aby som zvestoval Pravdu! Prišiel som, aby som ti priniesol Svetlo 

a umožnil ti, aby si sa sám vymanil z okov zla, pokiaľ sa budeš v dobrej vôli riadiť mojim 

Slovom. 

Prišiel som z večnosti, vraciam sa späť k večnosti a predsa zostávam pri tebe a ty 

môžeš cítiť moju Všadeprítomnosť, pokiaľ v pokore otvoríš svoje najhlbšie vnútro žiareniu 

svetlej Sily, ktorú dávam bez obmedzenia, vždy a všade. Som časťou všesvätej nezávislosti 

z Boha, ktorá je zákonom. Spĺňam Boží zákon a ten zákon znie: 

Spravodlivosť!  

Poznáš pri tom, že dokonalá Božia spravodlivosť sa tebe a tvojim blížnym zdá príliš 

tvrdá a že by mohla byť dokonca pociťovaná ako nespravodlivá. Je to však len preto, že vy, 

tvorovia Všemohúceho, ste behom tisícročí skrivili pojem pravej Božej spravodlivosti 

a spútali ju putami vášho rozumu. 

Teraz som vstúpil na vašu temnú zem, do chaosu temnôt, aby som vás pripravil 

a prinútil k tomu, aby sa ten falošný pojem stal opäť takým, ako to chcel Boh, aby som vám 

ešte raz priniesol Slovo. 

Teraz ti vravím: 

JA a SLOVO JEDNO sme! 

Keď sa chceš zachrániť pred večnou smrťou, ponor sa hlboko do Slova, osvoj si ho 

a vybuduj v duchu chrám pre Slovo.  

Kto nechce takto zachrániť svoje Ja, ten musí zblúdiť na bludných cestách života 

a zahynúť. 

Ešte ti vravím: Kto by chcel svoj život zachrániť, musí ho stratiť. 

Neboj sa! Vytýčil som ti cieľ a pokiaľ mi zachováš vernosť, budem ťa posilňovať. 

Dokonca i v hodinách najväčšieho pokúšania budem nad tebou držať svoju ruku, aby si sa jej 

mohol chytiť! Premýšľaj, čo znamená moje Meno! Poznaj, kto som!“ 

Ľudstvo, ktoré usiluje nahor, dosiahne vo mne ciele svojej túžby.  

Ale vie o tom? 

V Synovi Človeka sa naplní osud všetkých ľudí! 

 

 

 

 

235. Turice 1935. (Živé slovo.)  
 

 

Turíce! Iba pred niekoľkými dňami slávili sme sviatok, ktorý je skutočnými Turicami, 

slávnosť svätej Holubice, vyliatie svätej sily Božej do tohto stvorenia! Je to obnovovanie, 

udržiavanie a ozdravovanie! 

Že vám na zemi bude môcť zostať tento sviatok tiež v budúcnosti naďalej, že táto zem 

aj s tak mnohými inými súhvezdiami nebude musieť zahynúť v súde, to ďakujte len veľkej 

láske Boha, ktorý vám pomohol ešte v poslednom okamihu, keď kvôli vášmu falošnému 

chceniu bolo už všetko dohnané k zániku. 
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Tá doba ešte len príde, v ktorej vy, ľudia, pochopíte, akej obeti zo Svetla bolo treba, 

aby ste boli vytrhnutí z istej skazy. Dnes to ešte nedokážete. Nemôžete ešte pochopiť, čo 

vlastne bolo pre vás vykonané zo Svetla. Presahuje to akékoľvek ľudské porozumenie.  

Môžete však ďakovať Bohu, svojmu Pánovi za jeho nepochopiteľnú dobrotu, ktorú 

môžete spoznávať denne, každú hodinu v celom svojom bytí, ak len úprimne chcete. A preto 

má byť celý váš život vďakou! – 

Vďakou, celý váš život! Keby ste tieto slová chápali v bežnom zmysle, tak ako 

uvažujú ľudia, muselo by nepretržité ďakovanie unavovať; lebo človek si pri tom predstavuje 

súvislý rad ďakovných modlitieb.  

Tak to však nie je chcené. Najkrajšou vďakou je čistá radosť! Keby ľudia boli žili 

podľa vôle Božej, mohli by pri svojich pútiach hmotnosťami nachádzať iba radosť a vôbec 

nič iné! Že pri tom jestvuje aj zármutok, je vinou iba samotných ľudí; lebo zármutok je Svetlu 

cudzí. 

Ľudia si vytvorili temno a tým aj zármutok a svojou vzdorovitou svojhlavosťou sa do 

toho tak zaplietli, že nakoniec už vôbec nemohli nájsť tie cesty, ktoré by ich dokázali vyviesť 

von. 

Hmotnosť sa pod nesprávnym vplyvom ľudskej vôle nestala rajom, ale namiesto toho 

len bludiskom, z ktorého žiadna ľudská duša nemohla nájsť východ. Pri tom sa množili 

chyby, ktorých následky prinášali neslýchané stupňovanie zlého chcenia a v húštine 

pokrivených pojmov bol každý náznak dobrého chcenia pevne zovretý a vo svojom raste 

zabrzdený, takže musel čoskoro opäť zakrpatieť. 

Tak to vyzeralo, keď Božia vôľa zostupovala do hmotností, aby ešte poskytla poslednú 

pomoc tým, ktorí po nej túžia.  

Lenže vy ste si to teraz všetko predstavovali veľmi povrchne; lebo ľudia sú v tom 

veľmi zvláštni. Buď sú hneď pripravení všetko od Boha zoslané zavrhnúť v domýšľavom 

chcení všetko vedieť lepšie, alebo upadajú do opaku a ako slepo veriaci očakávajú veľmi 

často fantastické nemožnosti, ktoré ležia mimo rámec Božských zákonov vo stvorení. 

Sú preto veľmi sklamaní, dokonca opäť ľahko strácajú vieru, ak sa všeličo odohráva 

inak, ako si to oni predstavovali. Tak, ako predtým nepoznali miery vo svojej slepej viere, tak 

ju nepoznajú ani vo svojom sklamaní, ktoré si sami zavinili a stávajú sa preto najhoršími 

nepriateľmi všetkého toho, čo ich podľa vlastného mienenia sklamalo. Dokážu sa pritom 

dopúšťať až nepochopiteľného, aj keď je ich konanie úplne neodôvodnené a detinské, človeka 

celkom nedôstojné. 

Pre presne usporiadané a pevne stanovené pôsobenie vo stvorení podľa Božej vôle, 

ktorá je neochvejná, nechcú mať nijaké porozumenie, ale sa mylne domnievajú, že Boh môže 

svoje vlastné zákony v tom kedykoľvek ľubovoľne zrušiť a meniť. Neuvažujú, že tým celkom 

zreteľne priznávajú svoju pochybnosť o večnej Božej dokonalosti alebo svoju vlastnú 

neuveriteľnú obmedzenosť, ktorá sa môže nazvať iba ťažkopádnosťou ducha alebo 

hlúposťou, pochádzajúcou z lenivosti. 

Velikými slovami sa chcú opierať o to, že predsa všetko vo stvorení je podrobené 

neustálym zmenám. To je síce povedané správne, ibaže zmeny sa prejavujú v dôslednom 

vývoji a rozkvete už jestvujúceho, pričom základom týchto zmien sú zákony vo stvorení, 

ktoré napriek tomu zostávajú neochvejné, ktoré sú hnacou silou, ale nikdy sa nemenia. Tie 

veľké slová sú teda iba prázdnym táraním, sú použité úplne neuvážene v ľahkovážnej 

povrchnosti. 

Ľudia roztrusujú nesmierne hodnoty svojimi slovami, tak ako hrajúce sa deti, bez toho, 

žeby sami tieto hodnoty pochopili. Preto používajú tiež slová nesprávne a dávajú im mylné 

významy. 
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 Pravdu, ktorá v nich spočíva nevidia, keďže z nich vyčítajú alebo počujú iba to, čo oni 

chcú. Hlboko bádať a namáhať sa porozumieť tomu, čo slová majú povedať a čo aj dosť 

zreteľne hovoria, nie sú vo svojej lenivej samoľúbosti vôbec ochotní.  

 I mnohým z vás chýba ešte správne porozumenie, pretože ste predsa ešte nevnikli 

dosť hlboko do môjho Posolstva, aby ste si mohli obrazne predstaviť dokonalosť 

všemohúceho Stvoriteľa v jej nedotknuteľnosti a neochvejnosti od základu, v čom spočíva 

nepochopiteľná veľkosť, jasná a jednoduchá, na ktorú ľudský duch nechce myslieť. 

 Pri skúmaní a vysvetľovaní akéhokoľvek diania, musíte pri všetkom svojom myslení 

stále brať prísne za základ neochvejnosť dokonalosti božských samočinných zákonov tohto 

stvorenia. Inak sa nikdy nedostanete ďalej a musíte blúdiť!  

 Je preto celkom namieste, že práve dnes odhaľujem trochu závoj, ktorý vám ešte 

zakrýval veľkosť onej obete, ktorú priniesol Parsifal pre vaše vykúpenie a oslobodenie. 

Pravdepodobne sa nazdávate, že najťažší bol pri tom asi boj s Luciferom, ktorý sa skončil 

spútaním Lucifera. Lenže to tak nie je; to najťažšie bolo preraziť pre vás cesty z bludiska, 

ktoré ste vytvorili svojimi chybami!  

 Je to síce iba časť jeho vykupiteľského diela, ale ak sa toto budete snažiť aspoň trochu 

pochopiť také, aké to skutočne bolo, potom nebudete môcť robiť nič iné, než neprestajne 

ďakovať Bohu za to, že smiete byť.  

 Len si raz predstavte: Vychádzajúc zo Svetla, berúc na seba ešte raz všetky útrapy 

cesty do hutných hmotností, ktorou už raz dávno šiel pre ľudstvo, prišiel Parsifal dolu na zem, 

ktorá tak hlboko klesla následkom ľudskej viny.  

 Prichádzajúc zo Svetla, nevedel, čo sú chyby a zármutok, aj keď už raz mohol spoznať 

ľudskú nenávisť; lebo Svetlo nepozná zármutok ani chyby. Nevediac o tom, stál najskôr 

uprostred týchto ľudí a ich celkom pokrivených nesprávnych pojmov. Všetko okolo neho 

bolo pod nadvládou Lucifera nesprávne, od Svetla odvrátené, všetko bolo preto pre neho 

cudzie a chladné, ba nepriateľské a odpudzujúce.  

 Teraz si možno opäť myslíte, že mal iba ukázať cestu do svetlých výšin, aby tým dal 

ľuďom to, čo potrebovali pre svoju spásu. Predstavujete si, že mal jednoducho zvestovať 

Božie Slovo, aké je!  

 Ľudia by si s ním vôbec nevedeli dať rady; lebo boli predsa úplne zapletení do svojich 

chýb, a nemohli už vzhliadať nahor, ak im k tomu nebola najskôr prekliesnená cesta, ktorá 

uvoľnila východ, cez ktorý mohli opäť uzrieť Svetlo, plné zasľúbenia. 

 Záležalo teda celkom na tom, ako Parsifal priblížil Slovo ľuďom! Musel dať svätému 

Slovu formu, ktorá bola vhodná pre ľudí v ich tiesni; lebo Slovo samotné už dostali 

prostredníctvom Ježiša aspoň čiastočne, ale nemohli ho už v sebe priviesť k životu, lebo sami 

k nemu nenachádzali cestu a výklady cirkvi boli príliš slabé, a usporiadané len za účelom 

svojej pozemskej moci, aby ešte mohli byť skutočne pomocou.  

 Slovo! Ani vy neviete, ako máte správne podľa neho myslieť; lebo pri tom zabúdate 

ako všetci ostatní, čo Slovo, o ktorom stále hovorím, skutočne je. Viete síce, že je to živé 

Slovo, ale predsa si pod tým nepredstavujete ešte to celkom pravé. 

 Ako Ježiš kedysi o Slove povedal: Ja som Slovo! tak dnes hovorím opäť ja vám: Ja 

sám sa vám dávam vo svojom Slove! Lebo tiež Ja som v pravde to Slovo samé! Už kedysi 

dávno vám bolo predsa povedané: Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a Boh bol 

to Slovo! 

 Musí vám predsa stačiť povedať, keď Ježiš potom hovoril ku svojim učeníkom: Ja 

som to Slovo a v Slove sa vám dávam! A dnes ja opakujem: Ja sám som to Slovo, ktoré vám 

dávam! 

 Len pokojne a so všetkou dôslednosťou premýšľajte o tom, a museli by ste nájsť, čo 

v tom spočíva. 
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 Keby som chcel dať Slovo ľuďom bez toho, že by som ho pre nich sformoval, 

nerozumeli by mi! To si plamenne vryte do svojho vnútra; lebo Slovo je živé, ono samo je 

život a vo svojom prapôvodnom stave je vo forme pre vás neviditeľnej alebo nespoznateľnej. 

Ono je! 

 Len čo ho však chcem ľuďom sprístupniť, to znamená pre nich zrozumiteľne 

sformovať, musím ho premeniť z jeho druhu tak, aby ho ľudia pochopili. Musí mu byť daná 

taká forma, aká je im užitočná. A nikto iný nemohol sformovať sväté Slovo, ktoré je Boh, 

ako On sám! 

 Nikto vám ho nemôže sprístupniť v celej jeho sile! To znamená, že celú jeho silu by 

ste nezniesli. Preto dostávate Slovo vo forme, ktorá je pripravená iba pre vás, ľudia a ktorá 

obsahuje práve toľko sily, koľko jej pre seba potrebujete a koľko môžete zniesť, ak sa jej 

otvoríte; lebo bez vášho otvorenia sa nemôžete zo sily prijať nič, keďže na prijatie je potrebné 

vaše chcenie, ktoré sa rovná prosbe o ňu.  

 Ako často sa predsa ešte zahrávate so svätým Slovom vo svojich myšlienkach, bez 

toho, žeby ste vlastne vedeli, čo tým činíte. 

 Ako často bolo už k tomuto ľudstvu volané, že pribilo Slovo na kríž tým, že 

ukrižovalo Ježiša, ale ľudia však neustále pribíjajú Slovo na kríž, znovu a každý deň, keď sa 

opovažujú ho krútiť a vykladať len podľa svojej vôle, aby pretvorené ochotne slúžilo ich 

rozličným prianiam a na získanie vplyvu na ľudí! 

 Kto ale myslí na to, že takéto prečiny sa musia trpko vypomstiť rúhačom, ktorí sa 

odvážili takého zla, že preň nemôže byť odpustenia! A keď je napísané: „Moja je pomsta! Ja 

dám odplatu!“ Potom sa to týka v tomto v plnej sile; lebo to pozemskými ľuďmi už 

tisícorakými spôsobmi zneužívané Slovo bolo živé; je Boh sám!  

 Nikdy nezabúdajte, čím je to Slovo, ktoré ste dostali v takej forme, aká je pre vás 

nutná, a prijímajte ho ako osvieženie svojho ducha; lebo je to pokrm, ktorý duch potrebuje, 

nápoj po ktorom prahne, bez ktorého nemôže jestvovať! Nepokúšajte sa ho pozemským 

rozumom ešte raz znehodnotiť! Potom by vám už nikdy viac nemohlo byť podané. 

Zachovávajte ho, aby sa vám nemohlo stratiť! 

 To živé Slovo môjho Posolstva nie sú ľudské výrazy a vety, ktoré na to používam, ale 

je to pre vás niečo samo osebe nehmatateľné, ktoré do neho vkladám, čo je schopné 

prostredníctvom týchto foriem do vás vstúpiť, ak sa tomu otvoríte.  

Používam vaše slovné tvary a vety len ako určitý druh kanálov, ktorými privádzam 

živé Slovo k vášmu duchu, ktorý jediný je schopný ho prijať, aby takto posilnený mohol 

rozbiť všetky putá zakrádajúceho sa temna. 

A tento, pre vás nepochopiteľný život, ktorý váš duch má piť vo forme týchto slov 

a viet, je časťou mňa samého, ktorú vám týmto dávam, aby ste mohli ďalej žiť v milosti 

Božej!  

 Teraz vám bude zaiste tiež jasnejšie, prečo bolo zásadne nutné, aby Parsifal prežil 

veľkú časť pozemského bytia medzi ľuďmi celkom nepoznaný, ak ľudstvu vôbec mala byť 

ešte raz poskytnutá pomoc Slovom. A iba Slovo mohlo pomôcť, keďže záchrana spočíva 

jedine v prebudení ľudského ducha, po ktorom musí nasledovať poznanie. Boží zákon 

nepredurčil inú cestu, než túto jedinú cestu nedotknuteľnej spravodlivosti!  

 Z tohto dôvodu hovoril už Ježiš: „Nikto neprichádza k otcovi iba skrze mňa!“ Teda 

skrz Slovo, pretože On, áno, prišiel z Boha a preto musel byť tiež Slovom. A opäť preto prišlo 

Slovo k záchrane na zem vo Vôli Božej, ktorá ako aj Božia láska je Slovom! 

 Ak chcel Parsifal, ktorý je časťou Vôle Božej nájsť teraz pre Slovo správnu formu, 

ktorá by pozemským ľuďom mohla pomôcť, musel najprv sám spoznať druh ľudí so 

všetkými ich chybami, pokrivenými pojmami; musel najprv hľadať v ľuďoch korene všetkého 

zla, aby objavil a prekliesnil cesty pomocou formy, ktorú dal Slovu a ktoré by skutočne 

museli pomôcť, ak by ľudia týmito cestami chceli ísť.  
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 To však mohol urobiť až vtedy, keď spoznal všetky ich chyby a všetky ich slabosti! 

 Lenže toto poznanie nemôže Vyslanec prichádzajúci zo Svetla nikdy dosiahnuť 

pozorovaním alebo pýtaním, ale iba vlastným prežívaním, pretože chyby, slabosti, zlo 

a skrivenia sú Svetlu celkom cudzie a cudzími aj zostanú. Vyslanec zo Svetla nemôže mať 

nikdy porozumenie pre také veci. 

 Tak bol pre putovanie Parsifala tento úsek cesty tým najťažším. Ak chcel pomôcť, 

zostávalo mu iba jediné: Musel nejakú dobu žiť ako človek medzi ľuďmi, bez toho, žeby 

vedel o svojom pôvode a úlohe; lebo inak by nebolo nikdy žiadneho prežívania! No nielen 

to, ale musel prísť aj do bezprostredného styku so všetkými chybami tohto ľudstva, musel ich 

na sebe pretrpieť, aby týmto spolupretrpením dospel aspoň k vedeniu o tom; porozumieť 

tomu nemohol nikdy, keďže jeho druhu a pôvodu museli navždy zostať cudzie pokrivené 

a nesprávne ľudské názory a ľudské práva. Preto ani nemohol myslieť alebo jednať podľa 

mylných ľudských práv; ale i keď žil na zemi, dokázal uskutočňovať vždy len Božie zákony, 

proti ktorým sa často nepriateľsky postavili mnohé právne pojmy tak hlboko klesnutého 

a obmedzeného ľudstva.  

 Cudzincovi zo Svetla, nevediacemu o svojom poslaní v čase nevyhnutného učenia sa 

na kolbišti všetkého temného, to v pozemských záležitostiach prirodzene spôsobovalo trvalé, 

ťažké boje, starosti a utrpenie.  

 Preto bol bezohľadne vtiahnutý do vírov, ktoré ho viedli cez všetku neprávosť medzi 

ľuďmi, nie iba popri nej, lebo to by nestačilo, ale on sám musel byť zapletený do všetkého, 

aby uprostred týchto strašných zauzlení jednotlivo spoznával všetko zlo a vlastným 

pretrpením našiel cestu, ktorá by ľuďom poskytovala možnosť opäť vyviaznuť 

zo skazonosných pút. On sám musel ísť cestou záchrany, a tým ju raziť pre ľudí, a to každú 

jednu, aby potom ukázal ľudstvu Slovom, ako sa opäť môže vyslobodiť zo všetkého toho zla.  

 Ničoho nemohol preto byť ušetrený, keďže mu nesmelo byť cudzím nič, čo ľudí 

stiesňuje a mučí a tým vzďaľuje od Svetla! 

 Tak mu bolo do cesty postavené všetko pozemské zlo, aby ho vlastným pretrpením 

ako prvý prekonal, týmto prekonaním súčasne vytrhol príslušný koreň, rozšliapal ho a ľuďom 

razil cesty, vedúce hore ku Svetlu.  

Zatiaľ čo trpel od ľudí a medzi ľuďmi, musel to isté ľudstvo bojom oslobodiť od 

všetkých tých vecí, ktoré proti nemu používalo, tým, že pri tom spoznal to nesprávne a ako 

prvý nastúpil cestu k oslobodeniu sa od toho. Tým, že Parsifal spoznal každé zlo, bola tiež už 

moc tohto zla zlomená a položený základ ku pomoci pre ľudstvo, ktoré v tomto zle stálo 

a klesalo.  

 To bola tá najväčšia a najťažšia obeť, ktorú priniesol pre pozemských ľudí a je to ako 

výsmech, keď sa mu ľudia z temnôt snažia práve z tohto pozemského obdobia sformovať 

obvinenia! Chcú práve túto najťažšiu časť jeho úlohy, ktorú vlastným utrpením splnil pre 

ľudstvo použiť na to, aby ho zhanobili a čo najodpornejším spôsobom pošpinili.  

 Práve všetko to, čo pre nich vytrpel, aby im v určitú hodinu mohol skutočne pomôcť 

z vlastnej skúsenosti svojou radou, ktorá sa musela zrodiť v prežití, to sa snažia ochotné 

nástroje temnôt vyčítať najpodlejším spôsobom vždy znova a znova, aby ostatných ľudí 

odvrátili alebo odviedli z ciest k záchrane tým, že chcú otriasť dôverou a vierou v záchrancu 

a v jeho poslanie. To ste koniec koncov sami čiastočne spoluprežívali.  

 To je samozrejme teraz tá najväčšia vina, ktorú si ľudia na seba naložili a ktorá 

nemôže byť odpustená! 

 Pokúste sa predstaviť si, čo to znamená, čo to je, musieť vlastným prežitím spoznať 

počas niekoľkých desaťročí všetky ľudské chyby a slabosti, ktoré sa na zemi vyskytujú! 

Skúste sa vžiť do situácií, ktoré vzniknú, ak musíte zažiť všetky následky nesprávnych 

a pokrivených ľudských pojmov, aby bola nájdená možnosť vyslobodenia sa od nich a potom 
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mohla byť ľuďom vo vhodnej forme slova podaná, keďže ľudstvo samo by to nemohlo ešte 

raz dosiahnuť. 

 A aké city to prebúdza, byť potom práve za to neprajníkmi osočovaný. Nie je to iné 

cítenie, aké mal už kedysi Syn Boží Ježiš, keď ho obvinili a ukrižovali ako bohorúhača 

a buriča, práve jeho, ktorý sám bol v Bohu a Boh v ňom! A ktorý pre ľudstvo vytrpel už i tak 

dosť a len kvôli nemu prišiel, aby mu ešte v pravý čas priniesol pomoc v Slove! 

 Keby Parsifal nevzal na seba toto utrpenie, aby ku pomoci padnutého, zblúdeného 

ľudstva našiel pre Sväté Slovo záchrannú formu, ktorú ľudia potrebovali vo svojej tiesni, aby 

mohli opäť putovať cestou ku svetlým výšinám, nikdy by nemohli znovu vďačne sláviť pravé 

Turice po svätom súde, ktorý na tejto zemi čoskoro vypukne, aby všetko staré vyrovnal v 

spravodlivosti Pána! 

 Ďakujte preto Stvoriteľovi, svojmu Bohu, že vám preukázal tú milosť a ešte raz vám 

podal svoju ruku, aby ste nemuseli byť naveky stratení! Radujte sa v jeho sile, ktorú vám opäť 

poskytol a žite vďačne podľa Slova Jemu ku cti! Lebo v Slove dávam vám cestu, pokrm i silu 

a tým máte všetko, čo potrebujete pre svoje bytie a pre svoj vzostup! To slovo však, to som ja 

sám a vy tým prijímate časť zo mňa vo vašom duchu!  

AMEN. 

 

 

 

 

236. Zmysel pre rodinu. 
 

 

ÚTULNÝ domov! V týchto slovách sa zachvieva zvuk, ktorý presne poukazuje, aký 

má byť domov, ktorý si človek zakladá tu na zemi. 

Výraz je teda celkom správny, ako všetko, čo Slovo dáva ľuďom, lenže človek aj tu 

pokrivil jasný zmysel a pri svojom klesaní stiahol ho so sebou nadol do bahna.  

Tak sa olupoval o jednu pomoc za druhou, ktoré mu mohli poskytovať oporu 

v pozemskom bytí, a všetko pôvodne čisté bolo nesprávnym ľudským zmýšľaním hodne 

zakalené a mnoho ráz rúhavo zmenené na bahnisko, z ktorého sa stal hromadný hrob duší. 

K tomu patrí tiež zmysel pre rodinu v doterajšej forme. Je veľmi často ospevovaný 

a vyzdvihovaný ako niečo ušľachtilého a charakterného, čo má zvlášť vysokú hodnotu, ako 

niečo, čo poskytuje človeku veľkú oporu; čo ho posiľňuje a podporuje a robí z neho váženého 

pozemského občana, schopného vystupovať sebaisto a bezpečne v boji o svoju existenciu, ako 

dnes ľudia radi označujú každý pozemský život. 

Ale akí ste len naivní, ľudia. Aký úzko obmedzený výhľad máte na všetko, konkrétne 

na to, čo sa týka vás, a vášho putovania úrovňami stvorenia.  

Práve tento vami tak vysoko vyzdvihovaný zmysel pre rodinu je jednou z tých jám, 

ktoré si s veľkou istotou vyžadujú nespočetné obete a tiež ich dostanú; mnoho ľudí bude tam 

totiž bezohľadne vrhnutých nepísanými zákonmi ľudských zvyklostí držaných v nich dolu 

tisícami rúk, až žalostne duševne chradnúc, bezradne sa vpravia do lenivého davu, ktorý ich 

stiahne do hlbín mdlej neosobnosti! 

Je zvláštne: Že práve všetci títo ľudia, usilujúci sa zotrvávať s húževnatou energiou na 

takých nesprávnych formách, ešte si namýšľajú, že obstoja pred Božím sudcom ako obzvlášť 

hodnotní. Ja vám však hovorím, že ich treba rátať medzi najhorších škodcov, ktorí vývoj 

a rast mnohých ľudských duchov brzdia, miesto toho, čo by ich mali podporovať!  

Nuž otvorte konečne brány svojho citu dokorán, aby ste teraz sami mohli poznať to 

nesprávne, zahniezdené do všetkých vecí a zvykov, ktoré si sformoval človek; on ich totiž 

formoval pod panstvom pokriveného rozumu, riadeného Luciferom! 
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Vynasnažím sa dať vám obraz, ktorý vám môže priblížiť porozumenie. Úzko súvisí 

s veľkým a zákonitým krúžením vo stvorení, ktoré poháňané zákonom pohybu má všetko 

udržiavať zdravé, pretože sviežosť a sila môžu byť iba v správnom pohybe. 

Zamyslite sa najprv nad tým, ako to má byť na zemi, nie ako to je v súčasnosti. V tom 

prípade všetko duchovné na zemi podobalo by sa priezračnej tekutine, ktorá je a zostáva 

v trvalom krúživom pohybe, aby nezhustla, alebo dokonca nestvrdla.  

Pomyslite si tiež na veselo žblnkajúci potok. Aká lahodná je jeho voda, ako osviežuje 

a oživuje, núkajúc občerstvenie všetkým smädným a na svojej ceste, kade tečie, pripravuje 

radosť a je požehnaním tým, ktorí ju prijímajú.  

Ak sa však z tejto vody oddelí tu i tam nejaká malá časť tým, že samostatne odtečie 

stranou, potom táto oddelená časť ostane vo väčšine prípadov čoskoro pokojne stáť ako 

kalúžka. Vo svojom osamotení rýchlo stráca sviežosť a priezračnosť a začne nepríjemne 

zapáchať, lebo bez pohybu sa voda pozvoľna kazí, je zlá a musí zahnívať. 

Presne tak je to aj s duchovným zachvievaním pozemských ľudí. Pokiaľ harmonicky 

krúžia podľa zákona pohybu, bez zdržovania a bez náhlenia, potom sa bude tiež požehnanie 

rozvíjať v netušenej sile, tým bude so sebou prinášať trvalý vzostup, keďže ho budú 

podporovať súčasne všetky druhy záchvevov v celom stvorení; nič sa mu nebude stavať do 

cesty, ale všetko sa radostne spojí a pomáhajúc pôsobenie, len posilní.  

Také bolo kedysi zachvievanie už pred dávnymi a dávnymi časmi, a každý ľudský 

duch v zdravej nenútenosti a samozrejmosti sa vyvíjal radostne a v poznaní stúpal stále 

vyššie. S vďačnosťou vpíjal do seba všetky lúče, ktoré mu mohli byť vyslané na pomoc zo 

Svetla. A tak plynul svieži prúd duchovných síl živej vody až dolu k zemi a odtiaľ zase nahor 

k Prameňu udržovania ako tok trvalého prežívania vo forme vďačného uctievania.  

Dôsledkom toho bolo všade nádherné prospievanie a ako jasavý chválospev zneli 

v celom stvorení zunivé akordy neskalenej čistoty v radostnom, nebrzdenom krúžení 

harmonického pohybu.  

Tak to bolo kedysi, kým nezačalo krivenie poznania vytváraním nesprávnych 

základných pojmov následkom ľudskej namyslenosti a tým vnieslo poruchy do nádherného 

spolupôsobenia všetkých lúčov stvorenia, ktoré vo svojom neprestajnom stupňovaní musia si 

nakoniec vynútiť pád všetkého toho, čo sa s nimi úzko spojilo.  

K týmto poruchám patrí, okrem mnoho iných, ešte aj dnešný skostnatený zmysel pre 

rodinu vo svojej nesprávnej predstave a skoro v neuveriteľnom rozšírení.  

Len si to obrazne predstavte. V harmonickom zachvievaní a krúžení ducha, 

usilujúceho nahor, ktorý osviežujúco žiaril okolo zeme a v spojení s bytostnými ju veľmi 

blahodárne prenikal, unášal ju so sebou v silnej túžbe po Svetle; zrazu sa začalo vytvárať 

viaznutie spôsobené malými, už iba lenivo krúžiacimi zrazeninami, tak ako u chladnúcej 

polievky sa zráža a oddeľuje tuk. Možno to bude pre vás ešte zrozumiteľnejšie, ak porovnám 

tento dej s nezdravou krvou; tá sa miestami zhusťuje a už iba lenivo obieha v tele, čím brzdí 

nutný a udržujúci obeh. 

V tomto obraze lepšie spoznáte základný a skutočný význam duchovného tepu vo 

stvorení, ktorý v hrubých rysoch možno prirovnať ku krvi pozemského tela. To je pre vás 

zrozumiteľnejšie a pochopiteľnejšie než obraz chladnúcej polievky alebo zurčiaceho potoka.  

Ako ďalšie porovnanie môžu slúžiť rušivo pôsobiace zrnká piesku vhodené do dobre 

naolejovaného stroja. 

Len čo sa zmysel pre rodinu, sám o sebe celkom prirodzený, nezdravo a nesprávne 

vyvinie, musí pôsobiť ako brzda a strhávať nadol pri nutnom zachvievaní zákona pohybu v 

radostnom úsilí nahor; veď terajší zmysel rodinnej súdržnosti má ako základ už iba výchovu, 

a udržiavanie hrubohmotných výhod a tiež pohodlia, nič viac.  

Tak postupne vznikali rodinné klany ako balvany, zaťažujúce a ochromujúce všetko 

duchovné zachvievanie, ktoré pre ich zvláštne druhy ani nemožno inak označovať; lebo tí, 
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ktorí ku nim patria, sa navzájom viažu, visia na sebe a tvoria tak záťaž, ktorá ich zadržuje 

dolu a ťahá ich stále hlbšie. 

Robia sa závislými jeden na druhom a postupne strácajú to, čo je vyslovene osobné im 

ako jednotlivcom, čo ich označuje ako duchovných, a preto tiež k tomu zaväzuje. 

Tým nevšímavo stranou odsúvajú príkaz, spočívajúci vo vôli Božej a vytvárajú zo 

seba akýsi druh skupinových duší, čím sa vo svojom uspôsobení skutočne nikdy nemôžu stať. 

Každý hovorí do životnej cesty druhého, často ju chce dokonca určovať a nadväzuje 

tak neroztrhnuteľné, spútavajúce vlákna, ktoré všetkých navzájom viažu a tlačia nadol. 

Sťažujú jednotlivcovi, aby sa prebudením ducha z toho oslobodil a sám kráčal svojou 

cestou, na ktorej sa môže vyvíjať, a ktorá mu je určená osudom. Takto mu nebude možné 

oslobodiť sa od svojej karmy pre vzostup svojho ducha chcený Bohom. 

Len čo chce urobiť prvý krok na ceste k slobode svojho ducha, ktorá je iba pre neho 

a pre jeho vlastný druh tou pravou, ale nie je súčasne pre všetkých tých, ktorý sa nazývajú 

členmi rodiny, okamžite sa zdvihne krik, napomínania, prosby, výčitky alebo aj hrozby, to od 

všetkých tých, ktorí sa znovu snažia strhnúť späť tohto „nevďačníka“ do područia ich 

rodinnej lásky alebo názorov!  

Čoho všetkého sú schopní, čo všetko navyvádzajú, najmä ak ide o najcennejšie 

hodnoty, ktoré sú vlastníctvom človeka, ako napr. o silu od Boha mu danú a aj potrebnú 

k rozhodovaniu uplatniť svoju slobodnú vôľu v duchovnom zmysle; za čo bude jedine on 

sám a nikto iní braný na zodpovednosť v zmysle zákona zvratného pôsobenia. 

Je to Božia vôľa, že človek sa má bezpodmienečne vyvíjať k vlastnej osobnosti, a to 

s najvýraznejším vedomím pre zodpovednosť za svoje myslenie, chcenie a konanie! Lenže 

možnosti k vývoju vlastnej osobnosti, k posilneniu schopnosti samostatného rozhodovania a 

predovšetkým tiež nutné zocelenie ducha, ako aj udržanie jeho pohyblivosti k trvalému 

bdeniu, to všetko môže vzniknúť jedine vtedy, ak je človek odkázaný na seba samého; to 

úplne zaniká v strnulom zmysle pre rodinu. Ten otupuje, dusí klíčenie a radostný rozkvet 

toho najcennejšieho v človeku, čo ho totiž pred ostatnými hrubohmotnými tvormi 

charakterizuje ako človeka, to vlastné osobné, k čomu ho robí schopným a predurčuje jeho 

duchovný pôvod. 

Nemôže dôjsť k rozmachu; lebo ak zavládne zmysel pre rodinu v nepeknej podobe, 

robí si iba nároky na práva, v skutočnosti vôbec nejestvujúce, takže sa často stáva 

neslýchaným utrpením, rozbíja mier a narúša každé šťastie. Následok toho je, že zaniká 

všetka sila, poháňajúca nahor.  

Zvolajte raz len tých, ktorí už takto museli trpieť a duševne pritom zakrpateli, ťažko 

by ich bolo spočítať!  

Aj keď zmyslom pre rodinu vanie láska pozemských ľudí dobromyseľným spôsobom 

alebo pocitom, pozemskými ľuďmi nazývaným láska, nie je to omnoho lepšie. Stále sa totiž 

pokúša učiniť jednotlivcovi všetko čo najpohodlnejšie, teda ušetriť ho práve toho, čo by ho 

nútilo rozvíjať jeho duchovnú silu... a to z lásky, zo starostlivosti alebo z rodinnej povinnosti. 

A takým ľuďom, ktorým sa každá cesta urovnáva, často sa závidí a možno sú preto 

dokonca i nenávidení! V skutočnosti sú však iba na poľutovanie; lebo takto nesprávne 

zameraná láska alebo zvyklosti nesprávne používaného zmyslu pre rodinu nikdy sa nemôžu 

považovať za dobrodenie; pôsobí to ako zákerný jed, ktorý s neklamnou istotou nedovolí 

dotyčnému rozviť sily a jeho ducha iba tým zoslabuje. 

Bude to len milosť všemúdreho Stvoriteľa, v ktorej je veľké požehnanie k udržaniu 

a povzbudeniu všetkého vo svete, keď bude teraz v prirodzenom behu ľuďom braný tento 

dočasný nezdravý tlak, aby mohli rozvinúť svoje duchovné sily a dosiahnuť najlepšie 

a najčistejšie pomoci pre duchovný vývoj.  

Ten dnes všeobecne známy a oceňovaný zmysel pre rodinu je v širšom zmysle pre 

každého ľudského ducha nebezpečným uspávacím nápojom, ktorý ho unavuje a ochromuje. 
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Brzdí a prekáža nutnému vzostupu ducha, pretože sa jednotlivým členom odstraňuje práve to 

z cesty, čo im môže pomôcť vnútorne zosilnieť. Vychovávajú a vypestujú z nich duchovne 

nevládne skleníkové kvetiny, vyhnané do výšky a vypestované, avšak žiadnych silných 

duchov. 

Tisícoraké sú druhy škodlivých, brzdiacich zvyklostí, ktoré idú ako zlé následky za 

nesprávne používaným zmyslom pre rodinu. Mali by ste sa ich ešte veľmi rýchlo a ľahko 

naučiť rozoznávať, ak najprv dokážete pozorovať všetko zo správneho stanoviska, ktoré musí 

vniesť život a pohyb do dosiaľ lenivej masy odpočívajúcich rodinných balvanov, ktoré sa 

valia, zahatávajúc a upchávajúc pritom v Bohom chcenom kolobehu zdravého pohybu ducha 

v zmysle zákonov stvorenia. Ochromujú a otravujú každú sviežu radosť a súčasne obopínajú 

ľudských duchov, usilujúcich nahor, tisícami pút, aby im nevykĺzli, alebo aby nevniesli 

nepokoj do starých vyjazdených koľají, ktorý by ich musel rušiť v ich samoľúbostiach.  

S preľaknutím uvidíte, ako vy sami ešte väzíte v mnohých takýchto vláknach ako 

mucha v sieti smrtonosnej pavučiny. 

Ak sa čo len pohnete, ak sa pokúsite z toho vyprostiť, aby ste došli k svojej od Boha 

chcenej duchovnej samostatnosti, pretože zodpovednosť nesiete predsa vy sami, potom 

s hrôzou zbadáte, ako ďalekosiahlo sa zrazu uplatní už tento váš pokus o pohyb. Až z toho 

môžete potom tiež poznať, aké početné sú tieto vlákna, do ktorých vás neúprosne zaplietli 

nesprávne zvyklosti! 

Potom sa vás zmocní strach pri tomto poznaní; poznanie ktoré môžete dosiahnuť iba 

prežitím. Avšak prežívanie bude rýchle, preženie sa okolo vás, len čo vaše okolie uvidí, že 

vám ide vážne o zmenu vášho myslenia a cítenia, že váš duch sa chce prebudiť a putovať po 

vlastných cestách, po cestách, ktoré sú mu predurčené k vývoju ako zvratné pôsobenie 

dávnejších rozhodnutí a súčasne ešte aj k oslobodeniu a vykúpeniu.  

Budete prekvapení, ba ohromení, až uvidíte, že by sa vám ochotne odpustila i tá 

najhrubšia chyba, všetko, i to najhoršie, len nie úsilie duchovne sa oslobodiť a mať o tom 

vlastné presvedčenie! Aj keď nebudete chcieť o tom vôbec hovoriť, keď ostatným dáte s tým 

pokoj, uvidíte, že to všetko nedokáže nič zmeniť, pretože oni vás nenechajú na pokoji! 

Ak potom predsa len budete všetko celkom pokojne pozorovať a skúmať, tak vás to 

musí ešte len utvrdiť v poznávaní všetkého nesprávneho, čo ľudia skrývajú v sebe; ukážu to 

totiž celkom zreteľne v spôsobe, akému sa oddávajú v náhle prebudenej horlivosti, aby vás 

zadržali. Táto horlivosť sa rozvinie iba znepokojením nad niečím neobvyklým a vychádza 

z úsilia zostať v navyknutej vlažnosti a nebyť v nej rušený.  

Je to strach pred tým, vidieť sa zrazu stáť pred Pravdou, ktorá je celkom iná než to, 

v čom sa ľudia doteraz ukolísavali v lenivej samoľúbosti.  

V ďalšej prednáške vám vysvetlím, ako máte v tom postupovať, ak sa chcete 

zachvievať v prazákone stvorenia harmonicky, teda podporujúco.  
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237. Útulný domov. 
 

 

TISÍCNÁSOBNÉ sú zauzlenia, v ktorých sa ľudia zvíjajú v zdanlivom pohodlí. Len tí, 

ktorí v sebe vyciťujú Boží zákon duchovného pohybu a usilujú o prebudenie, pociťujú 

zauzlené putá nanajvýš bolestivo, to preto, že putá sa zarezávajú až vtedy, keď takto 

uviaznutý sa pokúsi z nich vyprostiť.  

A predsa toto vyprostenie je to jediné, čo môže priniesť záchranu pred klesnutím do 

duchovného smrteľného spánku! 

Dnes sotva porozumiete tieto moje slová v celej ich prenikavej pravdivosti, keďže 

ľudstvo sa tým samo príliš zašnurovalo a ťažko môže z toho nájsť ešte možnosť k voľnému 

rozhľadu alebo k plnému porozumeniu. 

Preto Božia spravodlivosť teraz tieto putá porozrezáva, rozbije, aj keď to musí byť 

pre ľudí veľmi bolestivé a strastiplné, keď už to vôbec nejde inak. Až potom, po rozrezaní 

a odpadnutí pút vás tiesniacich, budete schopní moje slová správne pochopiť so zdeseným 

spätným pohľadom na vaše doterajšie nesprávne zmýšľanie! 

Ale napriek tomu chcem vám z tých mnohých vybrať niekoľko málo príkladov, ktoré 

vám snáď pomôžu priniesť aspoň tušenie ak už Posolstvo v sebe skutočne prechovávate; lebo 

bez toho by každé, i to najmenšie porozumenie bolo celkom nemožné. Až Posolstvom 

dokážete totiž správne porozumieť celý pozemský život so všetkým, čo vás pri tom postretne 

a zasiahne.  

Teraz sa raz podívajte so mnou na dnešný život ľudí: 

Je správne, keď sú deti verne opatrované, vedené, keď sú pod ochranou a dozerá sa na 

ne v dobe ich detstva. Keď dorastajúcej mládeži dá sa na cestu pozemským životom 

primerané vzdelanie ako príslušná výzbroj. 

Lenže potom musí každému jednotlivému človeku zostať, ba dokonca byť daná tiež 

možnosť vypracovať sa sám od najmenších začiatkov. Nesmie sa mu všetko od začiatku 

uľahčovať! A poskytnúť takú možnosť, musí byť úlohou štátnej správy. 

V poskytovaní pohodlia alebo v uľahčovaní spočíva najväčšie nebezpečenstvo ako 

podpora k duchovnej lenivosti! A to sa dosiaľ stávalo vždy v dobroprajnom zmysle pre 

rodinu.  

Už to je jed pre ľudského ducha, keď je ako dieťa vychovávané vo viere, že má 

vlastnícke právo na pozemské majetky, ktoré nadobudli rodičia. 

Hovorím teraz o škodách z hľadiska čisto duchovného, čo je tým podstatným zo 

všetkých činností človeka. Toho si musí byť vždy vedomý aj v budúcnosti, ak má ozdravieť 

on a s ním aj pomery ho obklopujúce. 

Jednako tiež z pozemského hľadiska by zmena v tom pretvorila mnohé, a tak by 

nejedno zlo odstránila z cesty. Povedzme, že by dieťa tiež malo zákonitý nárok na to, aby až 

do určitého veku používalo len ochranu a starostlivosť rodičov a súčasne dostalo príslušné 

vzdelanie, ale potom by záležalo iba na slobodnej vôli rodičov, ako chcú naložiť zo svojím 

osobným vlastníctvom. 

Ako by sa už len tým mnohé deti zmenili! O koľko viac vlastného úsilia, o koľko viac 

vážnosti pre pozemský život by tu muselo vzniknúť a aká zvýšená usilovnosť. 

A v neposlednom rade aj viacej lásky k rodičom, ktorá by nemohla ani zďaleka zostať tak 

jednostranná, akou sa často javí dnes. 

Obete milujúcich rodičov dosiahli by tým ešte omnoho vyššiu cenu, keďže by potom 

pramenili skutočne iba zo slobodnej lásky, zatiaľ čo dnes však si deti často vôbec nevážia také 

obete. Očakávajú ich a vyžadujú ako celkom samozrejmé, takže obete rodičov nemôžu 

vzbudiť pravú radosť. 
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Zmena v tom okamžite by prispela k tomu, že by sa vychovali cennejší ľudia s väčším 

sebauvedomením, silnejším duchom a so zvýšenou činorodosťou. 

Ale aj zločinom dalo by sa často zabrániť, keby nejestvovalo nijaké vlastnícke právo 

na osobný majetok druhého. 

Deťom je prijateľnejšie získavať si lásku svojich rodičov, než dovolávať sa detstva 

a jeho práv, lebo ono má tak či tak celkom iný zmysel, než sa dnes uznáva, veď deti musia 

byť vďačné, že im rodičia poskytli možnosť ku vteleniu na zem, aj keď odpykávanie 

a podporovanie sú pri tom vzájomné, ako je tomu vo všetkých prejavoch Božích zákonov. 

V skutočnosti sú tieto deti predsa cudzí duchovia pre svojich rodičov, sú vlastnými 

osobnosťami, ktoré len svojou rovnorodosťou alebo nejakým dávnejším spojením mohli byť 

pritiahnuté k inkarnácii, ako to už viete z Posolstva.  

Pozemskí rodičia poskytujú ochranu a pomoc do tej doby, ktorú duch potrebuje, aby 

svoje nové pozemské telo úplne ovládal a bol si vedomý vlastnej zodpovednosti, avšak potom 

musí pozemský človek zostať úplne voľný, odkázaný sám na seba; inak nikdy nedokáže 

zosilnieť tak, ako je to pre neho potrebné vo veľkom rozmachu Božích zákonov. Má bojovať 

a narážať na prekážky, aby ich prekonávaním sa dostával duchovne nahor, stále vyššie.  

So zmenou chápania doterajšieho práva dieťaťa na majetok rodičov dosiahlo by sa 

však ešte omnoho viac účinkov, než len tie uvedené, to za predpokladu, že budujúce štátne 

vedenie sa podpornými opatreniami vo svojom pôsobení primerane prispôsobí ľudu a raziac 

cestu, pomôže ako rodičom tak aj deťom.  

Tak i názor každého jednotlivca na nadobúdanie majetku musí sa tým inak vyvíjať. 

Dnes sa snaží mnoho ľudí svoj majetok čoraz viacej zväčšovať, len aby deťom potom zaistili 

ľahšie živobytie a aby majetok zanechali deťom. Všetko zmýšľanie a snaženie je zamerané 

len na to a je príčinou sebeckého hromadenia pozemských majetkov. 

Keď to aj úplne neodpadne, pretože ten alebo onen si tento úmysel položí za základ 

svojej celoživotnej činnosti, ale bude mnoho iných, ktorí si pre svoju pozemskú činnosť 

postavia vyšší a všeobecnejší cieľ k požehnaniu mnohých. 

Potom odpadnú nemravné manželstvá z vypočítavosti, ako aj podvod smutnej honby 

za venom. Tak mnoho zla sa samozrejme samo od seba rozpadne. Na jeho miesto nastúpi to 

zdravé, uplatní sa čestnosť vnútorného citu a manželstvá budú pravé! Už od začiatku sa bude 

pristupovať s väčšou vážnosťou k manželskému zväzku. 

Dospievajúcej mládeži má byť daná príležitosť, aby nielen mohla, ale musela rozvíjať 

svoje duchovné sily v zmysle Posolstva k nadobúdaniu svojich životných potrieb! To jediné 

by bolo to pravé, veď len tak, ale skutočne len tak pôjde duchovne dopredu, lebo sa 

duchovne musí hýbať. 

Miesto toho býva však mnohým deťom rodičmi alebo inými príslušníkmi rodiny práve 

táto cesta, tak potrebná pre ich duchovné zdravie, až príliš uľahčovaná a umožnená byť čo 

najpohodlnejšou. Tomu sa potom hovorí zmysel a láska k rodine alebo aj povinnosť 

k rodine.  

Nechcem vypočítavať škody, ktoré tým vznikajú aj pri najlepšej vôli, veď aj každý 

dobrý človek potrebuje občas na posilnenie podnety zvonku a nátlak. Dobrovoľne by sa len 

zriedkakedy staval do situácie, kde by bol prinútený sa namáhať, vypäť všetky duchovné sily, 

aby sa stal pánom situácie a dobre ju vyriešil. Vo väčšine prípadov, keby sa mal rozhodnúť, 

zvolil by si tú najpohodlnejšiu cestu; aby to mal ľahké, čo mu však duchovne neprinesie 

nijaký úžitok. 

Jeho sebaúcta a sebadôvera však stúpne, keď sa vlastnou námahou a usilovnosťou 

pozemsky prebojováva nahor, a to všetko bude potom výsledkom jeho práce. Bude potom 

oceňovať vlastníctvo omnoho správnejšie, bude si ceniť prácu a každú najmenšiu radosť, 

bude si primerane vážiť každú láskavosť od druhých a bude sa môcť omnoho živšie radovať 
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ako ten človek, ktorému bez námahy mnohé padá do lona, takže čas vypĺňa len tým, že si 

vyhľadáva rozptýlenia. 

Musíme sa snažiť napomáhať k možnosti pravého úsilia, ak chceme skutočne 

pomôcť. Nesmieme nikomu bez celkom určitých povinností hádzať do lona to ovocie, ktoré 

nadobudol iní svojou námahou. 

Samozrejme rodičia môžu ešte vždy svojim deťom darovať všetko, ak chcú, alebo im 

môžu z falošnej lásky obetovať zmysel a čas celého svojho pozemského života, môžu sa 

urobiť ich otrokmi; veď majú v tom slobodnú vôľu. Pretože však ich k tomu nenúti žiadny 

pozemský zákon, ponesú za to vo zvratnom pôsobení Božej vôle plnú zodpovednosť celkom 

sami, a to jednak pre vlastné premeškanie vo stvorení a jednak určitým dielom tiež za 

duchovnú škodu, spôsobenú deťom. 

Ľudia nie sú tu na zemi v prvom rade kvôli deťom, ale pre seba samých, aby oni 

mohli duchovne dozrievať a silnieť. Lenže pre falošnú lásku na to už nedbajú. Len zvieratá 

žijú v tomto svete ešte podľa zákona! 

Podívajte sa raz ostro na rodinné zvyklosti: 

Dvaja ľudia chcú uzavrieť manželstvo. Chcú si založiť vlastnú domácnosť, aby 

spoločne putovali pozemským bytím, za tým účelom sa zasnúbia. 

Zasnúbenie je teda prvým krokom k manželstvu. Je to vzájomný sľub a záväzok, aby 

po tomto sľube mohla nasledovať vážna príprava pre domácnosť. 

Zasnúbenie nie je nič iné ako pozemský základ k vytváraniu nového domova a 

začiatok obstarávania všetkého toho, čo je k tomu pozemsky potrebné. 

Do toho však ihneď zasiahnu nesprávne zvyklosti. 

Toto zasnúbenie sa predsa v skutočnosti týka iba týchto dvoch ľudí, ktorí si chcú 

spolu založiť domácnosť. Že sa na zaobstarávaní všetkého k tomu pozemsky potrebného 

podieľajú rodiny alebo rodičia, je vec sama osebe čisto vonkajšou záležitosťou, ak má byť 

správna. Môžu k tomu niečo darovať, ak chcú, alebo môžu inak pomáhať. To všetko zostáva 

len vonkajšou vecou a nespája, nenadväzuje osudové vlákna. 

Zasnúbenie malo by bezvýhradne byť tiež tou najposlednejšou vonkajšou hranicou 

pre akékoľvek rodinné zväzky. Ako zrelý plod padá zo stromu, ak strom a plod chcú splniť 

účel svojho bytia bez toho, že by si vzájomne škodili, tak sa musí aj človek po svojom dozretí 

odlúčiť od rodiny, od rodičov; lebo aj oni, ako i on sám, majú ešte vlastné úlohy! 

Lenže rodiny sa na to dívajú inak, dokonca aj v poslednej chvíli, keď sa dvaja ľudia 

nájdu a zasnúbia. Osobujú si veľmi často umelé práva, ktoré im vôbec nepatria. 

Jedine z Božej sily im bolo darované každé dieťa, ktoré si priali, inak by ho neboli 

mohli mať. Je to len splnenie priania, prejaveného vrúcnym spojením dvoch ľudí! 

Nemajú nijaké právo na dieťa, ktoré im bolo iba zverené, ale nikdy im nepatrí! Bude 

im tiež odňaté bez toho, že by ho mohli zadržať, alebo že by sa ich na to vopred niekto opýtal. 

Z toho teda vidíte celkom zreteľne, že rodičom nie sú dané nijaké práva zo Svetla, 

z východiska všetkého života. 

Je len samozrejmé, že až do doby zrelosti dieťaťa preberajú rodičia i povinnosti ako 

vyrovnanie za to, že ich prianie bolo splnené; neboli by totiž dostali nijaké dieťa, keby k tomu 

neboli dali príležitosť, čo v prazákonoch stvorenia sa rovná prosbe. A za vyrovnanie 

povinností majú náhradou radosť, ak túto povinnosť správne splnili. 

Avšak po dosiahnutí zrelosti musia nechať každého človeka ísť jeho vlastnými 

cestami, ktoré nie sú také ako ich.  

Zasnúbením a manželstvom vystupujú dvaja ľudia tak či tak z rodiny, aby sa sami 

spojili k vedeniu vlastnej domácnosti. Ale obe rodiny sa miesto toho domnievajú, že týmto 

zasnúbením a sobášom boli takisto ony vzájomne spojené, akoby k nej patrili, celkom triezvo 

uvažované, vôbec to nie je tak. Už sama myšlienka pôsobí divne. 
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Zasnúbenie dvoch ľudí neprináša jednej rodine dcéru a tej druhej syna, rozširujúc 

takto ich kruh. Jedine títo dvaja jednotlivci sa spájajú úplne sami. Vôbec nemajú v úmysle 

ťahať so sebou svoje doterajšie rodiny. 

Keby ľudia tušili, ako škodlivo musia pôsobiť takéto čudné názory a zvyky, snáď by 

ich sami zanechali; lenže oni to nevedia, koľko nešťastia sa tým narobí. 

Nesprávne zvyky sa neobídu bez pút v jemnej hrubohmotnosti. Ovíjajú sa tým nitky 

okolo tej dvojice, ktorá si zaumieni založiť si vlastný domov, a tieto nitky prekážajú, 

zamotávajú a zauzľujú sa časom čoraz viac a viac. Vedú často k nepríjemnostiam, ktorých 

pôvod si potom ľudia nemôžu vysvetliť, pretože sami k tomu položili základ svojimi 

obyčajmi, ktoré sú často až na smiech a na obtiaž a postrádajú vždy akúkoľvek hĺbku 

vážnosti.  

Bez preháňania možno povedať, že zakaždým sa dopúšťajú chýb, lebo kto skutočne 

pochopil vážnosť zväzku dvoch ľudí, spojenú so zasnúbením a manželstvom, ten zďaleka 

zavrhne rodinné zvyklosti, ktoré sú pri tom bežné. Ten miesto toho dá prednosť radšej tichým 

hodinám vnútorného sústredenia, ktoré omnoho spoľahlivejšie vedú k šťastnému spolužitiu, 

než všetka tá vonkajšia nemravnosť; lebo ako mravnosť to nemožno označovať. 

Po zasnúbení, ak pomery dovolia, sa dvojici podľa možnosti pripraví zariadený 

domov, aby v ňom nič nechýbalo, alebo len málo toho, čo by si mohli ešte priať. To už od 

začiatku musí vylúčiť alebo aspoň na dlhý čas zamedziť radostný vzostup, keďže bolo na 

všetko myslené a nechýba už nič.  

Takto sa mladému páru berie akákoľvek možnosť zúčastniť sa na výzdobe svojho 

domova vlastnou zásluhou, usilovnosťou a činorodosťou, tešiť sa z toho, že spoločne spejú 

k postupnému zdokonaľovaniu vlastného domova ako k pozemskému cieľu, aby si potom 

s hrdosťou a láskou mohli vážiť každý nimi získaný jednotlivý predmet, s ktorým sa spájajú 

spomienky na nejedno milé slovo, na mnohý zápas, odvážne a radostne vybojovaný bok po 

boku, súc si navzájom oporou, a tiež spomienky na nejedno mieru plné šťastie! 

Mnohým sa už vopred berie všetka radosť a hľadí sa iba na to, aby všetko bolo 

zariadené čo možno najpohodlnejšie. Ale obaja títo ľudia budú medzi tým ako cudzinci, 

pokiaľ tam nebudú mať predmety, ktoré si mohli sami zadovážiť. 

Nemusím vám ešte viac o tom rozprávať; lebo vy sami časom poznáte, čo je nesprávne 

a predovšetkým čo je duchovne i pozemsky škodlivé, či si želáte alebo nie; totiž aj v tom musí 

byť konečne všetko nové a správne, tak ako to zreteľne spočíva v zákonoch Božích. 

Ľudia, dajte možnosť mladým dvojiciam k vlastnému úsiliu nahor, len to im prinesie 

trvalú radosť a zvyšuje sebaúctu a sebadôveru. Tým sa zobudí cit vlastnej zodpovednosti, a 

tak to robíte správne! Tým im dáte viac, než keby ste im chceli vziať všetky životné starosti, 

alebo keby ste sa vynasnažili im čo najviac uľahčiť, čím by ste ich len oslabili a zdržiavali 

pred nutným zosilnením. 

Tým sa im stanete nepriateľmi a nie pravými priateľmi, akými chcete byť. 

Rozmaznávaním a uľahčovaním ich olupujete o viac, než si to teraz po mojich slovách možno 

myslíte. 

Tak nejeden človek bude tým bolestne dotknutý, lenže ja ho strhávam späť od 

masového hrobu tým, že ho oslobodzujem od nesprávneho, duchovne ochromujúceho 

a skazonosného zmyslu pre rodinu, ktorý sa postupne vytváral za celkom nesprávnych 

predpokladov. 

Aj v tomto musí konečne už raz byť všetko nové; keďže rušivé ohniská takých druhov 

nemôžu po očiste v tomto stvorení jestvovať. 
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238. Plameň učeníka.  

  

 

 Na starých i na nových obrazoch vídame učeníkov Syna Božieho, Ježiša, zobrazených 

s plamennými jazykmi na hlavách, takže sa tieto postavy na obraze javia, ako zapálené, 

nepokojne horiace sviečky.  

 Toto zobrazenie pochádza pôvodne od umelcov, ktorí boli buď sami jasnovidní 

a duchovne ukázané obrazy odovzdávali takým spôsobom ďalej alebo ich podľa popisovania 

jasnovidných ľudí zobrazili. 

 Medzi nimi sú i takí, ktorým slúžilo za základ rozprávanie o vyliatí sily Ducha 

Svätého na učeníkov, pri ktorom sa hovorilo o plamenných jazykoch. 

 Väčšina pozemských ľudí sa však napriek tomu nazdáva, že iba umelcova fantázia 

zvolila túto formu zobrazenia. Ale zobrazenie v tomto prípade temer presne vystihuje pravdu, 

pokiaľ ju vôbec možno obrazne sformovať. 

 Ibaže zo všetkých umelcov, ktorí tieto obrazy vytvorili, ako aj zo všetkých ľudí, ktorí 

tieto obrazy poznali alebo si sami o tom utvorili podobnú predstavu, ani jeden nepozná 

skutočnú súvislosť a príčinu tohto úkazu plamenných jazykov na hlavách. Jasnovidní ľudia to 

síce vidia, ale nevedia si s tým dať rady; lebo vysvetlenie toho sa medzi ľudí ešte nikdy 

nedostalo, ktoré môže byť dané len z hora.  

 Chcem sa preto dnes o tom zmieniť, pretože aj dnešní skutoční učeníci, ktorí sú vo 

svojej podstate živí, nesú na hlave ten istý plameň, ktorý môže byť mnohým jasnovidným 

ľuďom zreteľne viditeľný. Nie všetkým; lebo dar jasnovidectva je rozdielny mnohorakým 

spôsobom.  

 Pokrstenie za učeníka spája na to vyvolených ľudí pozdejšieho stvorenia 

s prastvorením. Deje sa to tak, že vyvinutým ľudským duchom sa k ich duchovnému druhu 

daruje ešte iskra z čisto duchovného. 

 Táto iskra sa javí ako plamenný jazyk na hlave, ale iba vtedy, ak učeník iskru používa 

a  nie je pri tom azda príliš lenivý. Ona sa rozžiari iba pri správnom používaní a pôsobí podľa 

svojho druhu. Pri tom zostáva stále samostatná; môže sa síce k duchovnému pridružiť alebo 

pričleniť, ale nikdy nemôže s ním splynúť.  

 Tak ako sa čisto duchovné vo stvorení, zodpovedajúc svojmu, druhu vznáša zákonite 

nad duchovným, tak stojí aj u učeníka neskoršieho stvorenia nad jeho duchom a zostáva tam 

bez toho, aby do učeníka vošlo,; lebo to čisto duchovné nie je azda čistejšie duchovné alebo 

silnejšie duchovné, ale je celkom iný, samostatný druh, má teda úplne odlišnú podstatu, než 

duchovné. 

Pripojenie oboch týchto druhov je možné, ak sú naporúdzi zákonom stvorenia 

zodpovedajúce prechody, nie však možné splynutie.  

 To je príčina, prečo sa čisto duchovná iskra zjavuje nad ľudským duchom ako 

plamenný jazyk. 

 Ale nechcem sa uspokojiť iba s vysvetlením deja, ktorý maliari zobrazujú na 

obrazoch, ale chcem ísť ďalej a uviesť vám dôvod, prečo učeníci dostávajú iskru 

z prastvorenia, načo ju potrebujú; lebo keby ju naozaj nepotrebovali, nedostávali by ju.  

 Učeníci majú byť sprostredkovateľmi medzi vyslancom Svetla, inkarnovaným na 

zemi a pozemskými ľuďmi. Majú rozširovať Božie Slovo, príkladne žiť podľa Božej vôle 

a ako prví ju pozemsky uskutočňovať.  

 Na to potrebujú širšiu schopnosť chápania, ktorá je schopná prijímať vznešený zmysel 

Božieho slova, teda rozumieť Synovi Božiemu.  

 Jedine na tento účel dostávajú učeníci iskru z čisto duchovnej ríše, ktorá ich robí 

schopnými prijímať posolstvo zo Svetla vyšším spôsobom než vyvinutý duch pozemského 
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človeka, pretože prostredníctvom tejto iskry môžu pristúpiť o malý krôčik bližšie k Božskému 

a sú duchovne vyzdvihnutí z neskoršieho stvorenia nahor k lepšiemu poznávaniu. 

 Príliš veľká je ináč priepasť, ktorá sa rozprestiera medzi Synom Božím a pozemskými 

ľuďmi a doterajší pád ľudstva na zemi je už príliš hlboký, takže prijatie sily Slova zo Svetla 

bez sprostredkovania učeníkmi by bolo ľudstvu celkom nemožné. 

 Iskra čiste duchovného, ktorú učeníci dostávajú ako dar milosti zo Svetla, ich robí 

schopnými nie len ľahšie a viac spoznávať, ale aj prijímať vyššiu silu. 

 Táto sila, ktorú učeníci budú schopní prijímať, by musela okolo pozemských ľudí 

prúdiť bez využitia, pretože títo nie sú v stave otvárať sa jej, ak sa predtým nesprístupnila ich 

duchovnému druhu.  

 Toto robiť je úlohou učeníkov! 

 Premena sily prostredníctvom učeníkov na ďalšie odovzdávanie neprichádza však 

pritom vôbec do úvahy, keďže premena sily samej osebe nie je vôbec možná. Sila zostáva 

stále celkom presne tá istá, len vyžarovanie touto silou prežiareného príslušného druhu je pri 

rôznosti druhov tiež rôzne a môže sa preto štiepiť na mnohé oddelenia. Sila vytvára iba tlak! 

Účinok tlaku je však určovaný rôznosťou odporu, ktorý kladú druhy vo stvorení. Až rozdiely 

v odpore vyvolávajú horúčavu alebo chlad, farby, tóny, príťažlivosť alebo odpudivosť, teda 

pohyby, ako aj tiaž alebo ľahkosť. Práve tak aj zmeny v tom všetkom. Teda až odpor 

vyvoláva všetky vlastnosti k prejavu!  

 Toto slovo „prejav“ vám vlastne dej ukazuje v pravom svetle; lebo vlastnosti 

všetkých druhov sa skutočne prejavia prostredníctvom sily, prichádzajú teda tlakom sily 

k prejavu, sú nútené k vystúpeniu navonok.  

Čím je pri tom odpor druhov viac alebo menej silný, podľa toho sa prejavia tlakom 

vytvárané a vytláčané vyžarovania, a ich účinky v celkom určitých, pri tom sa vyvíjajúcich 

vlastnostiach. 

 Predstavte si to takto: Živá sila je! Citeľnou a zjavnou stáva sa však až 

prostredníctvom odporu, ktorý zároveň vyvoláva a vytvára tlak, ako aj jeho zosilňovanie 

alebo zoslabovanie.  

 A tlakom vzniká všetko, čo sa prejavuje, on je základom každého sformovania vo 

stvorení, ktoré sa má usporiadať okolo rovnoramenného kríža a musí sa v ňom zachvievať, 

keďže tento kríž je živou silou, zotrvávajúcou v stále vyrovnanom pozitívnom i negatívnom 

zachvievaní. Pozitívne záchvevy prebiehajú zvisle, negatívne záchvevy vodorovne. 

 O tom však dnes len mimochodom. Všimnite si opäť učeníkov, ktorí nesú na svojich 

hlavách plamenný jazyk čisto duchovného.  

 Tento plamenný jazyk pôsobí dvojakým spôsobom, raz ako lievik pre ľudského ducha 

stojaceho pod ním, inokedy zase ako anténa. Tým naznačujem dva druhy prijímania. Lievik 

je obrazom pasívneho, negatívneho prijímania, zatiaľ čo anténa odzrkadľuje aktívne alebo 

pozitívne prijímanie. Do lievika sa musí nalievať, anténa sama pevne zadržuje to, čo sa jej 

celkom určitým spôsobom dotklo.  

 Lievik prijíma slovo ako formu, a anténa ho prijíma ako vyžarovanie sily. 

 Pôsobenie na učeníka je teraz takéto:  

 Napriek spojeniu si plameň zachováva svoj vlastný druh, ako si aj duch pozemského 

človeka uchová bez zmeny vlastný, jemu prináležiaci druh.  

 Čo je však plameň na učeníkovej hlave schopný prijať, to sa následne v ľudskom 

duchu vibračne spoluzachvieva, a ľudský duch učeníka potom dáva ďalej pozemským 

ľuďom to, čo pri spoluvibrácii precítil! Dáva to ďalej spôsobom pozemských ľudí, pretože to 

pre neho podľa zákonov stvorenia nie je inak možné, a preto mu môžu pozemskí ľudia aj 

rozumieť vďaka rovnorodosti svojho ducha! Tak sa to zdanlivo javí ako premena sily Slova 

a druhu, pretože učeník to odovzdáva ďalej inak, ako je schopný to prijať. Jeho duch však 



 738 

priamo neprijal vôbec nič, lež pri vibrácii prijímajúceho plameňa nad sebou mohol iba 

spolupreciťovať to, čo plameň prijal.  

Bez tohto jemnejšie vyciťujúceho plameňa nemohol by ľudský duch učeníka vnímať 

viac než iní ľudia. 

 Teraz ľudský duch učeníka môže ale preciťovať iba v rámci svojho vlastného druhu, 

preto už pri spolupreciťovaní prijíma to, čo zodpovedá jeho vlastnému druhu a dáva to potom 

ďalej tak, ako to vo svojej rovnorodosti s pozemskými ľuďmi sám cítil.  

 V skutočnosti to teda nie je žiadna premena sily, ale učeník dokáže pomocou 

prideleného mu plameňa iba omnoho viac vyciťovať než pozemskí ľudia, keďže plameň sa 

podobá anténe, ktorá je schopná sprostredkovať spojenie z väčších diaľok a prepožičiava mu 

schopnosť čiastočného prijímania záchvevov v čisto duchovnom.  

 Myslím, že som sa vyjadril dosť zreteľne, aby som vo vašich predstavách vyvolal 

obraz, ktorý by sa deju pokiaľ možno najviac podobal.  

 Musíte si len znovu uvedomovať, že určitý druh sa vo svojej podstate nemôže nikdy 

zmeniť. Môže mu byť vyššou mocou niečo pričlenené, lenže toto pričlenené si vždy zachová 

jedine svoj vlastný druh. Môže nastať iba spoločné pôsobenie, ktoré musí dodržať presne 

zákonom stvorenia zodpovedajúcu cestu a nemôže ísť nad ňu ani mimo nej.  

 Učeníkom bol daný tento čisto duchovný plamenný jazyk, aby mohli lepšie prijímať 

Slovo Syna Božieho na zemi, ktorého zmysel potom odovzdávajú podľa spôsobu pozemských 

ľudí ďalej, ako i svätú silu, ktorá je obsiahnutá v Slove. 

 Toto sa teda deje na uľahčenie splnenia úlohy Syna Božieho na zemi, alebo možno 

tiež povedať, na uľahčenie pôsobenia Syna Božieho na zemi vôbec.  

Z toho sa dá poznať nesmierna dôležitosť, ktorú učeníci vo svojich rozličných druhoch majú 

ako mosty k ľudstvu, ktoré nesmú byť strhnuté, ale chcú byť plne využité.  

Sú to mosty celkom odlišných druhov, ktoré sú pre ľudstvo v jeho zložení potrebné, 

aby ho Slovo mohlo svojou silou zasiahnuť. Z tohto dôvodu nie sú ani učeníci vyberaní s 

rovnakými osobnými vlastnosťami, ale sú navzájom celkom odlišní. Odlišní vzdelaním 

a charakterom, pozemskými znalosťami a pozemským postavením, dokonca sú odlišní 

duchovnou zrelosťou. Tieto rozdiely sú nutné, lebo tvoria mosty k rôznorodým skupinám, do 

ktorých sa ľudská masa rozdelila. 

 Každý učeník prijíma Slovo a silu Syna Božieho svojím vlastným spôsobom a podľa 

toho ich odovzdáva ďalej, čím pôsobí na tú skupinu ľudstva, ktorá je s ním rovnakého 

druhu. Lenže učeník musí tento svoj druh zdokonaliť do najvyššej zrelosti, aby bol pre 

svojich rovnorodých vzorom! 

 Tým teraz získate tušenie o Božej múdrosti, ktorá má v láske všetko na zreteli a vie 

vhodne pomôcť. To vám však zároveň vysvetľuje mnohé, nad čím si márne lámete hlavu, 

pretože si neviete vysvetliť príčinu toho či oného počínania. 

 V každom jednotlivom učeníkovi vidíte stelesnenú a zastúpenú jednu celkom určitú 

skupinu pozemských ľudí. Ani jeden sa pritom nepodobá druhému, práve tak málo, ako sa 

úplne nepodobajú veliké skupiny rovnorodých pozemských ľudí.  

 Celý zástup učeníkov bude však tiež stelesňovať celé pozemské ľudstvo . . . po súde! 

Lebo až potom môže byť ľuďom prostredníctvom učeníkov poskytnutá pravá pomoc. Až 

potom budú spustené padacie mosty, ktoré dnes ešte musia zostať vyzdvihnuté.  

Pritom sa to vždy týka len jednotlivého tvora ako takého, nie azda ako príslušníka 

rasy, a či nejakého národa, alebo dokonca luciferovského produktu rozumu, bažiaceho po 

moci menovaného „stranou“, a ktorý je jedným z najskazonosnejších kanálov luciferovského 

chcenia. 

 Pred Bohom také niečo nejestvuje, tam sú len tvorovia ako takí! A aký je jednotlivý 

tvor sám o sebe, taký a nie iný platí vo stvorení a pred Bohom! 
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 Takisto pritom neprichádza do úvahy, či je ľudský tvor katolíkom alebo evanjelikom, 

alebo či je členom nejakého iného vyznania; ale platí jedine to, akým je človekom. Pred 

svätými Božími zákonmi je rozhodujúce myslenie, chcenie a konanie! 

 Pestrofarebné pláštiky, ktorými sa rozum snažil obvešať duše na zemi, budú pred 

Božím súdom strhnuté; lebo sú zavesené len voľne. Čo sa však snažilo ukryť pod nimi, to 

odhalí teraz lúč Svetla!  

 Výber učeníkov poukazuje, na skutočnosť, že pre každého človeka na zemi po súde 

bude aj učeník, ktorý mu môže sprostredkovať Slovo a silu spôsobom vhodným práve pre 

jeho druh, takže žiadny hľadajúci a prosiaci nemusí vyjsť naprázdno, len čo sa namáha Slovo 

skutočne nájsť. Dosiahne bezpodmienečne duchovne spojenie s takým učeníkom, ktorý je k 

jeho druhu najbližšie a môže sa s nim potom aj pozemsky stretávať, keď bude chcieť, aby 

pritom obdržal od neho aj  to posledné: spečatenie!  

 Tak je o to postarané zo Svetla! V tomto čase vidíte iba začiatky, a preto ešte 

nemôžete vnímať celý obraz, no príde čas, v ktorom budete prekvapene stáť a vidieť, že už 

dnes boli pre to presne vytvorené celé základy a že treba už iba povkladať jednotlivé kamene 

do prázdnych miest, tými učeníkmi, ktorí budú ešte povolaní, aby sa tým zavŕšilo 

obdivuhodné mozaikové dielo, na ktorom má spočívať veľká tisícročná ríša mieru, ktorú 

zasľúbil Boh a ktorá môže byť vytvorená jedine samotným Bohom, nikdy nie človekom, aj 

keď sa na to nejeden človek cíti povolaný. 

 Vo všetkých takých prípadoch nedostavenie sa výsledku v čase, keď sa človek 

nazdáva, že ho už dosiahol, dokáže, že to bol iba človek, ktorý sa o to pokúsil! 

 Teraz budete toto všetko prežívať. Rozhliadnite sa preto okolo seba a prebuďte sa, 

ľudia! Proste Boha v čistej pokore o vrúcne vytúženú pomoc. Nespoliehajte sa na ľudský 

rozum aj keď vám bude zvučnými slovami sľubovať raj. Iba Boh sám vám ho môže dať a  

inak nikto v celom stvorení! Obracajte sa na Neho; lebo jeho sväté Slovo sa má splniť na vás!  

 

 

 

 

239. Slabé pohlavie. 
 

 

AK CHCETE poznať, čo všetko je nesprávne v doterajších názoroch, mravoch 

a obyčajach pozemských ľudí, hľadanie vás nebude stáť veľa námahy; lebo nemusíte robiť nič 

iné, než vybrať si nejaký výraz a dôkladne o ňom pouvažovať. Bude nesprávny, áno, musí 

byť nesprávny, pretože už základ všetkého myslenia týchto pozemských ľudí je úplne 

pokrivený.  

Na nesprávnom základe sa však nikdy ani nemôže rozviť správne myslenie. Musí byť 

práve tak chybné ako jeho základ. 

Vezmime si dnes všeobecne rozšírené označenie pozemského ženstva ako „slabé 

pohlavie“. Sotva sa nájde jeden človek medzi poslucháčmi, ktorý by ešte nepočul tento výraz. 

Používa sa láskyplne, ale aj výsmešne, dobromyseľne i ironicky. Prijíma sa bez uvažovania 

ako niečo ustálené a zachováva sa bezmyšlienkovito alebo skôr bez preskúmania. 

V skutočnosti je ženstvo na zemi presne tak silné ako mužstvo, len iného druhu.  

Vo svojich prednáškach som už často vysvetľoval, že skutočný pojem pre ženstvo 

a mužstvo vychádza z druhu pôsobenia vo stvorení; teda že druh činnosti je podstatný a až 

on určuje formu, umožňujúcu spoznať, či človek na zemi bude žena alebo muž.  

Rozdiel sa ukáže ihneď, len čo ľudské zárodky opustia úroveň svojho pôvodu. Tie, 

ktoré sa prikláňajú k aktívnej, teda k hrubšej činnosti, prijímajú mužské formy, kým okolo 
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tých, ktoré chcú pôsobiť pasívne, teda nežnejšie, vytvárajú sa ženské formy. Sú to dva rôzne, 

ale rovnako silné druhy pôsobenia, o nejakom slabšom druhu nemôže byť pritom ani reči. 

Tieto dva druhy podávajú aj výklad samého živého kríža, ktorý je dokonalý! Zvislé 

rameno kríža je pozitívny, teda aktívny život, vodorovné, rovnako silné a rovnako dlhé 

rameno, je negatívny, teda pasívny život. Oboje nesie živý kríž v sebe! 

Kríž stvorenia, z ktorého a okolo ktorého sa celé stvorenie vyvinulo, pripomína a 

vyjadruje to isté. Zvisle idúce rameno je to pozitívne, aktívne pôsobenie a vodorovné rameno 

to negatívne, pasívne pôsobenie. 

Vo vyžarovaní Najstarších v božskej sfére, ktorí sú súčasne strážcami Svätého Grálu 

v božskej časti hradu Grálu, takisto sa javia obidve ramená, teda rovnoramenný kríž. Lenže 

u nich to nie je sám živý kríž, tvoriaci ich vyžarovanie, ale je to znamenie, že títo Najstarší sú 

dokonalí duchovia vo svojom druhu a že prechovávajú v sebe v harmonickom pôsobení 

oboje, aktívne i pasívne. 

Vo stvorení je však aktívne oddelené od pasívneho vo svojom pôsobení. Každý duch 

prechováva v sebe buď len aktívne alebo len pasívne, ako sa to opakuje aj neskoršie 

u duchovných semienok. 

Tieto pôsobia buď pasívne alebo aktívne vedľa seba, ale trvalo usilujú k sebe, lebo 

oba druhy môžu iba v spoločnom pôsobení dokázať niečo dokonalé. Dokonalé však až 

potom, keď oba druhy pôsobia rovnakou silou a usilujú o jeden cieľ: ku Svetlu! 

Aby tak mohli urobiť, nemusia žiť spoločne v pozemskom manželstve. Nemusia 

vôbec byť hrubohmotne blízko vedľa seba, ba nemusia sa dokonca ani osobne poznať. Len 

cieľ musí byť jeden: k Svetlu! 

Výslovne toto spomínam, aby sa z mojej prednášky nemohli urobiť nesprávne závery; 

keďže manželstvá a vôbec telesné hrubohmotné zblíženia sú osobitnou vecou, ktoré priamo 

nesúvisia so snažením ku Svetlu, ale ak sú čisté, nie sú na prekážku. 

Lenže táto prednáška je predovšetkým určená mylnému výrazu: slabšie pohlavie. 

Nesmiem pritom príliš ďaleko odbočovať. Chcem len ukázať, z akej príčiny tento výraz 

kedysi vznikol a ako sa mohol trvalo udržiavať. 

To v podstate nie je také ťažké. Aj vy by ste to mohli ľahko poznať, keby ste si chceli 

dať tú námahu a všetko objasňujúc dôkladne skúmať, čo hovoria vaši blížni. 

Vy viete, že všetko ženstvo na zemi má udržiavať bdelú túžbu po Svetle ako strážkyňa 

plameňa svetlej túžby zachovávajúcej a vedúcej nahor.  

Za týmto účelom vyvíja sa v nej tiež nežnejšia schopnosť vyciťovania, pretože v jej 

túžbe po nežnejšej činnosti sa od nej neuvoľňuje toľko duchovnebytostného ako u muža, 

prikláňajúceho sa k hrubšej činnosti. 

Každá žena tým prijíma a sprostredkováva žiarenia, ktoré muži už nemôžu prijímať. V 

tomto stojí ženstvo o pol stupňa vyššie, je prikláňajúcejšie k Svetlu než hociktorý muž. 

Samozrejme za predpokladu, že stojí správne a svoje schopnosti nepremárňuje, alebo samo 

nezatarasuje.  

Muž nevedome vyciťuje, že žena tým disponuje jemnosťou, ktorú on už nemá a pri 

spôsobe svojej činnosti ani nemôže mať, inak by mu prekážala pri niektorých hrubých 

veciach, ktoré predsa musia byť. On si to síce jasne neuvedomuje, alebo len veľmi zriedka. 

No vyciťuje v tom poklad, ktorý má opatrovať. Nabáda ho to tento neviditeľný poklad 

chrániť v hrubohmotnosti, lebo pociťuje, že je pozemsky, teda hrubohmotne silnejším. 

Je len málo mužov, ktorí to necítia. Tí sú však v každom prípade zosurovení a 

nemožno ich považovať za mužov v pravom zmysle. 

Nevyslovená, iba nevedome vyciťovaná nutnosť chrániť, priviedla teraz muža k tomu, 

že časom omylom videl v žene slabšie pohlavie, vyžadujúce jeho ochranu. Toto označenie 

nevyviera teda snáď zo zlého chcenia alebo odmietavého posudzovania, ale len z neznalosti 

pravého dôvodu svojho vlastného cítenia. 



 741 

S chybnými spôsobmi myslenia pozemských ľudí a so stále silnejšie sa stupňujúcim 

obmedzením ich chápavosti vecí, ležiacich mimo hrubšej hmotnosti, nastúpilo prirodzene aj 

stupňujúce sa otupenie a s ním stále nehodnotenejší výklad tohto označenia.  

V skutočnosti muž nie je silnejšie pohlavie, ale len hrubšie, teda hrubohmotnejšie, a 

tým hutnejšie, avšak ženstvo nie je slabšie pohlavie, ale nežnejšie, uvoľnenejšie, ktoré nemá 

nič spoločné so slabosťou. 

Muž je v dôsledku svojej väčšej aktivity hrubohmotne omnoho hutnejší, čo však nie 

je chybou. On to potrebuje k vykonávaniu svojej činnosti vo stvorení, aby stál pevnejšie na 

pozemskej pôde a aby mohol bezprostrednejšie pôsobiť jednak na hutnú hrubohmotnosť a 

jednak v nej. Tak je pevnejšie spojený so zemou a je k nej viacej priklonený. 

Žena však smeruje viac nahor do jemnejšieho, nežnejšieho, nehmotnejšieho. Ona 

dopĺňa, udržiava, povznáša ľudského ducha . . . prirodzene len vtedy, ak stojí na svojom 

mieste, ktoré jej Stvoriteľ určil. 

Tým, že si vo svojom tele udržala celkom určitý druh vyššieho bytostného, nie je toto 

tak silne zhutnené. Vyššie bytostné totiž hrubohmotným telom stále preniká a udržiava ho 

vláčnym.  

Lenže toto nie je opäť ani nedostatok ani slabosť. Je to nutnosť, aby žena mohla 

prijímať a sprostredkovávať žiarenia, ktorých pomoc muž pri svojej činnosti nemôže 

postrádať, a ktoré nedokáže priamo prijímať svojim hrubým druhom.  

To všetko sa prirodzene vzťahuje tým najjednoduchším spôsobom i na 

najhrubohmotnejšie veci. Vezmime si napr. narodenie. Muž by jedine už z tohoto dôvodu 

nemohol poskytnúť možnosť, aby sa k nemu mohla priblížiť duša za účelom inkarnácie na 

zemi, aj keby mal vo svojom tele orgány k tomu prispôsobené. 

Chýba mu most pre dušu, nachádzajúci sa v nežnom bytostnom, ktoré ženstvo ešte 

v sebe má, ale od mužstva sa muselo samočinne odlúčiť vplyvom jeho aktívneho chcenia. 

Preto aj keby mal k tomu potrebné orgány, vždy by sa mohol vyvinúť len počiatok 

pozemského tela, nič viac, lebo potom by chýbalo spolupôsobenie novej duše, ktorá by sa 

nemohla priblížiť bez jemnejšieho bytostného mostu. Aj k niektorým ženám sa môže niekedy 

duša síce priblížiť, ale potom sa trvale neudrží, keď je tento most poškodený. To preto, že 

žena si prisvojila mužské vlastnosti, ktoré zatlačili to nežné bytostné, čo bolo ženstvu pridané. 

Duše sa potom opäť odlúčia prv než môže dôjsť k pozemskému zrodeniu. 

To všetko zasahuje omnoho ďalej, než si môžete domyslieť. Aj pozemské zdravie 

vašich detí je podmienené, brzdené alebo podporované bezmedzerovitosťou a čistotou tohto 

vyššieho bytostného mostu, poskytovaného matkou. 

Nielen orgány samé sú príčinou bezdetnosti alebo toho, že mnohé pôrody 

neprebiehajú tak, ako by normálne mali. Hlavná príčina ťažkostí, nemocí alebo slabostí 

spočíva veľmi často iba v nedostatočnosti, mostov, potrebných pre duše k ich bezpečnému a 

pevnému vykročeniu na pozemskú cestu. 

Ako často si nejedna žena hlúpym zahrávaním alebo odsúdeniahodnou 

márnomyseľnosťou osvojila mužské vlastnosti; tieto potom museli oslabiť alebo úplne 

zatlačiť vyššiu bytostnú časť, ktorá jej bola daná ako prednosť. Dôsledky toho sú tak 

mnohoraké druhom i formou ich stvárnenia, že si ľudia často lámu hlavu, ako je to všetko 

možné. 

Lenže ešte horšie, než u tohto hrubohmotne ihneď viditeľným sa stávajúceho diania, 

sú škody v úrovniach jemnej hrubohmotnosti, zavinené takým zlyhaním ženstva, ktoré sa 

potom prejavujú aj na zemi, i keď až po dlhej dobe.  

Ešte budete mať možnosť o tom mnoho počuť, ak niekedy prejdem k tejto téme. 

Zhrozíte sa nad ľahkomyseľným previnením ženstva, ktoré je mužmi ešte podporované 

a posiľňované ich drzím správaním sa, pretože im to bolo veľmi vítané! 
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Ešte po desaťročia sa budete za to červenať, lebo tento čas úpadku bude ešte dlhý čas 

v spomienkach na vás doliehať ako odporné bremeno. 

Tieto deje sú teraz pred ľudstvom ešte zahalené tajomstvom, ktorých závoj ešte 

odhalím v tom čase, keď ľudia dozrejú, aby to mohli pochopiť; lebo aj ja tu pôsobím 

bezpodmienečne zákonite. Ľudstvo sa môže odo mňa dozvedieť všetko, ale ja k nemu 

prehovorím vždy až potom, keď sa svojou vnútornou zrelosťou stane schopné to prijať. Tento 

dej sa prejaví celkom samočinne ako dôsledok otvárajúceho alebo zažínajúceho spojenia. 

Z toho dôvodu ľudstvo sa odo mňa dozvie len toľko, koľko je schopné spracovať, nie viac. 

Toho si však nemusíte byť vždy vedomí; ja totiž vyciťujem to vnútorné prebúdzanie a 

čulosť ducha, ktorá je veľmi odlišná od denného vedomia rozumu. A to je pre mňa podnetom, 

aby som prehovoril. 

Preto aj dnes dávam zdanlivo už omnoho viac, než môžete skutočne vedome prijať. 

Avšak váš duch, ku ktorému hovorím, to prijíma bez toho, že by ste o tom vedeli pozemsky. 

Tak to vyzerá, že mnohé dávam teraz akoby už pre neskoršie časy; zatiaľ čo váš duch to 

práve prijal. 

Len pochopenie denným vedomím príde až neskoršie, možno až po desaťročiach, 

takže až potom to budete vedieť aj pozemsky prežiť v dokonalom porozumení. 

Pokiaľ budete so mnou statne duchovne kráčať, môžem vám objasniť celé stvorenie. 

Vždy to záleží len od vás, ľudia! Zostaňte preto bdelí a čulí duchom, aby som vám nemusel 

nič zamlčať! 

Dávam rád a s radosťou, avšak som viazaný zákonom, pretože ja sám som tým živým 

Božím zákonom a tiež Slovom, ktoré vám posiela Všemohúci! Smiem vám dávať takou 

mierou, akou môžete prijímať a nie viac! To majte na pamäti. Využite preto čas, pokiaľ som 

s vami, na zemi aby ste nič nezmeškali; lebo nikto okrem mňa vám to nemôže dať. Až už 

nebudem s vami na Zemi, potom aj zjavenia pre toto pozemské ľudstvo budú u konca na 

všetky časy!  

Strážte moje slovo a používajte ho, môže vám dať všetko! 

 

AMEN. 

 

 

 

240. Zborený most. 
 

 

V POSLEDNEJ prednáške som hovoril o onom moste, ktorý chýba u najväčšej časti 

dnešného pozemského ženstva bielej rasy, až ktorý činí ženstvo ako také . 

Je žalostné vidieť, ako pozemský človek horlivo speje k úpadku, a tým k záhube vo 

falošnej viere, že stúpa nahor. 

Pozemský človek! Na mene tohto tvora lipne horká príchuť pre všetko, čo vo stvorení 

tká podľa vôle Božej a zdá sa, že by bolo lepšie pre človeka, keby sa jeho meno už viac 

nevyslovovalo, keďže pri každom vyslovení tohto mena zavanie celým stvorením súčasne 

nevôľa a stiesnenosť, ktorá veľmi ťažko dolieha na pozemské ľudstvo; táto nevôľa 

a stiesnenosť sú živou obžalobou, ktorá sa formuje samočinne a musí sa nepriateľsky postaviť 

proti celému pozemskému ľudstvu. 

Tak je pozemský človek vo svojom nesprávnom pôsobení, ktoré sa ukázalo v tomto 

stvorení ako brzdiace, rušivé a trvale škodlivé, dnes nakoniec opovrhovaný vlastnou vinou pre 

svoje smiešne chcenie vedieť všetko lepšie. Svoje odvrhnutie si tvrdošijne sám vynútil, keďže 

sa urobil neschopným, aby jednoducho a v pokore ešte prijímal Božie milosti. Chcel zo seba 
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urobiť stvoriteľa, vykonávateľa, chcel si vynútiť, aby pôsobenie Všemohúceho bolo úplne 

podrobené jeho pozemskej vôli. 

Nejestvuje nijaké slovo, ktoré by mohlo správne označiť takú samoľúbu namyslenosť 

v jej hlúposti, ktorá nemá hraníc. Len sa zamyslite raz sami nad týmto temer neuveriteľným 

správaním. Predstavte si pozemského človeka, ako sa vo svojej dôležitosti chce postaviť nad 

dosiaľ mu neznáme súkolesie tohto zázračného diela Božieho stvorenia, aby ho viedol, miesto 

toho, aby sa do neho ochotne vradil, ako jeho malá čiastočka ...potom nebudete vedieť, či sa 

máte smiať alebo plakať! 

Ropucha, stojaca pred vysokým bralom a rozkazujúca, aby uhlo pred jej krokmi, 

nepôsobí tak smiešne ako dnešný človek svojím velikášstvom voči svojmu Stvoriteľovi. 

Predstava o tom musí vzbudiť odpor v každom ľudskom duchu, ktorý sa teraz prebudí 

v súde. Hrôza, úžas a zdesenie sa ho zmocnia, keď zrazu v poznaní svetlej Pravdy zazrie 

všetko pred sebou tak, ako to skutočne už oddávna bolo, aj keď to dosiaľ nemohol 

spozorovať takýmto spôsobom. Plný hanby rád by potom utiekol až na koniec všetkých 

svetov. 

A haliaci závoj sa teraz strhne, bude v šedivých zdrapoch rozhádzaný na všetky strany, 

až lúč svetla bude môcť plne prežiariť ľútosťou hlboko skrúšené duše, ktoré sa v novo 

prebudenej skromnosti chcú skloniť pred svojim Pánom Bohom, ktorého už nemohli poznať 

v zmätkoch, ktoré narobil k zemi pripútaný rozum, po celú dobu, počas ktorej smel 

neobmedzene vládnuť. 

Lenže odpor voči konaniu a mysleniu pozemských ľudí musíte poriadne zažiť na sebe 

i v sebe, prv než budete môcť byť od toho oslobodení. Ten odpor musíte tak vychutnať, ako 

ho dávalo pozemské ľudstvo vždy prežívať všetkým vyslancom zo Svetla vo svojej ošklivej 

zvrátenosti, nepriateľskej voči Svetlu. Nijak inak nemôžete dôjsť k spáse!  

Je to jediné oslobodzujúce zvratné pôsobenie vašej viny, voči vyslancom Svetla, ktorú 

musíte teraz sami prežívať, lebo inakšie vám nemôže byť odpustená. 

Už v najkratšom čase vstúpite do tohoto prežívania, čím skôr na vás zapôsobí, tým to bude 

pre vás ľahšie. Kiežby vám súčasne prekliesnilo cestu k svetlým výšinám. 

A opäť bude pritom ženstvo, ktoré ako prvé bude musieť pocítiť hanbu, keďže jeho 

úpadok ho teraz donucuje, aby bolo vystavené týmto veciam. Samo sa ľahkomyseľne 

postavilo na stupeň, ktorý ho teraz násilne vrhá zosurovenému mužstvu pod nohy. S hnevom 

a s pohŕdaním vzplanúc, budú sa teraz pozemskí muži zvysoka pozerať na všetky ženy, ktoré 

už nie sú schopné dať im to, k čomu boli Stvoriteľom vyvolené a čo muž tak nutne potrebuje 

k svojmu pôsobeniu.  

Je to len sebaúcta, ktorá každého pravého muža robí až potom pravým mužom! 

Sebaúcta, nie namyslenosť. Avšak sebaúctu môže muž nadobudnúť jedine pohľadom na 

ženskú dôstojnosť, ktorú ochraňuje, a to mu poskytuje a udržiava úctu pred sebou samým! 

To je to veľké, doteraz ešte nevyslovené tajomstvo medzi ženou a mužom, schopné ho 

podnecovať k veľkým, čistým činom tu na zemi, ktoré všetko myslenie očistne prežaruje, 

a tak rozširuje posvätný záblesk vznešenej túžby po Svetle v celom pozemskom bytí. 

Ale to všetko odňala mužovi žena, ktorá rýchlo podľahla Luciferovskému zvádzaniu 

následkom smiešnej márnomyseľnosti pozemského rozumu. Len čo teraz precitne v mužovi 

poznanie tejto veľkej viny, bude sa pozerať na ženy už iba ako na také, akými sa skutočne 

museli stať svojou svojvôľou. 

Lenže táto potupa, akokoľvek bolestivá, je opäť veľkou pomocou tým ženským 

dušiam, ktoré pod spravodlivými údermi súdu ešte v prebudení a v spoznaní uvidia, ako 

nesmierne olúpili mužov svojou nesprávnou márnomyseľnosťou; lebo vynaložia všetky sily, 

aby znovu získali tú dôstojnosť, ktorú tým stratili, ktorú samé od seba odhodili ako bezcennú 

vec, ktorá im prekážala na zvolenej ceste nadol. 
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A toto chcenie nájde teraz najsilnejšiu oporu v prúdoch sily božskej čistoty 

vysielaných pri slávnosti Čistej Ľalie na pomoc všetkých tých z pozemského ženstva, ktoré sa 

vážne, celou silou namáha pozdvihnúť nahor, ktorá mu ešte zostala, aby konečne radostne 

splnilo všesvätú vôľu Božiu vo stvorení.  

Ešte ste si celkom neujasnili napriek mojej poslednej prednáške ťarchu škodlivých 

následkov, ktorá musela dopadnúť na celé pozemské ľudstvo, keď väčšina pozemského 

ženstva sa snažila svojím nesprávnym správaním horlivo rúcať mosty, spájajúce ho s prúdmi 

zo Svetla.  

Tieto škodlivé následky pôsobia na všetky strany stonásobne a v mnohorakých 

podobách. Stačí, keď sa vynasnažíte vradiť sa do nevyhnutných účinkov zákonov stvorenia. 

Poznanie nebude potom vôbec ťažké. 

Zamyslite sa ešte raz nad samotným jednoduchým dejom, odohrávajúcim sa v prísnej 

zákonitosti:  

Len čo sa žena pokúsi mužsky myslieť i konať, tu sa hneď toto chcenie prejaví 

príslušným spôsobom. Najprv vo všetkom, čo je s ňou úzko späté s bytostným, potom 

i s jemnohmotným, rovnako ako potom po určitom čase aj v jemnejšej hrubohmotnosti. 

Následok toho je, že pri pokusoch pozitívneho pôsobenia pozemskej ženy, 

odporujúcich jej úlohe, budú všetky jemnejšie časti jej ženského druhu ako pasívne zatlačené 

a nakoniec sa od nej uvoľnia. To preto, že nepoužívaním postupne strácali na sile a boli 

odtiahnuté rovnakým základným druhom od ženy.  

Tým je potom strhnutý most, ktorý pozemskú ženu robí schopnou svojím pasívnym 

druhom prijímať vyššie žiarenia a sprostredkovávať ich hrubšej hmotnosti, v ktorej je svojím 

telom celkom určitou silou zakotvená. Toto je však tiež ten most, ktorý duša potrebuje 

k inkarnácii na zem do hrubohmotného tela. Ak tento most chýba, každej duši je vstup do 

rastúceho tela znemožnený, a duša sama nemôže prekročiť priepasť, ktorá tým musela 

vzniknúť. 

Lenže ak je tento most iba čiastočne zrútený, čo závisí od druhu a veľkosti chceného 

pomužštenia činnosti ženy, aj napriek tomu sa môžu vteliť duše, ktoré rovnako nie sú ani 

celkom mužské ani celkom ženské, tvoria teda nepekné, neharmonické zmesi, ktoré 

prechovávajú neskoršie všetky možné neukojiteľné túžby, cítia sa vo svojom pozemskom bytí 

trvale nepochopené, a tým žijú vo svojom okolí v neustálom nepokoji a v nespokojnosti. 

Pre také duše a tiež pre ich pozdejšie pozemské okolie bolo by lepšie, keby neboli 

našli príležitosť k inkarnácii; tým si totiž na seba len nakladajú vinu a nikdy nič neodpykajú, 

pretože v skutočnosti nepatria na zem. 

Príležitosť a možnosť k takýmto vteleniam, ktoré sú stvorením, čiže Božou vôľou 

neželané, dávajú len tie ženy, ktoré svojou náladovosťou a smiešnou márnivosťou ako aj 

zneucťujúcou chtivosťou aspoň zdanlivého uplatnenia sa, prikláňajú sa k pomužšteniu. Bez 

ohľadu, akého je druhu. 

Nežné, pravé ženské duše sa nikdy nevtelia skrz takéto neženské ženy. Z toho dôvodu 

je ženské pokolenie na zemi postupne celkom otravované, pretože sa táto úchylka vždy viac 

rozširovala a priťahuje stále takéto nové duše, ktoré nemôžu byť ani celkom ženou ani celkom 

mužom, a tak rozširujú na zemi neprávosť a disharmóniu.  

Múdre zákony stvorenia vytýčili našťastie aj v takých veciach ostré hranice; lebo 

takýmto násilným posunom, vynúteným chybným chcením, vznikajú najskôr ťažké alebo 

predčasné pôrody, deti náchylné k chorobám, nervózne, s rozrušenými citmi. Nakoniec 

nastáva po určitom čase neplodnosť, takže národ, ktorý pripustí, aby sa ženstvo 

pomužšťovalo, je odsúdený k pomalému vymieraniu. 

To sa prirodzene nestane z dneška na zajtra, aby sa to ľuďom, žijúcim v súčasnosti, 

zdalo zrazu nápadné. Aj takéto dianie musí ísť cestou vývoja.  
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Aj keď pomaly, ale isto! A vyžaduje to nutný zánik niekoľkých generácií, prv než sa 

môžu zastaviť alebo napraviť následky takého previnenia ženstva, aby národ bol vyvedený 

z úpadku opäť k ozdraveniu a bol zachránený pred úplným vymretím. 

Je neochvejným zákonom, že tam, kde veľkosť a sila oboch ramien kríža stvorenia sa 

nemôže zachvievať v dokonalej harmónii a čistote, kde pozitívne mužské ako aj negatívne 

ženské nie sú rovnako silné a neskrivené a kde je pokrivený rovnoramenný kríž, tam musí 

nasledovať úpadok a nakoniec i zánik, aby sa stvorenie zase oslobodilo od takých zvráteností.  

Preto ani jeden národ nemôže stúpať nahor alebo byť šťastný, ak nemá pravé, 

nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.  

Sú tisícoraké veci, ktoré kazia týmto spôsobom pravé ženstvo. Preto tiež dôsledky 

toho sa prejavujú viac alebo menej ostrejšie vo svojich škodlivých účinkoch. Lenže sa 

prejavia vždy, v každom prípade!  

Nechcem tu ešte hovoriť o ľahkomyseľnom napodobňovaní mužských zvykov 

ženami, ku ktorým patrí na prvom mieste fajčenie; lebo to je nákaza sama pre seba, tvoriaca 

zločin na ľudstve, ako sa človek ani neodváži predbežne domyslieť. 

Pri bližšom poznaní zákonov stvorenia veľmi skoro zmizne neospravedlniteľné 

a bezmyšlienkovité sebectvo fajčiarov, holdujúcich ešte aj vo voľnej prírode svojej vášni, čím 

otravujú svieži, oživujúci vzduch, ktorý ako dar Boží má byť stále prístupný každému tvorovi. 

Nastane to aj preto, aby sa fajčiari mohli dozvedieť, že táto nemravnosť je semenišťom 

mnohých chorôb, pod metlou ktorých trpí dnešné ľudstvo. 

Odhliadnuc od samotných fajčiarov tým, že dojčatá a deti musia vdychovať tabakový 

dym, brzdí sa v nich vývoj niektorých orgánov, zvlášť utužovanie a zosilňovanie pečene, 

ktorá je pre každého človeka veľmi dôležitá, pretože pri správnej a zdravej činnosti môže 

zabrániť zdroju ochorenia rakovinou. Je to najistejší a najlepší prostriedok k potieraniu tejto 

nákazy. 

Žena dneška si vo väčšine prípadov zvolila nesprávnu cestu. Jej snaženie smeruje k 

odženšteniu. Nech je to už v športe, vo výstrednosti, alebo v rozptyľovacích zábavách; no, 

najviac účasťou na pozitívnych okruhoch činností, ktoré prináležia a musia ostať mužom, ak 

má byť pravý vzostup a mier. 

Tým sa na zemi od základu všetko posunulo, vychýlilo sa z rovnováhy. I stále 

vzrastajúce spory, ako aj neúspechy pramenia len zo svojvoľného pomiešania pozitívneho a 

negatívneho pôsobenia medzi všetkými ľuďmi na zemi. Stvorenie vyžaduje, aby toto 

pôsobenie zostalo čisté. Takto vynútený chaos musí mať za následok úpadok a zánik. 

Akí ste len naivní, ľudia, že sa nechcete naučiť poznávať jednoduchosť Božích 

zákonov, ktoré sa dajú tak ľahko dodržiavať v ich úplnej správnosti.  

Zaiste máte múdre príslovia a radi ich rozprávate. Už jediná veta vám povie mnoho: 

Malé príčiny, veľké následky! Vy sa nimi však neriadite. Vôbec nemyslíte na to, aby ste 

najskôr hľadali malé príčiny pri všetkom, čo sa okolo vás deje, čo vás ohrozuje, trápi a tlačí, 

aby ste sa týmto vyhli a predišli tak vzniku veľkých následkov. To sa vám zdá príliš 

jednoduché! Preto chcete prísť najprv na kĺb ťažkým následkom, pokiaľ možno s veľkým 

hlukom, aby váš čin bol náležite ocenený a priniesol vám pozemskú slávu! 

Lenže takto nikdy nedosiahnete víťazstvo, aj keď sa domnievate, že ste k tomu 

dokonale vyzbrojení, ak sa neodhodláte celkom jednoducho hľadať príčiny, aby ste sa týmto 

všetkým príčinám vyhli a navždy zamedzili i ťažkým následkom! 

A tieto príčiny opäť nenájdete, ak sa nenaučíte v pokore poznávať milosti Boha, ktorý 

vám dal vo stvorení všetko, čo vás môže ochrániť pred každým utrpením.  

Pokiaľ vám chýba pokora pre vďačné prijímanie Božích milostí, dovtedy zostanete 

zapletení do svojho nesprávneho konania a myslenia až k poslednému pádu, ktorý vás musí 

viesť do večného zatratenia. A tento posledný časový úsek je pred vami: Jednou nohou stojíte 

už nad priepasťou. Nasledujúcim krokom sa zrútite do bezodnej hlbiny. 
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Uvážte si to dobre, cúvnite späť a zanechajte to fádne beztvaré pozemské bytie bez 

tepla, ktoré ste až doteraz uprednostňovali. Staňte sa konečne takými ľuďmi, akých chce 

Božia vôľa naďalej ešte trpieť aj v budúcnosti vo stvorení. Bojujte tým za samých seba; lebo 

váš Boh, ktorý vám milostivo poskytol splnenie vašej túžby po vedomom bytí v tomto 

stvorení, vás nepotrebuje! To si navždy pamätajte a ďakujte mu každým vydýchnutím, ktoré 

vám dovoľuje jeho nevýslovná láska! 

AMEN. 

 

 

 

 

(241. Slávnosť Čistej Ľalie) 
(7. 9. 1935) 

 

 

Kovovou päsťou búcha teraz osud na brány všetkých ľudských duší! 

Nezadržateľne, každý odpor rozbíjajúc, valí sa teraz uzavretie kruhu všetkých 

zvratných pôsobení nad Zemou, a pritom vyhubí namyslenosť prefíkaného rozumu a nechá 

opäť vzniknúť pokoru, ktorá samotná urovná cestu k Božej milosti. 

Ľudstvo, súdiaca ruka všemohúceho Boha na teba ťažko dopadne! Musíš poslúchať 

alebo zahynúť! Niet pre teba možná žiadna iná cesta, keď si zameškalo všetok čas a nechcelo 

počuť volanie, ktoré ťa mohlo ešte v pravý čas zachrániť. 

Chcelo si to vedieť lepšie a teraz musíš zožať plody svojej sejby, musíš na sebe poznať 

výsledky svojho chcenia. Aké nesprávne toto chcenie bolo, to budeš teraz prežívať a s hrôzou 

pritom uvidíš, ako blízko ti bola vždy pomoc, ktorou si pohŕdalo, áno posmievalo sa jej 

v nadmiere svojej veľkej viny, ako si nedbalo na svoju spásu, a dokonca často s nenávisťou ju 

prenasledovalo.  

Teraz ale začína zvratné pôsobenie podľa Vôle Boha. Každé Slovo, ktoré ste preriekli, 

stihne teraz vás, pokiaľ sa nezachvievalo v prazákonoch Stvorenia, alebo pokiaľ bolo 

zamerané proti tomu, koho vám Boh poslal ku pomoci. Je ľahostajné, v ktorom pozemskom 

období v obrate tisícročí ste ich vyslovili. Musíte sa teraz za to zodpovedať. V zúčtovaní vás 

to postihne! Nebude vám prepáčená ani myšlienka, tým menej jednanie, ktoré mierilo proti 

vôli Božej. 

A neklamte sa ešte v poslednom okamžiku: Aj nedbanie Svätého Slova Božieho je 

jednanie, ktoré vám bude pripočítané k príťaži! Lebo ste tým prejavili jasne lenivosť svojho 

ducha, ktorý sa nechcel dosť hýbať, aby poznal Pravdu, ktorý sa vo váhavej nedbalosti 

hľadeli pridržať nesprávnych výkladov cirkví túžiacich po pozemskej moci. 

Taký človek bude celkom opustený; lebo jeho cirkev mu nemôže poskytnúť žiadnu 

ochranu, ani mu pomôcť, keď sa tiež nad ním Boží súd vynorí, pretože všetky cirkvi samy 

musia zjavne stáť pod Svätým Božím súdom, lebo ich jednanie nemá v sebe žiadny život, ale 

je len prázdne a vás vždy brzdilo, prekážalo vám a trúfalo si stavať sa medzi Boha a vás! 

Vy všetci musíte teraz kráčať ostrým lúčom Božej Spravodlivosti, ktorý vaše 

pokrytectvo a falošnosť neomylne obnaží a to, čo ste doposiaľ v chytrosti skrývali, ukáže 

v skutočnom svetle. Zrúti sa, čo bolo falošné a prázdne, a obstojí len skutočne pokorné úsilie 

po poznaní Boha! 

Teraz už netreba žiadnych slov, ktoré by vás varovali a priviedli k zamysleniu, lebo 

vstupujete do prežívania, ktorého spôsob sa bude riadiť podľa stavu vašich duší. 

Trpezlivosť Boha je u konca! Očistená musí byť Zem od odporného chcenia vedieť 

všetko lepšie, hávede Luciferových drábov a sluhov ľudského rozumu, ktorí sa chceli 

vyvyšovať nad Božiu múdrosť. Rovnako od všetkých pokrytcov a posmievačov, od 
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podlízavých príživníkov, zbabelých slabochov a od všetkého, čo je zlého ešte na zemi. Nič 

z toho nesmie zostať, ak má dôjsť k ozdraveniu. 

Veľká očista začína! Údery mečom z ruky Božej nechajú bokom bolestný krik 

všetkých postihnutých rovnako ako radostný hlas vďaky stúpajúci k nohám Jeho trónu, ako aj 

koktavé prosby tých, ktorí pod ranami súdu ešte prichádzajú k poznaniu Boha. 

Temno musí zmiznúť, žiariaci bude deň! Deň Svätého Svetla, ktorý prináša z mŕtvych 

vstanie nového ľudstva, toho ľudstva, ktoré sa v čistote namáha, opravdivo slúžiť Bohu, 

celým spôsobom pozemského bytia a nie iba slovami, ktoré ležia len lacno na perách 

a neprichádzajú z duše. Bez čistoty celého vášho chcenia a činu nemôže už byť ľudstvo na 

zemi, keď Boh teraz dokoná svoj súd! Lebo všetko nečisté bude potom rozbité a zničené 

a nesmie už nikdy znovu povstať. 

Tiež vy sa musíte v sebe znovuzrodiť, musíte svojho ducha vykúpať v lúči Svetla, 

ktorý vás očistí a urobí schopnými všetko nečisté v budúcnosti vylúčiť. Toto dianie platí tejto 

Slávnosti, ktorá nás dnes tu pozdvihla. V túto hodinu si máte ticho sľúbiť, že sa zmeníte 

a budete žiť k Božej spokojnosti. Tak vy teraz na Zemi, zasiahnutí prenikavým žiarením 

spravodlivosti, môžete v tom obstáť! Ono prichádza z ruky Pána a núti vás vo vnútri ku 

konečnému zúčtovaniu pre vaše celé, doterajšie bytie, nie len pre tento pozemský život. 

Buďto sa v duchu nanovo zrodíte plní vďaky alebo budete ako nepotrební a škodliví vo 

Stvorení úplne zavrhnutí a musíte klesnúť do večnej smrti. 

Chopte sa milosti plnej pomoci, ktorú vám Božia láska dnes opäť ponúka tým, že 

v dušiach všetkých tých, ktorí HO o to prosia, dá zažiariť sile Božskej čistoty, ktorá je 

schopná pozdvihnúť každého človeka, ktorý v sebe nosí vrúcnu túžbu po tom, a ktorý túto 

túžbu v milosti plnej hodine behom tejto Slávnosti formuje v modlitbu, a je tým schopný 

nastúpiť na cestu prísnej pokory do oných svetlých výšin, ktoré sú uzavreté temnému chceniu 

ako aj povrchnosti po všetky časy!  

Prijmite do seba silu čistoty, ktorú IRMINGARD pod ochranou prakráľovnej 

ELISABETH smie na tejto Slávnosti darovať podľa najvyššej Vôle Všemohúceho! 

Využite silu, ktorú môžete prijať pre seba a pre tých ľudí, ktorí ako znovu zrodení po 

svätom súde smú na zemi žiť, aby navždy svojim životom Boha uctievali tým, že sa vďačne 

postavia do tohto zákonitého zachvievania Jeho Stvorenia. Len tak budete, dozrievajúc 

v duchu, rásť a silnieť, aby ste nakoniec boli vo vytúženej svetlej záhrade Božej večnej 

blaženosti, ktorá v nej spočíva, v očistenom nádhernom diele Stvorenia jasavo pôsobiac 

navždy k pocte vševedúceho Stvoriteľa a radosti každého tvora.  

Tým obdržíte korunu svojho bytia ako ľudský duch v tomto Stvorení. Pôsobenie 

v Božích zákonoch s čistotou chcenia, plného pokory, je samo vyvrcholením a skrýva v sebe 

súčasne tiež večnú blaženosť! 

Ako všetko na Zemi utvorí sa najskôr vyvíjajúce sa dianie skrz prianie a myšlienky 

v dielni jemnej hrubohmotnosti, aby sa potom prejavilo v pevných formách najhrubšej 

hmotnosti, tak musí ženstvo vo svojom jemnom spôsobe zachvievania najskôr žiarenie čistoty 

prijať a v sebe spracovať, aby v novom ľudstve v tom neochvejne predchádzalo, nahor ku 

Svetlu! Potom sa pôsobením zákonov Stvorenia toto spracované neskrivené ponorí do 

hrubšieho zachvievania, aktívneho pôsobenia všetkého mužského, aby v čine na povrchu 

zosilnelo. Preto platí táto Slávnosť dnes tiež v prvom rade ženstvu na zemi! Tá zostane tiež 

vždy vzácnym dňom ženstva, pretože ženstvo bolo vyhliadnuté ako prostredník jemnejšieho 

žiarenia Svetla. 

Vyšlo dnes jasné a ostré volanie von nad celou Zemou: ženstvo predchádzaj vo 

vzostupe k Božej ríši tisíca rokov! Chce a musí sa uzavrieť kruh, ktorý priniesol klesanie 

a pád tohto pozemského ľudstva, pričom ženstvo ako vedúce šlo v čele, nasledujúc lákaniu 

temnôt.  
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Teraz musíte tiež Vy byť prvé, kto sa vymaní zo spojenia, ktoré brzdí každý vzostup, 

musíte predchádzať v pokore, ktorá uchopí zo Svetla podanú ruku, a tým časť ľudstva ešte 

môže byť zachránená od večnej skazy.  

Uzavretie kruhu zlyhania vám v každom prípade prináša preto vzostup alebo pád, 

život alebo smrť! Preto sa vzchopte, aby ste tiež posledné sily vo vás samých napäli v boji 

s temnotou, ktorá vás nechce nechať a tak ešte pokiaľ možno vás hľadí v páde strhnúť so 

sebou dolu, keď vás už raz držala celkom v zovretí, čo sa jej lenivosťou vášho ducha tak 

ľahko mohlo podariť.  

Prijmite toľko sily zo Svetla, koľko môžete! Nechajte do seba prúdiť lúč čistoty, tej 

čistoty, ktorú môžete a máte použiť ako štít a meč súčasne, ako povznesenie i ako oporu! 

Bude vám tým podaný najvzácnejší poklad, o ktorého sile nie ste si schopní urobiť ani 

predstavu; to, čo by vás ešte mohlo ťahať dolu alebo dole zdržovať nezmôže nič, keď vy sa 

tým lúčom opášete a radostne usilujete nahor.  

Otvorte doširoka brány svojej duše, aby do vás prúdilo toto požehnanie Svetla 

a nemuselo byť násilne prerušené žiaľom!  

Milosť Všemohúceho a večne nemenného Boha nech je s vami všetkými!  

 

AMEN!  

 

 

 

 

242. Prehľad stvorenia. 
 

 

NEJEDEN čitateľ si dosiaľ neurobil jasný obraz o odstupňovaniach medzi 

prastvorenými, stvorenými a vyvinutými.  

Mnohí si to predstavujú ešte veľmi zmätene, a všetko je predsa celkom jednoduché.  

Zmätok nastáva len preto, že si človek tie výrazy navzájom trochu pletie a pritom 

príliš málo dbá na presné hranice.  

Preto bude lepšie, keď si doteraz vysvetlené stvorenie v jeho odstupňovaniach 

predstaví jednoducho nasledovne:  

   

1. Čisto duchovná časť.  

2. Duchovná časť 

3. Hmotná časť 

Miesto toho môžeme tiež povedať: 

1. Prastvorenie 

2. Stvorenie 

3. Neskoršie stvorenie 

Z tohto odstupňovania vyplýva že v prastvorení sa nachádzajú prastvorení, v stvorení 

stvorení a v neskoršom stvorení vyvinutí. 

Také označenie nie je nesprávne, ak celé stvorenie chceme vymenovať len v hrubých 

rysoch. Avšak pri bližšom pohľade musí byť rozčlenenie výraznejšie aj keď to na základných 

výrazoch nič nemení. 

Pri presnejšom vysvetľovaní vystupujú ešte mnohé medzistupne, ktoré nemožno 

obchádzať, ak to má byť obraz bez medzier. 

Uvedenie bytostnej časti chcem tentoraz vynechať, pretože bytostné sa i tak nachádza 

vo všetkých častiach. Len medzi duchovnou časťou a hmotnou časťou sa nachádza ešte jedna 

veľká vrstva bytostného zvláštneho druhu, ktorú však netreba považovať za osobitnú časť 
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stvorenia; táto vrstva je tu totiž predovšetkým na to, aby svojím pôsobením vyvolávala pohyb, 

tým otepľovanie a formovanie hmotností, a preto netvorí nijakú osobitne uzavretú časť 

stvorenia. 

Túto bytostnú vrstvu netreba nazývať časťou stvorenia, ale skôr hnacím a formujúcim 

druhom stvorenia, náležiacim k hmotnej časti stvorenia.  

Úmyselne hovorím o základoch dosiaľ vysvetleného stvorenia, lebo ešte dlho s tým 

neskončím. Časom musím všetko doteraz povedané ešte omnoho viac rozviesť tak, ako som 

to už vždy postupne robil. Pritom sa javí nutnosť vsunúť nové rozdelenie do doteraz 

vysvetleného, aby sa tým rozšíril váš rozhľad. Povedať všetko naraz bolo by bývalo príliš 

mnoho pre ľudského ducha. Ešte aj pri tomto mnou pripravenom spôsobe bude ľudský duch 

musieť vynaložiť všetku silu, aby si z toho mohol osvojiť aspoň čiastočné vedenie. 

Dnes nehovorme o prastvorení, stvorení a neskoršom stvorení, ale jednoducho o 

základných častiach a to čisto duchovnej, duchovnej a hmotnej časti. Potom to človek už viac 

nebude môcť tak ľahko popliesť. 

Ja sám som však musel uviesť pre to všetky jestvujúce označenia, aby mohli byť 

použité na presnejšie rozlíšenie odstupňovania.  

Majú postupne čoraz jasnejšie a určitejšie vnikať do vedenia ľudí a aj napriek svojej 

mnohostrannosti nesmú viac vytvárať nijaký zmätok. 

Ako prvá a najsilnejšia vo stvorení je čisto duchovná časť stvorenia. Táto pozostáva 

z dvoch základných oddelení. V hornom, najvyššom oddelení čisto duchovnej ríše žijú vlastní 

prastvorení, ktorí vznikli ihneď ako úplne zrelí z Parsifalovho vyžarovania a nepotrebovali 

nijaký vývoj. Toto oddelenie siaha až k Vasite, ktorej pôsobenie je na spodnej hranici. (*) 

Prednáška „Praduchovné úrovne V.“ 
Druhé oddelenie prechováva vyvinutých v čisto duchovnom. Preto tam po prvýkrát 

nachádzame deti, ktoré sa v najvyššom oddelení nevyskytujú; deti môžu byť totiž len tam, 

kde prebieha vývoj. 

Obe oddelenia spolu tvoria čisto duchovné. Avšak len to horné oddelenie môže byť 

nazývané prastvorením v pravom zmysle a v ňom sa nachádzajúci čisto duchovní môžu byť 

skutočnými prastvorenými!  

Tým trochu rozvádzam stvorenie do šírky za účelom lepšieho porozumenia pre 

ľudského ducha neskoršieho stvorenia. 

Nemôžeme vlastne hovoriť o jednom prastvorení, siahajúcom až po Patmos, tak ako 

sme to dosiaľ činili kvôli väčšej jednoduchosti, ale presnejšie o vyššom prastvorení, ktoré 

vzniklo ako úplne zrelé a o vyvinutom čisto duchovnom stvorení, ktoré nasleduje po ňom. 

Obe oddelenia dohromady tvoria čisto duchovnú ríšu alebo čisto duchovnú časť stvorenia. 

Čisto duchovné, alebo čisto duchovná ríša je teda hrubým súhrnným označením 

najvyššej časti stvorenia, myslené ako druh stvorenia. Naproti tomu označenie prastvorenie 

v presnejšom zmysle sa vzťahuje len na jeho vyššiu časť.  

Ak teraz chceme vnikať ďalej do vedenia o stvorení, už viac nesmieme ako dosiaľ 

brať čisto duchovné a prastvorenie ako jeden pojem. 

Prastvorenie je síce čisto duchovné, ale v čisto duchovnom tiež je ešte aj svet vývoja, 

nachádzajúci sa pod vlastným prastvorením a v spojení s ním vytvára čisto duchovnú ríšu. Sú 

v nej teda čisto duchovní prastvorení, ktorí mohli byť bez prechodu ihneď úplne zrelí ako 

najsilnejší a najmocnejší, a potom nasledujú vyvinutí čisto duchovní, ktorí svoje bytie musia 

začať ako deti. 

Prvé oddelenie, teda prastvorenie zahrňuje tri hlavné stupne alebo úrovne. Druhé 

oddelenie čisto duchovnej ríše má štyri, spolu teda sedem základných stupňov, deliacich sa 

opäť na mnohé odvetvia. 

Nemal som v úmysle ísť tak ďaleko v mojich prednáškach, preto som tie doterajšie 

prednášky o tom pomenoval jednoducho len „Duchovné úrovne“ a chcel som v nich priniesť 

všetko, čo nebolo hmotné.  
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Keďže sa teraz zmieňujem aj o ďalších podrobnostiach, musím tým doterajším 

prednáškam o čisto duchovnej ríši, ostrejšie rozlišujúc, dať nadpisy „Z čisto duchovnej ríše 

stvorenia“, aby lepšie vynikli rozdiely.  

Za touto čisto duchovnou ríšou, deliacou sa na tak mnoho oddelení, nasleduje veľká 

duchovná ríša. 

Duchovné nie je snáď slabším druhom z čisto duchovného, ale voči čisto duchovnému 

je cudzím druhom, ktorý je slabší a preto potrebuje väčšiu vzdialenosť od Prasvetla, aby sa 

mohol sformovať a stať sa čiastočne vedomým. 

Preto sa ponorilo ďalej nadol, aby viac vzdialené od Svetla mohlo si vytvoriť svoju 

ríšu, ale nemá nijaký podiel na čisto duchovnom, ale jestvuje samostatne.  

Všetko je to ľahké a samozrejmé, a predsa len ťažko vyjadriteľné, ak sa ľudským 

duchom má dostať vedenie, ktoré presahuje ich pôvod. A predsa musíte teraz pochopiť 

súvislosť všetkého diania, aby ste sa neknísali sem-tam v kolobehu tohto stvorenia ako 

nevedomé prívesky, podobajúce sa falošne znejúcim zvoncom v krúživom pohybe, pretože už 

nedokážete poslušne ísť ako dôverčivé deti. 

Slová „Buďte ako deti!“ nechcete splniť, a preto pre vašu záchranu zostáva ako 

posledná pomoc len jedna cesta: vedenie o stvorení! 

Musíte o tom prinajmenšom mať toľko znalostí, že budete schopní vradiť sa do 

zákonitého zachvievania, a toto vás buď povznesie, alebo zahubí, odvrhnúc vás ako plevy 

ďaleko do rozkladu. 

Zachvievanie je v súčasnosti zosilnené za účelom veľkej očisty a podporované Božou 

všemohúcnosťou! Preto neodolateľne núti každého tvora harmonicky sa spoluzachvievať 

alebo zahynúť v krutej bolesti najstrašnejšieho zúfalstva. Toto vzniká ako dôsledok 

vzdorovitej tvrdohlavosti v beznádeji, ktorú prináša každé konečné poznanie falošnej cesty 

bez vyhliadky k obratu. Z tohto dôvodu snažte sa osvojiť si vedenie o Pravde, ktoré vám 

poskytne oporu a bez okľúk vás privedie k cieľu. 

Že v mojom Posolstve máte skutočne Slovo Pravdy, môžete ihneď spoznať, ak sa 

bedlivo pozeráte okolo seba; lebo celý váš doterajší pozemský život, ako aj nové prežívanie 

každého okamihu zvonku i zvnútra vám bude úplne jasné, len čo si to vysvetlíte a budete 

pozorovať z hľadiska môjho Posolstva. 

Ani jedna otázka vám tak nezostane nerozriešená. Veľké pochopenie vzíde vo vás aj 

pre to doteraz tajuplné pôsobenie železných zákonov vo stvorení, ktoré vás vedú s účinkami 

vášho chcenia, a ako korunovanie vašej námahy prídete k nádhernému tušeniu múdrosti, 

všemohúcnosti, lásky a spravodlivosti, ktoré môžu byť len od Boha, ktorého jestvovanie tým 

nájdete.  

Vráťme sa však späť k stvoreniu. 

Na čisto duchovnú ríšu nadväzuje ako jej pokračovanie ríša duchovná. Duchovné, 

predstavuje pritom iný druh, než čisto duchovný, nie snáď slabší zbytok čisto duchovného.  

Aj v duchovnom vznikajú v určitej vzdialenosti od Svetla po prekročení hranice, 

potrebnej pre možnosť sformovania, ihneď úplne zrelí duchovia, a to bez prechodného 

vývoja. Nazývajú sa stvorení na rozdiel od prastvorených v čisto duchovnom.  

Stvorení sú teda tí najsilnejší a najmocnejší v duchovnom, ako sú prastvorení v čisto 

duchovnom, ktoré mohlo vzniknúť už predtým.  

A ako prv v čisto duchovnom je i tu v duchovnom druhé oddelenie vyžadujúce vývoj, 

kde sa preto popri vývojovo dozretých nachádzajú aj deti. Obe tieto oddelenia tvoria spolu 

duchovnú časť stvorenia. 

K tejto duchovnej časti sa potom pripája ešte veľký kruh celkom zvláštnych 

bytostných druhov. Tento kruh obklopuje hmotnú časť, pôsobí na ňu, prechádza cez ňu a 

pohybuje ňou; tým ju zahrieva a formuje.  
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Hmotná časť stvorenia má opäť dve oddelenia. Prvé oddelenie, jemnohmotnosť, ihneď 

sa formuje pôsobením bytostného, lebo je ľahko preniknuteľná. Druhé oddelenie, 

hrubohmotnosť, musí v dôsledku väčšej hutnosti prejsť najskôr štádiom vývoja za pomoci 

bytostných. Prirodzene, že aj tieto dve základné oddelenia sa rozdeľujú na mnoho vedľajších 

častí. 

Každé oddelenie druhov stvorenia sa štiepi na mnohé úrovne, z ktorých každá 

jednotlivá je zase tak mnohotvárna, že samotná sa zdá ako veľký svet pre seba. 

Z toho však vám budem presne vysvetľovať iba to, čo sa nachádza vo vnútri hraníc 

vášho ľudského ducha! Už to je tak rozsiahle, že váš duch musí byť mimoriadne čulý, a to 

trvalo, nepretržite, aby tu na zemi správne pochopil, čo len časť z toho. Táto časť vás dovedie 

tak ďaleko, že sa už nebudete môcť tak ľahko stratiť.  

Len s pravým vedením môžete sa ešte namáhavo dostať z bahna rozumovej 

namyslenosti; lebo v duchu sa už nemôžete stať deťmi. Dnes vám chýba všetko k tomu, aby 

ste sa bezstarostne detsky dôverčivo a bez odporu podvolili vyššiemu vedeniu, pretože to už 

nepripustí nesprávne riadená a prepiata obratnosť vášho pozemského rozumu! 

Zostáva vám teda len jedna cesta k záchrane: Cesta pravého vedenia, prechádzajúca 

od viery k presvedčeniu! 

A aby ste touto cestou mohli kráčať, k tomu vám chcem dopomôcť Posolstvom, ktoré 

som vám dal. Namáhajte sa však toto vedenie do seba prijať a udržiavať ho živé, takže ho už 

nikdy nebudete môcť stratiť, ale pôjde všade s vami na vašich cestách! 

A potom sa ukážu pravdivé tie slová, ktoré sa už odpradávna nažive uchovali 

v ľudovej tradícii: 

„Čím je človek viac schopnejší napredovať v pravom vedení, tým jasnejšie poznáva, 

že v skutočnosti . . . nič nevie!“ 

Inými slovami povedané: 

„Skutočne znalý sa stáva v sebe malým pred tou veľkosťou, ktorej stopy nachádza vo 

svojom napredujúcom vedení! To znamená, že sa stane pokorným a stratí namyslenosť, ktorá 

drží ľudského ducha v zajatí. Oslobodí sa a bude stúpať nahor.“ 

Skúste dnes vštepiť si do pamäti, čo som síce už povedal v mojich prednáškach, ale 

o čom ste si, ako sa zdá, neučinili správny obraz, aspoň nie všetci; pamätajte si, že po 

prastvorených v čisto duchovnej ríši nie sú v ďalšom stupni hneď stvorení, ale najprv ešte 

vyvinutí čisto duchovní, ktorí v spodnej časti čisto duchovnej ríše tvoria veľký medzistupeň. 

Až potom sú stvorení, ako najvyšší v duchovnej ríši. Títo nie sú čisto duchovní, ale 

duchovní, celkom iného druhu. K nim sa potom opäť pripájajú vyvinutí duchovní. 

Lenže odtiaľ sme ešte vždy ďaleko, veľmi ďaleko od hmotností, pred ktorými sa 

vznáša kruh bytostných síl zvláštneho druhu, o ktorých chcem až neskoršie prehovoriť 

podrobnejšie. Pôsobia v tesnom spojení s vami a bez ich pomoci by ste vôbec nemohli 

prebývať v hmotnosti. 

Aj váš vývoj by bol bez tejto pomoci nemožný. Museli by ste navždy zostať 

duchovnými zárodkami s pálčivou túžbou môcť sa stať vedomými z milosti Boha, jediného, 

všemohúceho! 

Avšak vy sa týmto vždy ochotným pomocníkom z bytostného kruhu okolo hmotnosti 

hanebne odvďačujete za ich tak prepotrebné pôsobenie chorobným tvrdením, že patria do ríše 

bájí a povestí len preto, že ste si umŕtvili schopnosť vidieť ich a počuť. 

Tak často ste sa posmešne usmievali, keď sa o nich hovorilo. Vôbec netušíte, akými 

smiešnymi ste sa vy sami pritom robili a ako odporne ste museli pôsobiť na pomocníkov, pre 

vás tak naliehavo potrebných!  

Máte v tom veľa čo naprávať a mnoho doháňať, aby ste zase poopravovali priečky na 

rebríku k vzostupu ducha, ktoré ste ľahkomyseľne a vystatovačne polámali. Lenže bez nich 
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nemôžete stúpať nahor! Duch potrebuje pod nohami oporu a nemôže preskočiť ani jednu 

z týchto priečok. 

V tomto stručnom výklade som sa vôbec nezmienil o sfére bezprostredného Božieho 

vyžarovania, nazývanú božou sférou, ktorá čo do veľkosti ďaleko prevyšuje súhrn všetkých 

kruhov stvorenia. Pravdepodobne sa k tomu už nikdy ani nevrátim, lebo človek je od nej 

veľmi vzdialený a aj vždy vzdialený zostane. Moje doterajšie výklady o tom potreboval len na 

to, aby si aspoň raz mohol utvoriť súvislú predstavu o pôvode všetkého bytia, prichádzajúcu 

zhora dolu.  

Učte sa, ľudia, je najvyšší čas! 

 

 

 

 

243. Duchovné zárodky.  
 

 

DUCHOVNÉ zárodky! Už často som o nich hovoril a vysvetľoval priebeh ich vývoja 

a cestu. Tiež som povedal, že pozemskí ľudia sa vyvinuli z duchovných zárodkov. Ľudia, je to 

teda váš vývoj, ktorý budem opisovať. 

Dnes sa teda chcem ešte o trochu viac priblížiť k východisku vášho uvedomovania. 

Vo svojej poslednej prednáške hovoril som už o druhom spodnom oddelení 

v duchovnej časti stvorenia, kde duchovní nemohli vzniknúť ihneď ako plne zrelí, ale sa 

museli vyvíjať od dieťaťa.  

Z tejto časti ešte nepochádzajú vyvinutí neskoršieho stvorenia, ku ktorým sa rátate 

i vy, pozemskí ľudia, ale iba zo zrazeniny tejto časti, ktorá nemá tú silu, aby sa bez vonkajších 

popudov vyvinula sama. 

Táto zrazenina pozostáva zo zrniek duchovného semena, z duchovných zárodkov, 

z ktorých pochádzajú vyvinutí ľudský duchovia hmotností. Táto malátna zrazenina klesá 

z duchovnej časti stvorenia a tým vstupuje do bytostného kruhu, obklopujúceho hmotnosti.  

O deji priťahovania, prežarovania a s tým spojených zmien vyžarovania, 

prebiehajúcom podľa zákonov stvorenia, ešte nebudem hovoriť. Predbežne sa chcem zmieniť 

len o pomocníkoch pritom činných a o jednotlivých dejoch, ktoré vám môžu dať 

zrozumiteľný obraz. 

Len čo vám totiž vo vysvetľovaní ukážem pevné formy, potom si budete môcť 

predstaviť niečo určité, čo približne zodpovedá skutočnostiam a podporuje oporu vášmu 

pozemskému porozumeniu. 

Nechcem teda vysvetľovať, ako sa všetko napĺňa v zachvievaní podľa zákona 

stvorenia, ale ako sa to prejavuje pri formovaní!  

V tomto bytostnom kruhu, do ktorého sa ponára duchovný zárodok, sú bytostní veľmi 

rozličných, vzájomne nepomiešaných druhov. Stoja opäť v jednotlivých úrovniach pod sebou, 

a to podľa druhu činnosti, v ktorých sa zachvievajú.  

Prichádzajúc z duchovného, nachádzame tu na najvyššom mieste kruhu neobyčajne 

jemné ženské bytosti, zachvievajúce sa v lúči lásky a čistoty. Tieto sa ujímajú duchovných 

zárodkov, zahaľujúc ich s materinskou starostlivosťou do bytostného plášťa a takto zahalené, 

ešte úplne nevedome driemajúce duchovné zárodky podávajú do rúk iných ženských bytostí, 

stojacich bližšie k jemnej hmotnosti. 

Tieto zahalia opäť zárodok druhým plášťom, ktorý je zase iného druhu a zodpovedá 

tomu okoliu, v ktorom sa samé nachádzajú, a sprevádzajú znovu o niečo ťažšie zárodky nadol 

k najvyššej vrstve jemnohmotnosti. 
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Všetky tieto jemné ženské bytosti pomáhajúc podporujú svojou pomocou zákonité 

samočinné deje. Sú dokonalej krásy a v dávnych dobách boli už známe mnohým ľuďom, 

ktorým sa občas mohli tu i tam ukázať. Boli nazývané dobrými vílami, ktoré sa starajú 

o vyvíjajúce sa ľudské duše a podporujú ich. 

Na hranici jemnohmotnosti čakajú opäť ďalšie ženské bytosti na duchovné zárodky, 

prichádzajúce zhora, aby ich dobrotivo opatrovali. Okrem nich sú tu na ochranu bytosti 

mužského druhu, ktoré neúčinkujú pri opatrovaní, ale pôsobia pozitívnejšie.  

Tak aj duchovný zárodok obklopovaný a opatrovaný bytostnými pomocníkmi, zatiaľ 

ešte nevedomý, poslúchajúc svoju túžbu po sebauvedomení, pohybuje sa stále ďalej, pokiaľ 

nenarazí na takú hutnosť v jemnohmotnosti, ktorá ho už nepustí, aby išiel ďalej ako 

nevedomý. Tým sa jeho kĺzaví zostup zastaví. Musí tam pobudnúť, aby sa prebudil k vývoju 

prv, než sa môže uberať ďalej. 

Toto je znovu celkom samočinný dej, podmienený druhom okolia, ale aj veľký bod 

obratu pre duchovné zárodky. Tieto sa teraz nachádzajú v takej úrovni jemnohmotnosti, ktorej 

hustota ich zadržiava, čím je ich nevedomému putovaniu pripravený koniec. 

Zrazu teda ležia vo vrstve mäkko ustlatej, ktorá ich nepustí ďalej. Len prebúdzajúce 

sa, aj keď iba slabé, ale predsa už vedomé chcenie môže nahromadiť takú silu, aby poznajúc 

okolie, preputovali ho a pobrali sa ďalej. 

Práve tu musím s mojím vysvetľovaním napredovať pomaly a obzvlášť starostlivo, 

aby si ľudia mohli o tom utvoriť správny obraz a aby nič nebolo posunuté. 

Pretože tu, kde duchovné zárodky v ich prvom nevedomom putovaní musia zostať 

doslova trčať pre celkom určitú hustotu jemnohmotnosti, preniknutej bytostnými prúdmi, 

odohráva sa pre ľudského ducha veľmi mnoho pre jeho cestu vnorenia sa do hmotnosti za 

účelom vývoja, a tiež pre cestu späť nahor po zrelosti dosiahnutej vývojom. 

Práve táto vrstva je významnou hraničnou úrovňou v bytí ľudského ducha. Preto 

chcem u nej trochu viac pobudnúť a o nej povedať. 

Ľudskému duchu, ktorý vystúpil až sem pripadá táto úroveň nesmierne vysoká 

a nádherná vo svojej kráse. Leží pred zrakmi zaliata miernym svetlom, ktoré sa zdá mierne 

a predsa je omnoho jasnejšie ako žiarenie nášho slnka tu na zemi. Lúče prebúdzajú, 

podporujú, posilňujú. 

Táto úroveň zdá sa byť jednou nekonečnou záhradou. Jedna za druhou radia sa 

kvitnúce záhrady do nedoziernych diaľok, preplnené krásnymi kvetinami všetkých veľkostí a 

mnohých farieb. Opatrované sú jemnými bytosťami, ochraňované a strážené vážnymi 

mužskými postavami, ktoré kráčajú ich radmi, robia poriadok, dohliadajú a triedia.  

Kvitnúce altánky stoja dookola, pozývajúc k odpočinku a k zotaveniu a... k tichému, 

vďačnému rozjímaniu. 

Tá hutnejšia masa, tvoriaca pôdu, je jemnohmotnosť, ktorá zadržala duchovné 

zárodky, ktoré v nej uviazli pri svojom putovaní. 

A potom sa stane to zázračné: Bytostný plášť, do ktorého nežné ženské bytosti zahalili 

každý duchovný zárodok pri jeho výstupe z duchovnej ríše, rozvije sa pod žiarením tejto 

úrovne, súc zakorenený v jemnohmotnej pôde a ošetrovaný bytostnými pestúnkami do 

nádhernej kvetiny. V jej kalichu spí duchovný zárodok a odpočívajúc, stále viac priberá na 

sile. 

Pôsobením účinkov tejto úrovne, ktorá aj napriek jej všetkej jemnosti je hrubšieho 

druhu voči duchovnej ríši a silnejším doznievaním všetkých pohybov diania zburcovaný, 

môže sa potom duchovný zárodok pri celkom určitej zrelosti roztvorením sa púpätka súčasne 

prebudiť k postupnému uvedomeniu. Toto prichádzanie k uvedomovaniu nie je však totožné 

so sebauvedomením. 

Je ešte veľký krok od uvedomenia prebúdzajúceho sa ducha k sebauvedomeniu 

dozretého ducha! Zviera je tiež vedomé, ale nikdy nie sebauvedomené! 
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Lenže pri tom sa teraz nechceme zdržovať. 

Roztvorenie každého púpätka je teda vyvolané prirodzeným, samočinným účinkom 

zrelosti duchovného zárodku. A tento zvuk rozpuku prebúdza súčasne duchovný zárodok 

k uvedomeniu si svojho bytia. 

To sú deje, ktoré môžu byť neskoršie vysvetlené do všetkých podrobností, aby sa 

v tom našla zákonitosť, v nich spočívajúca, ktorá dáva všetkému prostotu a prirodzenosť, ako 

sa to dá zakaždým poznať v celom stvorení. 

Kvetina v kalichu, ktorej duchovný zárodok dozrieval, potrebovala len jednu časť 

bytostného plášťa. Druhá časť zostala okolo duchovného zárodku a pri prebudení k vedomiu 

prijala formu ľudského dieťaťa. Leží teda pri rozvinutí púpäťa v kalichu kvetiny pekne 

sformované dieťa v ľudskej podobe.  

Aj tu musím opäť pripojiť niekoľko vysvetlení, prv než budem môcť pokračovať. 

Duchovný zárodok prešiel dosiaľ už opatrovaním dvoch odlišných ženských bytostí, 

skôr než sa dostal do rúk záhradných ošetrovateliek. Oba druhy môžeme nazvať vílami. Tá 

prvá, ktorá sa ujala duchovného zárodku pri jeho výstupe z duchovnej ríše, zahalila ho 

jemným plášťom z najjemnejšieho druhu tejto úrovne alebo kruhu; tá druhá zase plášťom 

iného druhu. 

Takže duchovný zárodok pri uviaznutí v jemnej hmotnosti dostal od víl už dva rôzne 

plášte, teda dva dary od dobrotivých víl!  

Z týchto dejov vznikli neskoršie rozprávky o daroch víl do kolísky detí. 

Vonkajší plášť sa teda vyvinul v hutnejšej jemnohmotnosti pod prebúdzajúcimi lúčmi 

ako ochranný kvetinový kalich a ten najjemnejší vnútorný obal pri prebudení sa ihneď stal 

malým telíčkom ľudskej postavy. Prečo sa jemnejší plášť musel sformovať do ľudského tela, 

chcem tiež vysvetliť. 

V mojom Posolstve som už povedal, že s uvedomovaním ducha povstáva aj ľudská 

forma, keďže svojráznosť ducha podmieňuje ľudskú formu. To je povedané v hrubých rysoch. 

Teraz musím aj toto vysvetlenie rozšíriť a poukázať na to, že pri prebúdzaní sa duchovného 

zárodku k prvému uvedomeniu duchovný zárodok sám ešte netvorí ľudskú formu, ale len 

jeho jemný bytostný plášť, ktorý dostal od prvej víly. 

Tento plášť prijíma ľudskú formu, pretože duchovný zárodok ho pri prebúdzaní už 

nevedome prežaruje. Pretože je teda plášť duchovne aj keď nevedome prežarovaný, z toho 

dôvodu prijíma samozrejme tiež ľudskú formu, zodpovedajúcu druhu prežiarenia. 

Samotný duch však dostane až postupne viac alebo menej peknú ľudskú formu 

uvedomovaním si seba na svojej púti hmotnosťami, a to podľa druhu a cieľa svojho vývoja. 

Zároveň sa potom pretvárajú aj jeho vonkajšie bytostné a jemnohmotné. obaly.  

Len vo vedomí duchovného zárodku je totiž bytostný a jemnohmotný obal vždy 

krásny, keďže znetvorený môže byť až sebauvedomením si ducha, ktorý tým dostal tiež 

svoju slobodnú vôľu! Len sa zamyslite dôkladne nad touto vetou. Nájdete v nej veľmi mnoho 

rozlúštení. 

Nájdete pritom tiež vysvetlenie, prečo všetky bytosti, ktoré slúžiac, vedome sa 

zachvievajú v Božej vôli, sú bez výnimky najjemnejšej krásy a dokonalej postavy; všetky 

nosia v sebe totiž duchovné, ale nemôžu svoju podobu znetvoriť nesprávne smerujúcim 

sebauvedomovaním. 

Pri tomto vysvetlení nachádzate tiež rozdiel v tom, čo sme doteraz označovali veľkým 

hromadným názvom „bytostné“. Dnes vám v tom po prvýkrát prinášam celkom určité 

odstupňovanie, ale aj to môže byť dané predbežne len v celkom hrubých rysoch, aby sme 

nezašli príliš do šírky. 

Sú bytostní, ktorí majú v sebe duchovné a slúžia, vedome sa zachvievajúc vo vôli 

Božej, a tiež bytostní, ktorí majú v sebe iba bytostné, ale duchovné im chýba. K týmto 

posledným patria napríklad zvieratá! 
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Aby som pritom predišiel zbytočným otázkam, chcem povedať, že bytostných 

pomocníkov vo stvorení treba ešte mnohokrát rozdeliť, do mnohých stupňov, aby som mohol 

dať ľuďom správne porozumenie. Urobím tak však iba z prípadu na prípad, len čo sa k tomu 

naskytne príležitosť. Tým sa to bude dať ľahšie pochopiť. Ľudia si potom sami budú môcť 

neskoršie urobiť o tom prehľad z Posolstva.  

Teraz chcem povedať ešte toľko, že aj medzi bytostnými, majúcimi v sebe duchovné, 

možno urobiť rôzne rozdiely. Najväčšia časť sa zachvieva len v službe vôli Božej a je úplne 

nezávislá od všetkého ostatného. 

Avšak malá časť, nachádzajúca sa ďaleko dolu od svetlých výšin a pôsobiaca v úzkom 

spojení s najhrubšou hmotnosťou, ako napr. trpaslíci atď., mohli byť prechodne, podobne ako 

mnoho iného, ovplyvňovaní vyvinutými ľudskými duchmi, žijúcimi v hrubohmotnosti. Lenže 

táto možnosť pôsobenia ľudského ducha mu už bola zase odňatá, takže aj títo malí bytostní 

pomocníci stoja v súčasnosti počas súdu a trvania tisícročnej ríše už iba v službe Božej vôle. 

Do týchto podrobností nesmiem však ešte zachádzať, lebo tým by som vás odvádzal 

od podstaty veci. Teraz vám chcem totiž vytvoriť najprv základné vedenie, ktoré vám 

poskytne oporu, potrebnú ku vzostupu a ku zdokonaleniu vášho ducha, k jeho dozretiu pre 

svetlé výšiny.  

Všetko ostatné musí zostať ešte bokom, kým sa neskončí veľká očista. Avšak dovtedy 

už nemáte čas na podrobnosti, vedúce do diaľok, z ktorých by sa vám zakrútila hlava. 

Vy sa máte zatiaľ snažiť zachrániť z bludísk nesprávneho chcenia vedieť všetko 

lepšie; to je pre vás teraz to najnutnejšie, ako sami neskoršie spoznáte. 

Lenže teraz to nesmiete všetko brať snáď príliš pozemsky, keď si utvoríte predstavu o 

týchto dejoch, lebo pritom nejestvuje pozemská príťažlivosť. A predsa nájdete aj v tejto 

hrubej hmotnosti na zemi deje podobných druhov. 

Len si vezmite motýľa, vyvíjajúceho sa pod ochranou kukly, ktorú roztrhne, len čo 

k tomu dozrel. 

U duchovného zárodku prijíma ochranný obal formu kvetiny, ktorá sa musí vyvinúť 

spojením s vlastnosťami pôdy v jemnohmotnosti. To „prečo“ a „ako“ sa dá presne zákonite 

vysvetliť, takže potom poznáte, že to môže prebiehať práve len takým spôsobom a formou 

a nijako inak.  

Bude treba ešte niekoľko rokov vysvetľovania, aby sa dospelo tak ďaleko, že vy, 

ľudia, poznáte potom s prekvapením tú veľkú jednoduchosť prenikajúcu stvorením 

v tisícorakých účinkoch a predsa vo všetkých veciach je celkom presne tá istá, rozvíjajúc sa 

podľa jedného základného zákona. 

Ohromení uvidíte, že ťažkosti poznávania vznikli len vo vás. Sami ste si ich pripravili 

a urobili ste si všetko neľahkým. Išli ste okľukami a bludnými cestami, ktoré vás museli 

unaviť. Zaviedli vás tak ďaleko, že bez pomoci zo Svetla by ste už vôbec nemohli dosiahnuť 

cieľ! 

Lenže keby vám samoľúbosť vášho rozumu nebola zahrala taký zlý, avšak poriadne 

zaslúžený kúsok zbytočného chaosu, boli by ste v detskej dôvere, verne vedení Svetlom, 

ľahko a rýchlo dospeli k úplnej zrelosti, a to cestou, skrývajúcou pre vás len radosť. 

Teraz to však máte veľmi ťažké; lebo musíte odpratať všetky kamene, ktorými ste si 

zahatali cestu; a nemôžete sa dostať na správnu cestu jedným skokom. Musíte všetky 

obchádzky a bludné cesty preputovať späť až k miestu, kde ste odbočili a len potom začať 

odznova na začiatku správnej cesty. 

Preto som vás musel najprv tiež sledovať na všetkých vašich obchádzkach a bludných 

cestách, aby som vás dostihol, zavolal vás a potom tých, ktorí pôjdu za mojim volaním, 

starostlivo priviedol späť; vy sami nie ste totiž schopní dostať sa z tohto bludiska. 

Nemohol som prísť priamou cestou zo Svetla, ale po vašich vlastných cestách som 

musel k vám prísť, ak som chcel priniesť pomoc.  
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Už to nie je tak ďaleko, keď všetkému tomu porozumiete tiež v poznaní. Potom sa 

vám mnohé stane ľahším.  

Aj keď v tomto stvorení je všetko dôležité a má účel, predsa jestvuje pre vás priama 

línia, poskytujúca oporu vášmu uvedomovaniu, po ktorej môžete bezpečne kráčať nahor. 

A jedine túto oporu vám chcem najskôr dať, lebo je naliehavo nutná. 

Poskytol som vám dnes celkom nový obraz o tej úrovni, ktorá zostáva pre vás, 

pozemských ľudí, vlastným východiskovým bodom a hrá preto veľkú úlohu. Odteraz viete, 

ako sa prebúdzate a kde k tomu dochádza. 

A táto úroveň, sprostredkujúca a umožňujúca vám príchod na svet, ktorá vám 

poskytuje základný kameň vášho vlastného bytia ako človeka, je dôležitá tiež pre zrelého 

ducha. Pre toho, ktorý sa správne vyvinul v zmysle Božej vôle a bude schopný vzostupu. 

Tak ako tu rozkvitá prvý obal v ľudskej podobe, tak zase zrelý duch odkladá ten istý 

obal na tejto úrovni; ten prvý obal, ktorý pri vzostupe odlúčením je posledný.  

Zostáva tu na tejto úrovni, aby sa rozpustil, rozložil a rozplynul v rovnakom druhu, 

z akého vznikol predtým ako dar víly. 

Avšak obal zrelého ducha prináša so sebou nové sily a osviežuje i posilňuje rovnaký 

druh, pretože býval silne prežarovaný sebauvedomeným duchom v správnom, nahor vedúcom 

spôsobe a toto žiarenie nesie v sebe! 

Tak sa stáva tento druh obalov v kruhu bytostného okolo hmotností tým silnejší 

a môže ešte o to silnejšie pomáhať novému vzniku a prebúdzaniu ďalších ľudských 

duchovných zárodkov. 

Po odložení posledného obalu jemnej bytostnosti odchádza potom taký duch z tejto 

úrovne záhrad ako sebauvedomený znovu do duchovnej ríše, ktorú opustil kedysi ako malátny 

nevedomý duchovný zárodok, povoľujúc iba svojmu neurčitému vnútornému tlaku po vývoji, 

ktorý vychádza z túžby po uvedomení. 

Usilujte o to, pozemskí ľudia, aby ste úplne zrelí mohli vojsť do ríše ducha! Tým sa 

potom zjednotíte s tými, ktorí sa mohli vyvinúť v duchovne bez toho, žeby sa najprv museli 

vnoriť do hmotností. 

Nebudete potom menej silní ako oni; vy ste totiž prekonali mnoho prekážok 

a v námahe tohto prekonávania stali ste sa plameňom! Radosť bude potom vládnuť nad vami, 

ako to už bolo naznačené v podobenstve o „Stratenom a nájdenom synovi“. 

 

 

 

 

244. Bytostné zárodky. 
 

 

HOVORIL som v mojej poslednej prednáške o prebúdzaní sa duchovných zárodkov 

k vedomému bytiu. 

Ako sú v duchovnom poslednou zrazeninou duchovné zárodky, tak aj v bytostnom 

jestvuje nakoniec zrazenina nevedomých bytostných zárodkov a ako sa duchovné zárodky 

ponárajú do najjemnejšej vrstvy jemnohmotnosti, tak isto sa bytostné zárodky ponárajú do 

najjemnejšej vrstvy hrubohmotnosti, kde neskoršie pôsobia ako vyvinutí bytostní pomocníci. 

Aj tieto bytostné zárodky dostávajú zahaľujúce obaly a stávajú sa tak ťažšími, klesajú do 

niečo hustejšej vrstvy hrubohmotnosti, kde potom tiež doslova zaviaznu. 

Avšak skôr než prejdem k vysvetľovaniu, musím sa zmieniť o niečom, o čom som už 

síce raz zbežne hovoril, ale úmyselne som sa vyhol bližšiemu vysvetľovaniu o tom; 

v ľudskom duchu by to ľahko mohlo vyvolať chaotické zmätky, keby som predčasne povedal 

príliš mnoho. 
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Raz som už poukázal vo svojom Posolstve na to, že okrem toho, čo sa stalo formou, 

pretekajú ešte prúdenia, prenikajúce stvorením. 

Lenže výrazom „prúdenia“ máme tu už opäť aj samotnú formu; lebo skutočne je to 

tak: sú to prúdy, pretekajúce stvorením ako rieky zemou a tiež ako vzdušné prúdenia! 

A tak ako sú na zemi tieto dva hrubohmotné druhy prúdení v ich odlišnosti, tak aj 

stvorením pretekajú dva druhy: bytostné prúdy a duchovné prúdy! 

Nič nie je bez tvaru vo stvorení. Máme individuálne formy a hromadné formy. 

K hromadným formám patria prúdenia druhov, činné vedľa zvláštnych alebo individuálnych 

útvarov, prípadne lepšie povedané, s nimi. Každé toto prúdenie má celkom určité úlohy, 

presne zodpovedajúce ich druhu. Možno tiež povedať, že vyplývajú z ich druhu. 

 Tak duchovný prúd vedie okrem iného tiež duchovné zárodky, pokiaľ sú tieto 

nevedomé, a to cestou, privádzajúcou ich k možnosti vývoja. 

Na tejto ceste pôsobia v prospech duchovných zárodkov tri veci: jednak ich vnútorná 

túžba po uvedomení, ktorá na ne nalieha a presúva ich a jednak tok duchovného prúdenia, 

ktorý ich unáša a po tretie: rovnorodý druh už vyvíjajúcich sa ľudských duchov v hmotnosti, 

ktorý ich priťahuje.  

Teraz medzi vami, jedným alebo druhým ihneď vyvstane opäť otázka: Ako to bolo 

v dobe, keď v hmotnosti nepôsobili ešte nijakí vyvíjajúci sa ľudskí duchovia, keď teda ich 

priťahovanie rovnakého druhu ešte nemohlo pôsobiť?  

V tej dobe, keď sa prvé duchovné zárodky blížili k tejto časti svetov, nebola hmotnosť 

ešte tak hustá ako dnes; väčšiu hutnosť a príťažlivosť vyvolalo totiž až neskoršie nesprávne sa 

vyvíjajúce chcenie ľudí, ktoré malo za následok ďalšie vzdialenie sa od Svetla a 

ťažkopádnejší, brzdiaci pohyb. 

Pri ľahkosti vtedajšej hmotnosti stačil pre ľudský zárodok vlastný popud a unášanie 

duchovným prúdom, aby dosiahol prvý cieľ k vývoju. A aj ďalší vývoj bol ľahší, keďže pre 

pokračovanie v ceste stačilo i slabé uvedomenie ako pohnútka, aby zase mohol ďalej ísť po 

tej ceste vpred. 

To všetko bolo dnes značne sťažené. 

Tu už zase musím niečo doplniť. Dej klesania duchovných zárodkov do stvorenia 

prebieha bez prerušenia.  

Ak som predtým povedal, že k prijatiu duchovných zárodkov sa vyžaduje celkom 

určitá zrelosť hmotnosti a že sa to s pribúdajúcou zrelosťou už potom viac nemôže opakovať, 

tak sa to netýkalo celého stvorenia, ale iba jednotlivých svetových, telies ako napr. Zeme! 

Na túto mohli nakoniec prichádzať len staršie, už predtým vtelené ľudské duše, ktoré 

pri uzatváraní kruhov musia dokončiť svoj beh, ale nie také duchovné zárodky, teda duše, 

ktoré ešte nikdy neboli v hustej hrubohmotnosti. 

Avšak iné časti vo stvorení sú vždy pripravené prijímať duchovné zárodky, ktoré síce 

už prišli k vedomému bytiu, ale k sebauvedomeniu sa musia vyvinúť až v prežívaní. 

Pokiaľ sa ľudský duch nachádza iba vo vedomom bytí, musí sa aj naďalej nazývať 

duchovným zárodkom, i keď jeho obal už môže mať ľudskú formu. Až v ďalšom vývoji 

k sebauvedomeniu prestáva byť ľudským duchovným zárodkom a stáva sa ľudským 

duchom! 

To je potrebné povedať, aby sa vyhlo nedorozumeniam alebo mylným chápaniam. 

Preto som už vo svojej poslednej prednáške spomenul, že je to ďalší krok od vedomého bytia 

až k ľudskému sebauvedomeniu; iba toto prináša so sebou slobodné a vedomé rozhodovanie 

vôle, ale tým tiež plnú zodpovednosť za to.  

S pokračovaním svojich výkladov musím stále ostrejšie rozlišovať pojmy, zatiaľ čo 

doteraz som ešte všeličo mohol ponechať pod hromadnými pojmami. Toto nie je teda azda 

nejaký druh slovičkárstva, ako to pohotovo mali označené podaktorí chytrí rozumári vo svojej 

duchovnej lenivosti pre niektoré miesta môjho Posolstva. Ukázali tým samozrejme dosť 
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zreteľne len svoju úplnú nevedomosť a neschopnosť pochopiť vážnosť a veľkosť veci. Toto 

rozlišovanie pojmov je naliehavou a nevyhnutnou potrebou ak človek vôbec chce vniknúť do 

pohybu stvorenia. 

Tu mu niekoľko pozemských výrazov nepostačí navždy, ale musí sa podvoliť tomu, že 

časom bude poznávať vždy presnejšie ohraničenia a jasne zvažovať vlastný zmysel každého 

jednotlivého slova. 

Toho sa musíme aj my držať, ak chceme kráčať dopredu a neostať stáť alebo chcieť 

ponechať za sebou nevysvetlenú oblasť. 

Tiež v tomto musí byť pohyb miesto neústupného svojhlavého zotrvávania! Keď 

vysvetľujem niečo vopred len v hrubých rysoch, to môžem inak pomenovať, než potom, keď 

prejdem do podrobností a neustále rozvádzam to, čo som spočiatku označil hromadným 

pojmom. 

A musím vám vždy predstierať najprv hromadné pojmy, aby som potom neskoršie 

prešiel k jednotlivostiam, keď hromadný pojem už od určitej miery nadobudol jasný obraz vo 

vašej chápavosti; inak by ste nikdy nemohli dôjsť k porozumeniu pri takej nesmiernej 

veľkosti stvorenia. Rýchlo by ste stratili pevnú pôdu skutočného vedenia a upadli by ste do 

kolísavých nejasností, čo býva u ľudí obvyklé a čím sa vyznačujú stúpenci mnohých siekt a aj 

cirkví. 

Preto nechajte takých ľudí pokojne hovoriť, veď tým ukazujú len svoju vlastnú 

povrchnosť a strach z námahy hlbšie do toho vniknúť, sledujte ma radostne tak, ako vám to 

podávam. Potom budete mať z toho len výhodu; lebo ja to tým ľudskému duchu nielen 

uľahčujem, ale vôbec umožňujem, aby tú veľkosť pochopil aspoň v tých častiach, s ktorými 

je v spojení a od ktorých zostáva závislé jeho pôsobenie.  

Tak ako duchovné prúdy unášajú duchovné zárodky, tak aj bytostné prúdy vedú so 

sebou bytostné zárodky svojimi cestami. O východisku, druhoch a činnosti všetkých týchto 

prúdení môže byť hovorené zvlášť až niekedy neskoršie. Dnes pre začiatok si jednoducho 

predstavme, že všetky tieto prúdenia, podobné vzduchu a vodám zeme, zúrodňujú, udržujú, 

očisťujú, skrátka: pomáhajú v každom smere.  

Tieto prúdenia boli okrem toho už čiastočne známe dávnejším pozemským ľuďom. 

Patrí k nim napr. v gréckom podaní uvádzaná „Styx“. 

Po tomto odbočení vráťme sa však späť k účelu dnešnej prednášky. 

Bytostné zárodky sú unášané prúdmi bytostného druhu. Ale napriek základnému 

druhu bytostných prúdení sú v nich celkom rozličné, dokonca mnohostranné zvláštne druhy, 

a z toho dôvodu oddeľujú sa z pôvodného hlavného prúdu pri jeho prietoku rôznymi 

úrovňami postupne vždy viaceré vedľajšie prúdy, hľadajúce si vlastnú cestu; s pribúdajúcou 

vzdialenosťou od Svetla oddeľujú sa totiž jednotlivé zvláštne druhy ako bočné ramená, 

uzavierajúc v sebe nakoniec už len nahromadený jeden celkom určitý bytostný druh. 

A dodržiavajúc zákon, unášajú už len príslušný rovnaký druh bytostných zárodkov.  

Tak prichádzajú bytostné zárodky ku svojim miestam určenia, spĺňajúc zákon 

stvorenia. Sú rozdelené na zárodky úzko spojené s kvetinami, s inými rastlinami, takisto 

s vodou, vzduchom, so zemou a horninou, s ohňom a ešte s mnohými jednotlivosťami 

v hmotnostiach. 

V každej jednotlivej úrovni, ba aj v každej medziúrovni, ktorou prúd preteká, sú 

vysadzované vždy bytosti, hodiace sa ako rovnorodé do dotyčnej úrovne. To značí, že 

zostávajú tam, kde majú pôsobiť, pretože tam sa stanú vedomými. To všetko sa deje 

najjednoduchším, samozrejmým pôsobením zákonov tak, že by to ani nemohlo byť inak. 

V každej medziúrovni prebúdzajú sa určité bytostné druhy k vedomiu spôsobom, 

zodpovedajúcim ich súčasnej sile a začínajú tam pôsobiť formovaním, ochraňovaním a 

ošetrovaním. 
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Nakoniec zostávajú v prúdoch už len bytosti, ktoré sa môžu prebudiť k vedomiu až na 

hviezdach najhrubších hmotností. A ako posledná zrazenina sú potom z toho bytostné 

zárodky, ktoré sa nemôžu hneď len tak bez všetkého prebudiť v hrubej hmotnosti, ale 

potrebujú zvláštny vývoj. 

Toto je samozrejme predbežne zase len hrubý obraz, ktorý vám tým dávam, a ktorý 

pochopíte najlepšie vopred ako plošnú mapu zeme, na ktorej môžete pozorovať cesty prúdov, 

riek, potokov v ich mnohých rozvetveniach a zdanlivo samovoľne zvolených dráhach. 

Až potom si môžete obraz nechať dopĺňať a pritom si predstavovať, ako vodné žily 

zaplavujú aj vnútro a netečú iba na povrchu a práve tak aj vzdušné prúdy. Tak ste napokon 

získali obrazne jednu časť dejov tohto druhu vo stvorení.  

Keby ľudia tejto zeme správne slúžili, zachvievajúc sa vo vôli Božej, potom by zem 

bola harmonickým aj keď hrubým napodobnením stvorenia. Nemohla sa ním dosiaľ stať iba 

pre pokrivenosť ľudí. 

Teraz si pohovoríme konečne o bytostných zárodkoch, ktoré sme si vzali za cieľ. 

Blízkym príbuzným duchovného zárodku pozemského človeka vo svojom vznikaní sú najprv 

malí kvetinoví elfovia zeme! Títo sa prebúdzajú v kalíškoch pozemských kvetín vami 

viditeľných. Lenže to nie je tak, ako si to myslíte vy. Nachádzajú sa síce v kvetných púčikoch, 

ktoré vytvárajú ich najhrubší ochranný obal, až kým sa neprebudia, ale predsa je pri tom ešte 

niečo iné. 

V skutočnosti ležia mäkko uložené v pozemsky vám neviditeľnej, nežnej vrstve 

jemnej hrubohmotnosti. Súčasne však aj v púčiku pozemského kvetu. Jemná hrubohmotná 

vrstva prestupuje vám neviditeľne nielen púčikom, ale celou zemou a jej okolím. 

V tejto vrstve prebieha vlastný vývoj k uvedomeniu kvetinových elfov, zatiaľ čo 

pozemský kvetinový púčik zostáva iba najhrubšou vonkajšou ochranou, na ktorej sú 

kvetinoví elfovia značne nezávislí, aj napriek určitému spojeniu. 

Pri odumretí kvetov nezahynú. Ich vývoj pokračuje ďalej v napomáhajúcom 

ošetrovaní nových pozemských kvetín a čiastočne aj nových detí elfov. Ich sila rastie z ich 

zručnosťou. 

Tak to ide ďalej, stále ďalej, až k bodu, ktorý im umožní povzniesť sa v plnej zrelosti 

k inému a novému poľu pôsobnosti; bytostnému zárodku sa vodí totiž tak ako duchovnému 

zárodku . . . oba stoja pod jedným jednotne účinkujúcim Božím zákonom vývoja! 

Malí elfovia nie sú vo svojom vývoji bez ochrany vydaný nebezpečenstvu, žeby ich 

príbytky už ako púčiky mohli byť zožraté zvieratami, alebo zničené bezohľadnou rukou 

človeka, ako sa to zdá hrubohmotne. 

Kvetiny sú však ošetrované vyvinutými elfami, ale nie v každej kvetine býva dieťa 

elfov; iba v takých, ktoré sú obzvlášť chránené a neprístupné nebezpečenstvám, pokiaľ sa o 

neprístupnosti môže hovoriť. Pri blížiacom sa nebezpečí sú ihneď odnášané preč, pokiaľ sa 

ešte nestali vedomými. 

Zmieňujem sa o kvetinových elfoch ako prvých, keďže títo stáli vždy a ešte stoja 

v záchvevoch Božej vôle. Ľudskou vôľou nemôžu byť ovplyvňovaní, lebo tkajú a dýchajú 

vždy v záchvevoch Svetla! 

V tejto skutočnosti spočíva tajomstvo, že každá kvetina, aj tá najskromnejšia, je 

prežiarená krásou; keďže elfovia kvetín stoja vo Svetle! Pre svoju nežnosť majú ženské 

formy, a keďže stoja vo Svetle, sú rozprávkovo krásne. 

Na základe Posolstva si už teraz sami môžete vyvodiť, že jestvujú aj elfovia mužských 

foriem, podľa ich činnosti. 

Sú hutnejší, pozitívnejší, pretože sa zaoberajú tvrdším materiálom. Napríklad elf 

stromu má mužskú formu. 

Forma a hutnosť sa riadi podľa činnosti. 
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Tak aj gnómovia, zamestnávajúci sa zemou a horninami, majú tiež mužskú podobu. 

Sú hutnejší, zatiaľ čo rusalky tečúcich živlov majú zase ženské formy. 

Sami si môžete urobiť ďalšie odvodeniny a vždy potom vystihnete to pravé, ak si 

vezmete za základ Posolstvo, v ktorom nájdete všetky zákony stvorenia. 

To, čo tu bolo povedané, týka sa vyvinutých bytostných vášho okolia na zemi! Všetko, 

čo je úzko spojené s najhrubšou hmotnosťou, môže iba pri pozitívnej činnosti a najväčšej 

hutnosti počítať so skutočne rýchlo viditeľným úspechom, a preto je mužské, tá pozitívne 

vykonávajúca časť, vždy obrátená k hutnejšiemu, t. j. nižšiemu; naproti tomu ako nežnejšie 

ženské, tá negatívna prijímajúca časť, je obrátená k jemnejšiemu, teda k vyššiemu! 

Také je rozdelenie stvorenia podľa vôle Božej, a až potom, keď aj človek sa tomu 

podriadi a bude sa v tom zachvievať, nastane pre neho skutočný vzostup, ktorý inak nemôže 

dosiahnuť! Lebo potom sa všetko jeho pôsobenie bude zachvievať podľa kríža stvorenia, 

v ktorom bude udržiavané v rovnováhe pozitívne s negatívnym a aktívne konajúce 

s negatívne prijímajúcim! 

A ako vždy, ešte aj dnes je to ľudská žena, ktorá si neplní svoje poslanie vo stvorení! 

Ak sa nad všetkým pokojne zamyslíte, môžete dôjsť k netušeným záverom a k vysvetleniam, 

ktoré sa vám doteraz zdali skoro neriešiteľné. Lenže váš rozum sa tomu tak rýchlo pokojne 

nepodrobí; bude chcieť zakaždým zasiať pochybnosti, aby vás poplietol a udržal tak vo svojej 

moci, do ktorej vás mohol dostať skoro bez odporu v minulých storočiach. 

Istotne jestvuje mnoho ľudí, u ktorých sa vynorí otázka: A čo fúrie? Nemajú aj oni 

ženské formy a predsa sú veľmi pozitívne vo svojom pôsobení? 

Preto sa chcem tým už teraz zaoberať a vysvetliť vám to:  

Fúrie sú v mužských i ženských podobách, ale obe, aj napriek ich mnohorakým 

pôsobeniam, majú len jeden cieľ: ničenie! 

Avšak fúrie nie sú nijaké bytostné. Také niečo nepochádza z vôle Svetla! Fúrie sú iba 

výplody zlého chcenia ľudí. Patria k démonom, ktorí musia ihneď zhynúť, len čo sa chcenie 

ľudí zlepší a obráti ku Svetlu! 

Zaiste sú veľmi nebezpečné a v súde budú uvoľnené, aby sa vrhli na celé ľudstvo. Ale 

uškodiť môžu len tam, kde sa môžu zachytiť, teda kde nájdu v človeku rovnaký zlý druh 

alebo strach. 

Tým musia aj fúrie slúžiť Svetlu; lebo odpratávajú zlých pozemských ľudí, a tak 

podporujú veľkú očistu. Potom po ukončení očisty fúrie už nebudú mať viac potravy a musia 

zahynúť samé od seba. 

Avšak kto má v súde strach, tomu chýba presvedčenie o Slove Pravdy, a tým tiež 

dôvera vo všemohúcnosť Boha a jeho spravodlivosť, prejavujúcu sa tak často 

v napomáhajúcej láske! 

Taký človek bude potom oprávnene obeťou svojej vlažnosti alebo lenivosti. V súde 

má byť uchopený fúriami a zničený! Teda aj to je nakoniec jednoduché dianie, ktoré vo 

svojej hrôze musí sa uberať cestami svätého Božieho zákona! 

Odpútané fúrie! To znamená, že nebudú zadržiavané, ponechá sa im po nejaký čas 

úplne voľná cesta. 

Ľudia nebudú pritom chránení, ale budú vydaní napospas ich zúreniu. 

Lenže je celkom samozrejmé, že tí ľudia, ktorí prechovávajú v sebe pravé 

presvedčenie a sú spojení so Svetlom, nebudú môcť byť napádaní. V ich vnútri sa totiž 

nenájde odozva, na ktorú by sa fúrie mohli zachytiť, aby ich zmiatli. 

Tí, ktorí sú spojení so Svetlom, stoja v takom besnení ako v nerozbitnom obale na 

ktorom sa samo zraní všetko útočiace zlé napádanie. Táto ochrana vznikne samočinne 

z pevnej dôvery v Boha v hodine nebezpečenstva. 

Avšak ľudia, ktorí v domýšľavosti alebo klamnej predstave domnievajú sa byť 

veriacimi a pritom sú iba veriaci v cirkev, ale nie veriaci v Boha, a tak ani vnútorne živí, tí 
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budú zmietaní sem i tam ako zvädnutý list vo víchre. Musia zahynúť vo víre, iba že by pritom 

zavčasu došli k poznaniu, že boli prázdni v skostnatenej viere a že by sa horlivo vynasnažili 

nasať do seba život zo Svetla Pravdy, žiariaceho nad všetkými búrkami. 

Zostaňte bdelí a silní, aby si fúrie nemohli nájsť vo vás oporu! Vo vašom konaní 

buďte podobní mnohým malým bytostným pomocníkom, ktorí svojím verným slúžením sú 

vzorom pre ľudí! 

 

 

 

 

245. Pripravovatelia cesty.  
 

 

 Ľudia, keď raz dôjdete k poznaniu celej svojej viny voči Bohu, sotva budete mať 

potom ešte nádej na zľutovanie alebo milosť; lebo ste si to popravde nezaslúžili. 

 Čím viac sa zrak upiera do minulosti, tým hrozivejšie sa pred vami z doznelých 

tisícročí vynára jedna žalujúca výčitka za druhou, spájajúc sa do pevného kruhu bez medzier, 

ktorý sa okolo vás stále užšie sťahuje. 

 Napokon tento kruh na vás ničivo dopadne, ak plní vďaky ešte v poslednej hodine 

neuchopíte záchranné lano, ktoré vás vyzdvihne z tohto zovretia, nesúceho v sebe zničenie, 

ktoré musí so sebou priniesť koniec vašej viny a teraz súčasne aj váš!  

 Prebuďte sa preto, ľudia, vzchopte sa! Pre vašu pomoc budú Svetlom odhrnuté všetky 

závoje z minulosti, aby ste mohli poznať, čo ste zameškali a ako nesprávne ste stále konali! 

 Nemôžete povedať, že v minulosti sa iní ľudia zaťažili vinou a že vy na tom všetkom 

nemáte nijaký podiel. To je veľký omyl; lebo ste to boli vy sami, jeden tu, druhý tam, nie 

vždy v rovnakom čase a nie vždy na tom istom mieste, ale nejakým spôsobom vás už nitky 

spojili s každým dianím! Aj keď ste si to doteraz ešte neuvedomili. 

 Vo vašej pozemskej zaujatosti, nič netušíte o mnohých pomociach, ktoré vám Svetlo 

vždy znovu poskytovalo v každom čase a bez ustania, aby ste nemuseli zísť z pravej cesty . . . 

lenže váš duch, ten o tom vie, pretože sa na tom tak často zúčastňoval!  

 Len váš hlboký pád, kvôli vášmu dobrovoľnému zotročeniu sa rozumom, to priviedol 

tak ďaleko, že to už nemôžete vyciťovať a váš duch už nedokáže sám od seba preniknúť až do 

vášho denného vedomia, pretože ho držíte zamurovaného v terajšej pozemskej tiaži. 

 Okrem toho mu nedávate vôbec príležitosť, aby sa mohol niekedy pohnúť, lebo ste na 

miesto svojho ducha rúhavým spôsobom pozdvihli jeho nástroj, váš k zemi pripútaný rozum 

a dovolili aby vládol.  

 Tým sa vám samočinne uzavreli všetky cesty zo svetlých výšin. Vy sami sa kŕčovito 

vyhýbate všetkému, čo by mohlo rušiť túto nezdravú ospalosť ducha, len aby ste neboli 

vyplašení zo svojej samoľúbej a pohodlnej domnienky, že všetko viete lepšie, ktorú ste si 

vypestovali domýšľavosťou nesprávneho preceňovania svojej hodnoty!  

 Aké strašné musí byť teraz pre takých ľudí pravé poznanie! 

 To je tiež predovšetkým to, čo mnohých odvracia od prijatia Pravdy zo Svetla! Strach 

a úzkosť z prebudenia sa síce ešte snažia hlboko skryté utajiť, ale predsa spôsobujú už ľahké 

chvenie; u nejedného človeka celkom nevedomé, až ho náhle prudké údery zo Svetla 

neúprosne donútia k nedobrovoľnému prebudeniu! 

 Áno, úzkosť a strach z každého lúča jasného, chladného Svetla, ktoré so sebou prináša 

Pravdu a ktoré s nepodplatiteľnosťou ľahko odhaľuje omyly a chyby týchto pozemských ľudí, 

to je pre mnohých dôvod, prečo ľahkomyseľne váhajú odvážne sa teraz postaviť do svetlého 

lúča! 
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 Tí všetci sa nechcú tak ľahko vzdať pohodlia vlastnej namyslenosti, ktorá sa tak 

lichotivo riadi podľa ich prianí, a preto dávajú ešte prednosť starým zvyklostiam pred 

nepokojom, ktorý im moje Slovo spočiatku musí spôsobovať, až kým v ňom potom pozvoľna 

nenájdu pravý mier, ako noví duchovne vzkriesení ľudia, ktorí sa radostne a vedome 

zachvievajú v Božích zákonoch.  

 Vyciťujú svätú Božiu vôľu iba ako blahodarne pomáhajúcu a podporujúcu, ale nikdy 

nie ako tvrdú alebo tlak, ako sa im ešte dnes musí javiť pri ich nesprávnom stanovisku. 

 Určitým znamením nesprávneho stanoviska a dôkazom, že idú nesprávnou cestou, je 

v podstate už to, že títo ľudia sa cítia Slovom Pravdy dotknutí, pretože sa im nepáči!  

 Tým „nepáči“ vyjadrujú ešte najmiernejšie svoje odmietnutie ľudia, ktorí sa 

domnievajú, že si môžu Pravdu vyberať, vziať si z nej iba to, čo sa im páči, alebo, ako to tak 

pekne nazývajú: čo im „lahodí“! Už zo samého tohto označenia vidíte, aká odsúdeniahodná 

márnomyseľnosť a samoľúbosť vlastného vyvyšovania sa spočíva v celom tom spôsobe, ako 

k Slovu pristupujú, ak sa na to vôbec niekedy odhodlajú!  

 Nemajú pri tom pravú vážnosť, tým menej pokoru, ktorá nutne patrí k tomu, ak v ňom 

majú vôbec niečo nájsť; lebo Pravda sa nikdy nevnucuje. 

 Ja vám však hovorím: ľudia už nemajú nijakú voľbu, ale musia sa teraz skloniť 

a zostúpiť z trónu svojej zvrchovanosti nesprávne chápaného bytia!  

 Keby ľudia v priebehu tisícročí neboli konali vždy tak, ako konajú ešte teraz, keby 

neboli všetko, čo im malo pomáhať, vždy znovu krivili, aby to prispôsobili svojmu ľudskému 

mysleniu a svojim pozemským prianiam, tak by bolo teraz tu na zemi iba jedno jednotné 

učenie, ktoré pochádza z Božej vôle. Nejestvovalo by toľko rôznych vyznaní. 

 Všetko, čo doteraz v podobe učení, prišlo na zem, tvorilo by zjednotené iba jeden 

stupeň k podstavcu, na ktorom má spočinúť Pravda podľa svätej Božej vôle, ako sa to 

v mnohých zasľúbeniach ľuďom často zvestovalo. 

 Neboli by rozdiely v chápaní a ešte menej v samotných týchto učeniach!   

 Lebo všetky učenia boli kedysi Bohom chcené, jednotlivým národom a krajinám 

presne prispôsobené a sformované celkom podľa ich vtedajšej duchovnej zrelosti a schopnosti 

prijímať.  

 Všetky pôvodne viedli v celkom priamej línii k svätému Božiemu Slovu Pravdy, ktorú 

nachádzate v Posolstve. Už vtedy všetko smerovalo k obdobiu posledného súdu, ktorý je 

dnes! Zvestovatelia všetkých jednotlivých učení s výnimkou prichádzajúceho sem nadol zo 

Svetla, boli pripravovateľmi cesty pre samotné Slovo Pravdy. 

 A títo pripravovatelia cesty sa namáhali, veľmi často v oduševnenom vnútornom 

zápase, verne splniť svoje úlohy, napriek všetkým prekážkam, ktoré sa im ľudia vždy snažili 

klásť do cesty. 

 Ale ľudia už aj vtedy, ako vždy, v každom prípade úplne sklamali tým, že zakrátko po 

úmrtí zvestovateľov, pripravujúcich cestu, vždy ich slová pokrivili alebo to, čomu nemohli 

správne rozumieť, celkom vypustili a potomkom zatajili.  

 Lenže práve to, čo sa snažili zatajiť, pretože tomu vtedy sami nemohli rozumieť, bolo 

to najdôležitejšie zo všetkého!  

 Keďže tieto najdôležitejšie zvestovania hovorili prirodzene vždy o tom najvyššom 

z každého učenia, čo bolo prístupné vždy len celkom úzkemu kruhu, pretože masy by tomu 

ešte neboli rozumeli, nebolo ťažké a ani nevysvetliteľné, že sa najprv zatajili, čím však časom 

úplne upadli do zabudnutia.  

 No múdra prozreteľnosť ich nenechala úplne zmiznúť, a príde čas, ba je už blízko, keď 

zo všetkých krajín budú prichádzať zvesti o spisoch, hovoriacich o týchto starých dobách 

a vyvstávajúcich ako svedkovia proti tomu, ako domýšľavé ľudstvo tieto náuky pokrivilo.  
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 A pritom sa ukáže, že ďalší stúpenci náuk nemajú už dnes žiadne priame spojenie 

s pôvodným učením, ktoré znelo celkom ináč, ako sa vykladá a učí dnes! Dokonca aj Pravda 

sama, ktorú priniesol Ježiš, sa v spôsobe vyjadrenia a vo význame pokrivila.  

Veľa sily a tiež mnoho dobrého chcenia použili preto toľkí veriaci, žiaľ na omyly, 

ktoré sa zaužívali v priebehu tisícročí, a tak dnes vidíme aj učenia všetkých oných mudrcov, 

ktorí už boli pripravovateľmi cesty pre samotné Slovo Pravdy, ako Krišna, Zoroaster Lao– 

Tse, Buddha a Mohamed v celkom cudzej forme, a tým aj s iným obsahom, než ich títo 

zvestovatelia kedysi podali. A aj opisovania ich pozemských životov sa časom skomolili. 

Nezhodujú sa so skutočnosťou. 

 Mnoho tisícročí ba stotisícročí už vynaložilo Svetlo na to, aby vás v nevýslovnej 

trpezlivosti a v nepochopiteľnej dobrote namáhavo vychovávalo a pripravovalo na dobu, 

v ktorej sa sami musíte súdiť, aby ste v nej buď zahynuli alebo mohli nádherne stúpať do 

svetlých záhrad večnej radosti. 

 A keďže doba, na ktorú bolo trvale poukazované, teraz nastala, stoja ľudia omnoho 

viac odvrátení od Pravdy ako voľakedy! Tvrdohlavo sa ženú iba za výtvormi svojej vlastnej 

chtivosti po poznaní, aby pritom padli do priepasti rozkladu pri poslednom údere meča 

v Bohom chcenom, očistnom triedení.  

 Čo si asi myslíte, ľudia, že vás teraz očakáva? Už na to nebudem upozorňovať, lebo to 

budete čoskoro prežívať!  

 Ale ešte aj v tomto čase najbezútešnejších zmätkov daruje pomáhajúce Svetlo plným 

priehrštím z prameňa svojej nevyčerpateľnej všemúdrosti vždy opäť nové milosti, ktoré sa 

musia ešte samočinne vyvinúť pri uzavieraní kruhu každého diania, dosiahnuteľné pre 

všetkých tých, ktorí ich hodnotu spoznajú a tieto pomoci vďačne využijú.  

 Svetlo ešte raz zo všetkého odsunie závoje, ktoré okolo toho natkalo ľudské myslenie 

a ktoré museli spôsobiť terajší zmätok.  

 Svetlo vám dáva v súde opäť Pravdu, a tým aj poznanie súvislostí v tom veľkom 

vedení, ktoré chcelo postupne a starostlivo priviesť ľudstvo k spoznaniu Svetla, na čo mali 

slúžiť všetky tieto náuky.  

 Iba pre malicherné ľudské zmýšľanie a ľudskú márnomyseľnosť vznikli také 

odlišnosti a niekedy dokonca protirečenia z toho, čo pôvodne bolo vždy iba jednotné a nikdy 

nemalo viesť k rozkolom!  

 Aj v tom temno veľmi obratne rozpoznalo slabosti pozemských ľudí a využilo ich pre 

seba, aby dosiahlo svoje Svetlu nepriateľské ciele. 

 A títo pozemskí ľudia, ktorým sa stále a stále znovu dostávalo toľko pomocí zo Svetla, 

nasledovali všetky zvody temna pre svoju márnomyseľnosť a samoľúbosť až príliš ochotne 

a dokonca s potešením!  

 A medzi týchto ľudí ste voľakedy patrili aj vy, ktorí dnes nechcete nič vedieť o takej 

vine a snažíte sa ju zvaliť pokiaľ možno len na iných. 

 Každý dnes na zemi inkarnovaný človek mal raz a väčšinou dokonca viackrát 

príležitosť verne nasledovať hlas Svetla! Najmenej raz sa mu dostalo nesfalšovaného učenia 

niektorého pripravovateľa cesty. 

 Ale napriek tomu, že ľudstvo sa v tom stále prehrešuje, prináša Svetlo so súdom a s 

tým spojeným uzavieraním kruhu všetkého diania aj v tom ešte raz príležitosť na spoznanie 

všetkého toho, čo pre ľudstvo dosiaľ vykonalo, aby ho uchránilo pred jeho definitívnym 

pádom!  

 S uzavretím týchto kruhov ukáže sa opäť ešte raz prežívanie všetkých pripravovateľov 

cesty, ich život a aj ich pôsobenie v lúči Svetla také, aké skutočne bolo, aby sa tak narovnalo 

to pokrivené a bolo pre celú budúcnosť chránené pred hriechmi ctižiadostivých, ktorí chcú 

sami všetko vedieť lepšie. 
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 Pozemské životy a pôsobenia známych pripravovateľov cesty, od Hjalfdara až po 

Krišnu, Zoroastra, Lao–ćea, Buddhu a Mohameda a ešte niektorých iných, opäť ožijú, keďže 

teraz sa má každý začiatok spojiť v kolobehu s koncom, aby sa pritom súdil, vystúpil nahor 

alebo sa rozpadol.  

 V príbehoch všetkých pripravovateľov cesty ešte raz zreteľne uvidíte jednotné, veľké 

vedenie zo Svetla, ale aj odporný boj temna proti každej pomoci, ktorej sa malo ľuďom 

dostať. 

 Človek v tom doteraz mohol uplatňovať svoje rozhodnutie, ktoré spočívalo v tom, či 

pomoc prijal alebo zavrhol. Svojim chcením všetko vedieť lepšie pokrivil čisté učenia, tým 

však preukázal službu iba temnu, nie Svetlu! Vyvolal tým zmätky a nepriateľstvo ako 

následky oných učení, ktoré by v skutočnosti boli museli zjednocovať, keby boli vtedy 

zostali také čisté a jasné, ako boli dané. 

 Že sa však mohli dostaviť také zlé následky, svedčí len o tom, že v terajších formách 

to musí byť ľudské dielo; lebo čo prichádza od Boha alebo sa deje nefalšovane na jeho 

príkaz, nepozná ani nenávisť, ani nepriateľstvo! 

 Túto pravdu berte ako skúšobný kameň na všetko! 

 Kdekoľvek nájdete neznášanlivosť a nevraživosť, alebo kde dokonca uvidíte 

nepriateľstvo, štvanie proti iným, ktorí nie sú tej istej viery, kde je snaha škodiť inovercom, 

tam učenie nie je od Boha alebo je sfalšované! A takí ľudia slúžia iba temnu, nikdy nie 

Svetlu! 

 Učenie, ktoré to dovoľuje, musí byť pokrivené, nech už sa nazýva akokoľvek; lebo 

náuka, ktorá ešte nie je pokrivená, sa tiež zachvieva v čistote, v Božích zákonoch. 

Nevychováva ľudí, ktorí chcú blížnemu škodiť!  

 Prirodzene sú tiež ešte ľudia, ktorí sa síce hlásia k čistému učeniu, ale zneužívajú ho 

k vlastným účelom, ako sa s tým často stretávame vo svetových dejinách a v dejinách 

jednotlivých národov, ktoré sú preto nakoniec vždy hnané do skazy, aj keď sa tu a tam 

niekedy zdá, že sú na vzostupe. 

 Je nápadné, že tí, ktorí takto jednajú, sú vždy dokázateľne samotní služobníci týchto 

učení, ktorí sa už od dávnych čias nazývali vždy kňazmi alebo božími služobníkmi. A 

upravovali pritom náuky tak, že ich výklady prospievali uskutočňovaniu ich vlastných prianí. 

 Tým sa však už pokrivil zmysel náuk a stúpenci i veriaci slúžili, bez toho, žeby o tom 

vedeli, iba chrámom a cirkvám, nie však skutočne Bohu!  

 A títo takzvaní Boží služobníci si vždy žiarlivo strážili udržanie svojho pozemského 

vplyvu na veriacich ľudí a snažili sa ho trvale rozširovať, veď pre nich súčasne znamenal moc 

a  . . . ich zárobok, ich živobytie! 

 A preto sa to stalo bojom, ktorý viedli všetkými prostriedkami, ale bojom 

o pozemskú sebazáchovu, na ktorú sa im zdal každý prostriedok oprávnený! Túto skutočnosť 

môžete predsa ešte aj dnes a všade veľmi ľahko spoznať! 

 To celkom prirodzene prinieslo napokon aj nenávisť a nepriateľstvo, neznášanlivosť 

a štvanie proti blížnym. Ale tým nikto neslúži Bohu; lebo Boh zakazuje tieto zlé veci, ktoré 

mimochodom, aj čisto pozemsky videné a spravodlivo posudzované ukazujú iba nečisté 

zmýšľanie toho, kto je schopný konať takýmto spôsobom, aj keď to takto postihnutého 

nemôže poškodiť v očiach ľudí, ktorí sú ešte priameho zmýšľania!  

 V týchto veciach jestvujú teda dvojaké východiská nesprávnosti: Buď je ľudskou 

rukou a ľudským myslením pokrivené samotné učenie, alebo sa ho snažia jeho služobníci 

využívať nesprávnym spôsobom na ciele, ktoré sú v prvom rade veľmi pozemské, sebecké. Je 

to potom pokrivené uplatňovanie náuky a zneužívané na vlastné účely. 

 Jedno je však rovnako zavrhnutiahodné ako druhé. Lenže využívať čisté učenie 

prevažne na vlastné účely je ešte horšie, ako keď sa samotné učenie pokriví z nevedomosti. 
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 To všetko sa teraz v súde prejaví! Ibaže na samotných ľuďoch, ktorí sa takto 

prehrešovali proti Duchu, ktorý im všetkým dával vždy znovu iba jedno učenie ako základné 

chápanie ich Bohom chceného bytia v tomto stvorení: Miluj svojho blížneho, to 

znamená, cti ho ako takého! V tom spočíva neochvejný príkaz; že mu nikdy nesmieš vedome 

škodiť ani na jeho tele, ani na jeho duši, ani na jeho pozemskom majetku, ani na jeho povesti! 

 Kto to nedodržiava a koná inak, neslúži Bohu, ale temnu, ktorému sa prepožičiava za 

nástroj! 

 Taký nepozná ani Boha, ani jeho najsvätejšiu vôľu, ktorá spočíva v jeho Slove. 

Nepozná teda ani Božie Slovo v jeho pravom zmysle! A to dokazuje každý sám zreteľne 

spôsobom konania, teda rečou a skutkami! Pri tom ihneď vidíte, kto naozaj slúži Bohu a kto 

len temnu! 

 To si teraz vezmite ako oporu do boja, ktorý musíte podstúpiť so všetkým, čo slúži 

temnu a samo z temna pochádza.  

 Ak pevne stojíte v Slove, tak pre vás nie je ťažké zostávať stále víťazmi; lebo Svetlo je 

navždy silnejšie ako temno, a ak slúžite verne, je s vami Božia všemohúcnosť! 

 

 

 

 

(246. K 6. novembru 1935.) 
 

 

Ticho tiahnú nocou svetlé postavy okolo Svätej Hory. Kroky zaznievajú z veľkej 

diaľky a striebristo jasne zvonia zbrane. Rytieri Svätého Grálu držia vernú stráž! 

Biele žrebce krúžia okolo Svätyne podobní žiariacim oblačným útvarom. Rytieri, ktorí 

na nich sedia, mávajú dlhými oštepmi a kópiami. S bleskovou rýchlosťou ovládajú svoje 

bystré kone a ich ostrí zrak nikdy neunavených očí pátra na všetkých stranách. 

Ismáni zadržiavajú temno s horlivosťou, ktorá zdoláva všetko. V noci obchádzajú vo 

veľkých kruhoch okolo Hory, miesta Svetla a vo dne stoja za pozemskými služobníkmi, aby 

ich volali a udržovali v bdelosti, a keď je to nutné, dotýkajú sa ich málo šetrne špicou svojho 

oštepu. 

Pretože bdelou musí byť každá duša na Hore. Syn Boží nechce stratiť ani jedného zo 

svojich služobníkov v peniacom prívale posledného súdu. 

Spomienky v dušiach sa prebúdzajú silnejšie, služobníci vidia, ako z lona minulosti 

vystupuje ďaleká cesta ich pozemskej prípravy, zahŕňajúca státisíce pozemských rokov. 

Obrazy sa stávajú stále jasnejšie po celú dobu, čím viac ustupuje hmla pozemských vzťahov 

a čoskoro budú môcť vidieť jeden po druhom zlatú stopu Svätého Svetla, ktoré ich vždy 

a opäť chránilo pred pádom.  

Kto bol vyvolený slúžiť najvyššiemu, toho v stále sa zväčšujúcej tiesni klesajúceho 

pozdnejšieho sveta ruky Večného držali, o toho sa neustále starala láska Svetla, lebo ten mal 

byť zrelý v pevne stanovenú hodinu. 

Kvôli Synovi Božiemu boli učinené zo Svetla Sväté opatrenia a neskoršie stvoreným 

zostane večne nepochopiteľné, akými cestami žiarenia sa uberala Pramúdrosť Jediného, ako 

všeobsiahle vzájomné zasahovanie prúdu Božej Vôle vytvorilo túto velikú svetlú prípravu, 

v ktorej sa teraz dokonáva Svätý súd. 

Kvôli Synovi dovolil Pán pripraviť ľudských duchov, ktorí prosili, aby smeli slúžiť, 

ktorí zasiahnutí oblažujúcim pohľadom Zrodeného zo Svetla úpenlivo prosili, túžiac 

nasledovať Ho. Mnoho jasných zrelých duchov kľačalo kedysi na Patmose, mnoho Svetlom 

prežhavených, k výšinám usilujúcich duší, ktoré stáli už pri bráne večnosti, sa zasľúbilo 

Synovi Božiemu v blaženej oddanosti.  
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Boli pripravovaní večnou starostlivosťou a predsa sa len nemnohí teraz na Zem 

dostavili, slúžiac, k domu svojho Kráľa. 

Cez všetku námahu zo Svetla duchovia klesli, a keďže ešte teraz chce súd niektorého 

z nich vyburcovať, aby sa zahanbene ponáhľal sem v poslednej chvíli, väčšina sa už zrútila do 

hlbín, z ktorých ich už nemôže vyviesť žiadny lúč Svetla. 

Oni sklamali a hnev a bolesť Večných žaluje nad touto ohromnou priekopou, v ktorej 

leží tak mnoho premárnenej sily a milosti zo Svetla, ktorí mali uľahčiť pozemské cesty Syna 

Božieho a mohli viesť k jedinému víťaznému pochodu. 

Preto uvoľňuje Pán naďalej pásky z očí tých, ktorí našli cestu k domovu, lebo majú 

jasne vidieť a poznať, aká neprekročiteľná hora ľudskej viny bola nakopená pred Zrodeným 

zo Svetla, pred Pomocníkom a Sudcom. Tá hora musí byť odstránená v búrke súdu, musí 

zmiznúť a musí sa na tom podieľať každý jeden ľudský duch, keď sa nechce zrútiť do hlbín 

s padajúcim kamením. 

Ťažký bude súd! 

Vy, pozemskí služobníci, smiete to poznať, aby ste vďačne stáli v žiari hnevu, by ste vedeli, akú malú 

cenu ste mali všetci dohromady pre Svätú zhovievavosť a milosť Pána, vy ktorí teraz v plameňoch hnevu súdu 

sami nie ste ešte úplne vysmädnutí. V súde sú to jedine duše spečatených, ku ktorým bude občas pritekať 

pomáhajúci lúč zľutovania. Všetci ostatní však musia najskôr prežiť lúč hnevu, než im bude môcť byť 

poskytnutá útecha od Večnej Vôle. 

Vy, služobníci Hory, vy nositelia Svetla v nížine, vám svieti ešte Sväté zľutovanie Večného. 

Odovzdávajte preto z tejto milosti ľudstvu ďalej, darujte im modlitbu a podporujúcu myšlienku v každom 

pozemskom dni. Len tak budete hodní večnej Milosti Pána!  

 

 

 

 

247. Modlitba.  
( 10. novembra 1935.) 

 

 

Otče, daj, nech sa Tvoje Slovo stane živým na zemi, aby smrť teraz ustúpila! 

Otče, všetko je pripravené. Prosím Ťa, daj Silu mojim verným! 

Otče, prosím Ťa, nechaj svoje oko milostivo spočinúť na kruhu tých, ktorí nasledujúc 

volanie Svetla, chcú svoj sľub verne splniť! 

Amen. 

 

 

 

 

248. Keď je núdza najvyššia, je vám pomoc Božia najbližšia! 
 

 

 Keď je núdza najvyššia, je vám Božia pomoc najbližšia! Tieto slová už oddávna 

zaznievajú v mnohých krajinách  

Nejedni ľudské ústa ich vyslovujú ako slová útechy, ale žiaľ, často bezmyšlienkovito a 

len preto, aby sa niečo povedalo pri starostiach, ktoré skľučujú iných.  

 Tieto krásne slová, skrývajúce v sebe akési zasľúbenie, stali sa prázdnou frázou 

spoločenskej zdvorilosti. 

 Kto však nechce menovať Boha, a takých ľudí je mnoho, pretože im v tom bráni tisíc 

dôvodov, ten na miesto toho povie: Po daždi opäť zasvieti slnko! Alebo ešte iné príslovia 

rovnakého významu. Je ich predsa mnoho. 

 Lenže ani jedno z nich v sebe neprechováva tú hlbokú vážnosť a tú silu ako slová: 
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 Keď je núdza najvyššia, je vám Božia pomoc najbližšia! 

 Povzbudzujúcu silu, ktorá prúdi z týchto slov bude cítiť každý človek, ak na ne myslí 

v ťažkých starostiach. Je v nich čosi zvláštneho, čo nie je dané žiadnemu inému spôsobu 

útechy. Vystúpi ako víťazný hrdina a vy to cítite, bez toho, žeby ste si ujasnili, čo je schopné 

vyvolať toto uspokojenie.  

 Kto však žije podľa Posolstva, ten pozná moc slova, ak sa ono zachvieva v zákonoch 

stvorenia. V tom spočíva tajomstvo tohto pôsobenia. Táto tu uvedená veta je pevne spojená so 

záchvevmi Svetla, a preto sprostredkováva silu, ktorá musí prekvapiť, ak padne na dobrú 

pôdu. 

Základnou podmienkou je však ako pri všetkom: pôda na to musí byť pripravená!  

V ťažkom trápení je však často pripravená následkom rozochvenia. Za takých 

okolností môžu tieto slová preklenúť most pre pomoc zo sily Stvoriteľovej, ktorá je 

pripravená pre každého tvora, keďže prúdi celým stvorením. Tvor potrebuje len s dôverou 

vzhliadnuť ku svojmu Pánovi; lebo dôvera vytvára vždy tú najlepšiu cestu pre pomoc z jeho 

sily. 

 Dej pri použití tejto vety je nasledujúci: Slová „keď je núdza najvyššia, je vám pomoc 

Božia najbližšia“ prebúdzajú dôveru v ľuďoch, ktorí veria v Boha.  

Tým tvoria tieto slová most; lebo dôvera, ktorá sa nimi vzbudila, stúpa nahor ako 

prosba, ako modlitba, pretože je precítená ľudským duchom. Pritom sa otvára duch novej 

sile, ktorá zase prúdi cez neho k oným miestam, ktoré ho ťažko skľučujú. 

 Tak sa tieto zlovoľne stiesňujúce miesta dostávajú do lúča Svetla, ktorý zlo premôže. 

 Ak ale človek v Božiu pomoc neverí, potom ani nemôže prostredníctvom týchto slov 

vzniknúť taká dôvera, aká je nutná, ak má byť svätej sile Svetla umožnený prístup a ak má 

byť privedená na tie miesta, ktoré spôsobujú utrpenie.  

 Teraz si však pri tom nemyslite, že máte silu Svetla, ktorá k vám prichádza, viesť 

ďalej sebeckými myšlienkami nenávisti a ničiteľskými plánmi. To by boli nečisté kanály, 

ktorými ani sila Svetla nemôže prúdiť bez zakalenia. 

 A každé zakalenie prináša oslabenie. Tým by ste teda oslabili účinok pomoci, vám 

určenej. Len vtedy, keď ste schopní s čistou dôverou v Boha prijímať silu, ktorá prosí Boha 

o pomoc a prenecháva Jeho múdrosti, akým spôsobom chce On pomôcť, potom je to správne 

a neskalenú silu možno použiť na odvrátenie a odstránenie zla.  

 Nemáte a nesmiete pritom prechovávať vlastné myšlienky o spôsobe a forme účinku! 

Vyčkávajte v pokojnej dôvere. 

 Vaše utrpenie už ukáže samo sile cestu! A tak sa musí napokon aj to najťažšie utrpenie 

od vás odvrátiť, bez toho, žeby ste sa vy sami pri tom nanovo zaťažili myšlienkami 

nerozvážneho hnevu alebo nenávisti. 

 Preto vám tiež ako výstraha boli dané slová: Moja je pomsta a ja dám odplatu! 

 To vás má upozorňovať na to, že máte konať tak, ako to chce Božia vôľa a ako to teda 

spočíva v zákone stvorenia, aby vám sila Svetla mohla potom skutočne pomôcť! Veď pre ňu 

predsa musíte tvoriť priechod! 

 Kamkoľvek sa pozriete, vidíte okolo seba pomoc, ste ňou obklopení, takže by ste sa 

vôbec nemuseli zrútiť, ak ju vidieť chcete. A vidieť znamená „vedieť“, čo môžete iba 

znalosťou Božích zákonov vo stvorení, ktoré nesú vôľu, ktorá vám pomáha, kedykoľvek sa 

ocitnete v núdzi, ak  sa vy sami neuzatvárate pred pomáhajúcou silou!  

 Teraz čoskoro nadíde doba, keď budete rozochvení stáť pred Božou veľkosťou a jeho 

láskou, ktorá spočíva v jeho vôli a skrze ňu pôsobí! 

 Potom by ste si priali žiaľom zahynúť, keď spoznáte svoju nedbalosť, svoju vinu, a  čo 

ste premeškali tým, že ste všetky tieto pomoci nielenže odvrhli od seba, ale že ste sa chceli 

nad ne vyvyšovať v domýšľavosti, ktorá vždy pochádza iba z malosti; lebo veľkosť nepozná 

domýšľavosť, pretože vôbec nepotrebuje byť ešte aj domýšľavou. 
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 Preto je domýšľavosť vždy znamením vnútornej malosti a prejavom vedomia, že 

malosť potrebuje domýšľavosť, aby sa zdala trochu väčšou, než sama v skutočnosti je! Práve 

vedomie vlastnej malosti je najlepšou potravou pre domýšľavosť. 

 Vy ľudia ste v skutočnosti svojím Stvoriteľom tak chránení, že by sa vám nemuselo 

nič stať. Ste vedení a sprevádzaní, že vás nič nemôže odviesť z pravej cesty, ak sami 

nechcete! 

 A napriek tomu ste tak klesli a odvrátili sa od Svetla. To, čo nebolo pri všetkej 

jednoduchosti možné, to ste dokázali a vynútili si ľahkomyseľnou márnivosťou: odchýlenie sa 

z pravej cesty, vedúcej celkom v priamom smere nahor! 

 Chceli ste do močiara a stále hlbšie, dole, zrážalo vás rozhodovanie vašej slobodnej 

vôle, práve tej, ktorá vás mala v túžbe po Svetle povznášať nahor. 

 Dnes ešte nepoznáte celú ťarchu svojej viny! Teraz sa však proti vám tisícnásobne 

pozdvihne zo všetkých strán a zvalí vás, ako sa to inak ani nedalo očakávať. 

 Husté závoje budú teraz z jedného týždňa na druhý čoraz priehľadnejšie; lebo máte 

dôjsť k poznaniu a potom zahynúť, ak ešte nedáte prednosť tomu, aby ste vynaložili všetku 

silu na to, aby ste sa prosebne upli na posledné pomoci, s odhodlaním začať nový život, 

v ktorom sa pokorne vynasnažíte spoznávať veľkosť Božiu vo stvorení, aby ste v službe dbali 

na jeho svätú vôľu, a tým stúpali nahor do svetlých výšin. 

 Pri tom budete zároveň pomaly povznášať svoje okolie a usilovať sa v čistote 

o zdokonalenie krásy, ktorá ako prejav podstaty vášho ducha vyplynie z rastu a rozkvetu jeho 

zrelosti. 

 Áno, pre vás je pomoc naliehavo nutná! Pre všetkých bez výnimky. A preto k vám 

dnes ešte raz osobitne volám, že keď bude núdza najväčšia, bude vám aj Božia pomoc 

najbližšie! Vy však musíte tejto pomoci pripraviť v sebe pôdu, ktorá je schopná ju prijať, ako 

je to podmienkou pri všetkom, čo k vám prichádza zo Svetla!  

 Nebuďte ľahkovážni v dôvere v Boha a nebuďte povrchní vo viere; lebo pomoc vám 

môže byť poskytnutá len vtedy, ak je vo vás táto dôvera zakotvená silne a neotrasiteľne.  

 A vám, nositeľom kríža, nech je ešte raz povedané:  

Pokiaľ musíte trpieť protivenstvami, ktoré vám chce temno ešte spôsobovať, neživte v 

sebe pri starostiach nenávistné myšlienky, ale zostaňte nimi nespútaní a vzhliadajte s dôverou 

jedine nahor k Svetlu, k Bohu, ktorý vás nikdy neopustí a ktorý vám môže pomôcť v každej 

núdzi! 

 Potom dostanete pomoc, ktorá vás prekvapí a pre ľudí je zázrakom; lebo Boh potom 

prejaví svoju svätú vôľu citeľne a viditeľne všetkým ľuďom, ktorí ho v týchto pomociach 

vidieť chcú! Bude hovoriť svojou všemohúcnosťou! 

 Majte však pri tom tiež na pamäti, že sa s tým nesmiete zahrávať! Ani Syn Boží Ježiš 

sa nevrhol dolu z cimburia, len aby tým ľuďom ukázal, ako ho Boh ochraňuje! To si vezmite 

ako vzor a varovanie.  

 Ako často maríte úmysly zo Svetla svojou unáhlenosťou a povrchnosťou, 

presadzovaním všelijakých mylných vlastných prianí a stále novými chybami, ktorých sa 

dopúšťate. 

 Potom vykríknete, keď vás zasiahnu následky toho a voláte Boha, aby vám pomohol! 

A napriek tomu, že ste sami konali proti jeho vôli, iba preto, že ste sa do nej ešte dostatočne 

nezahĺbili a na volania a varovania z duchovnej ríše dostatočne nedbali. Sú vám poskytované 

v bohatej hojnosti. 

 Už len bezvýhradné uposlúchnutie duchovných výstrah bolo by muselo stačiť, aby 

vám ušetrilo polovicu, ba ešte viac starostí a utrpenia. 

 Vašou úlohou by predsa malo vždy byť vo všetkom pozemskom si počínať iba tak, 

aby sa temnu už nikdy nedávala možnosť pozemský vás napádať!  

 Ale vy ste brali príliš naľahko menovite vaše hovorenie ako aj písanie!   
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 V tom robte teda rozdiel! Ako často som upozorňoval na to, že aj to najlepšie chcenie 

môže spôsobiť mnoho škôd, a práve dobré chcenie naozaj už mnoho ťažkých škôd napáchalo, 

ak sa pri tom riadil človek výlučne iba svojimi vlastnými myšlienkami. 

 Ak si namýšľate, že mnohé z toho by ináč vôbec nebolo šlo, tak sa veľmi mýlite. 

Nesmiete sa domnievať, že Pán by nebol našiel iné cesty než tie, ktoré ste vymysleli vy, keby 

ste ho boli o to vrúcne prosili. A to je to, čo vám ešte chýba. Vrúcne, detské prosby! 

 Myslíte si, že ak chcete slúžiť Bohu, musia mu byť vhod aj všetky cesty, ktorými vy 

pri tom idete. To je iba neoprávnená požiadavka a nemá to nič spoločné s dôverou v Boha. 

 Učte sa vrúcne modliť! Ak potrebujete nejaké riešenie, potom ho v nejakej forme 

celkom iste dostanete. Lenže proste vopred, aby vám bolo dané konať správne, skôr než 

s tým začnete, a neproste o dobrý priebeh, ak ste už začali podľa svojej mienky! 

 Každý z vás má silné vedenie z Grálu, ktoré už máte prosiť, aby vám pomohlo! Ale 

toto sa stáva asi zriedka, pretože si o svojom vedení myslíte, že ono rovnako ako vy tiež samo 

slúži, a preto vám musí pomôcť v slúžení! 

 Smiete si naň spomínať vďačne, ak sa vám podarilo nejaké dielo, v ktorého ukončenie 

ste sami sotva dúfali. 

 Vstúpte raz vážne do seba a spýtajte sa bez jemnosti vlastného šetrenia vášho ducha, 

ako je to s tou vecou! Tak nejeden z vás sa zahanbí pri pomyslení na mnohé premeškania 

v tom.  

 Aj vo všetkých knihách, ktoré smiete spoznávať a ktoré vás zoznamujú so zaviatymi 

dobami, je vám predsa ukázané jasne a zreteľne, ako majú ľudia žiť, ktorí boli Svetlom 

povolaní a ako si musia počínať, aby mali úspech. 

 Účel toho, že to všetko vám teraz smie byť dávané, nespočíva len v tom, aby sa 

obohatilo vaše poznanie, ale aby sa vášmu duchu opäť ukázali tie cesty, po ktorých musí ísť, 

aby postupne dospel k poznaniu.  

 Na prežívaní iných sa vám ukazuje, čo vám zvestuje Posolstvo a čo od vás žiada.  

 Predovšetkým nezabúdajte, že temno stále prechováva nenávisť voči Svetlu a čaká len 

na príležitosť, aby mu mohlo škodiť, že sa dokonca snaží tieto možnosti vytvoriť, ak to nejde 

inak, či už bez váhania klamstvom a ohováraním alebo aj krivým svedectvom. Temnu ako aj 

jeho nástrojom a dobrovoľným pomocníkom je všetko vhod, ak len môžu Svetlu prekážať 

v jeho prenikaní.  

 Z tohoto dôvodu musíte byť dvojnásobne ostražití a snažiť sa vyvarovať všetkého, 

z čoho by bolo možné obratne utvoriť klamný obraz. 

 A ak ste napriek tomu utláčaní, tak si pomyslite na slová, že Božia pomoc je vám 

najbližšie vtedy, keď sa núdza ukáže byť najväčšia. 

No nie pre všetkých ľudí platia tieto slová ako zasľúbenie, ktorým sú. Nesmú sa totiž 

chápať jednostranne, chcúc len prijímať, ako to ľudia vo väčšine prípadov činia, lež tieto 

slová kladú zároveň podmienku!  

 Hovorí sa v nich o Bohu a to predpokladá, že platia pre tých ľudí, ktorí veria v Boha 

a v jeho pomoc, v jeho moc. Zapierač Boha by sa pred touto pomocou zo Svetla uzavieral!  

 Všimnite si teraz zákonitosť, ktorá sa prejavuje v týchto dejoch. Nie je to ťažké 

zreteľne ju poznať. 

 Kto skutočne správnou formou správnym spôsobom verí v Boha a v jeho najsvätejšiu 

vôľu, ten ani nebude so zlým chcením rúhavo konať proti Božím zákonom. Tým mu zostáva 

cesta pre Božiu pomoc vždy otvorená! 

 Keď sa dostanete do pozemskej tiesne, tak príčina toho môže potom spočívať iba 

v ľudských dielach alebo v ľudských názoroch, ktoré sa vždy nezachvievajú vo vôli Božej, 

ale vychádzajú z ľudský sebeckých vypočítavostí.  

 Ak narazí na tieto prekážky, nie je mu pomoc Božia odrieknutá.  
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 Je predsa často veľký rozdiel v tom, čo sa z ľudského hľadiska podľa ľudských 

zákonov označuje za vinu, a tým, čo je skutočnou vinou pred svätými Božími zákonmi!  

 Zvratné pôsobenie vo stvorení nenechá sa pri tom nikdy pomýliť, a neriadi sa podľa 

slovného znenia pozemských zákonov, ale pôsobí celkom samo v záchvevoch Božej vôle.  

 Len čo sa niektorý zákonodarca pri vypracovávaní pozemských zákonov neriadi 

presne a starostlivo tiež podľa toho, či jeho zákony sú skutočne podľa všesvätej vôle Božej, 

tak doľahne potom každý dôsledok ťažko na neho a drží ho pevne zviazaného tiež potom, ak 

je tej mienky, že za jeho čias nebolo možné vôbec inak konať tu na zemi.  

 Zasiahne tiež všetkých tých, ktorí jednajúc podľa týchto zákonov iných utláčajú alebo 

poškodzujú. 

 To všetko je predsa tak jasné a jednoduché, že by sa o tom vlastne ani nemuselo vôbec 

hovoriť; lebo ľudia to vidia v celých svetových dejinách zakaždým ak na to dbajú. Môžu 

v tom nájsť rýchly vzostup jednotlivcov i celých národov, ktoré zo zdanlivej výšky prudkým 

pádom museli potom zahynúť! 

 To bolo potom vždy následkom zvratného pôsobenia falošných konaní a rôznych 

rozhodnutí, ktoré neboli v zhode s jestvujúcou stále nezmeniteľne zostávajúcou, svätou vôľou 

Božou.  

 Kto sa však snaží odvodiť vypracovanie pozemských zákonov z vôle Božej, ten 

buduje na pevnej pôde, a jeho diela budú tiež pretrvávať v požehnaní a mieri, ktorý budú 

prinášať všetkým ľuďom, ktorí sa musia riadiť podľa týchto zákonov!  

 V účinku niet pritom žiadneho rozdielu, bez ohľadu na to, či sa jedná pri týchto dejoch 

o jednotlivých ľudí, ktorí sa snažia stanoviť pre seba svojim vlastným rozhodnutím celkom 

určité smernice, alebo či toto súčasne platilo pre celé národy, od ich panovníkov, majúcich 

osud národa v rukách; každé rozhodnutie musí byť pevne zakotvené vo vôli Božej, len čo má 

z toho vzísť požehnanie! 

 Ustanovenie nesmie vychádzať z vlastného chcenia jedného človeka, bez ohľadu, aké 

ciele pri tom sleduje. Jeho myšlienky musia pri tom spočívať vo vôli Božej; lebo jedine Boh 

je pravým vládcom nad všetkým!  

 Každý človek zostáva na ňom závislý, nech už je kráľom alebo žobrákom. Ochranná, 

pomoc a požehnanie príde k nemu len potom, keď sa riadi podľa Božej vôle a nie podľa 

vlastnej! To zostane jestvovať po všetky časy a uplatní sa v účinkoch zakaždým nakoniec 

viditeľným.  

 Z toho dôvodu vopred vo svojom vnútri starostlivo presne zvážte všetko, čo zamýšľate 

prehovoriť a vykonať, aby vám zvratné pôsobenie mohlo z toho priniesť iba požehnanie. 

Premýšľajte radšej desaťkrát o niečom a snažte sa každé pre a proti presne zvážiť, ako 

aby ste čo i len raz niečo neuvážene vyslovili a vykonali alebo niektoré veci povrchne 

posúdili. 

 To desaťnásobné uvažovanie nevyžaduje veľa času. Ak si na to už raz zvyknete, 

postačí vám na to iba niekoľko sekúnd; lebo váš cit zvažuje bleskurýchlo. 

 Spočiatku to prirodzene stojí trochu námahy, až sa to napokon vyvinie do 

samozrejmosti s vedomím zodpovednosti! 

 K tomu cieľu musia dôjsť všetci ľudia, nezáleží na tom, čo na zemi robia a kam ich 

terajšie bytie postavilo.  

 Potom vznikne jednotné, radostné pôsobenie, ktoré vždy bolo tichou túžbou tých ľudí, 

ktorí sa snažili svojim pozemským bytím slúžiť iba Bohu!  
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249. Očistné plamene. 
 

 

Aj dnes opäť slávia Vianoce mnohí ľudia, ktorí vedia o Božom Synovi Ježišovi a veria 

v neho i v jeho poslanie.  

Aj keď toto jeho poslanie ľudia nespoznali v pravej podstate, pretože si mnohí myslia, 

že prišiel iba preto, aby pre nich tu na zemi trpel a zomrel, predsa je medzi nimi dosť aj 

takých, ktorí sa v najčistejšom chcení modlia k Bohu a ďakujú mu za zoslanie jeho Syna.  

A týmto ľuďom sa má pomôcť pre ich čisté chcenie, aj keď sa tak stane bolesťou 

a utrpením, ak nie je inak možné priviesť ich k poznaniu svojich omylov!  

Bolesť a utrpenie sú potom prejavom najvyššej lásky, ktorá im chce ešte raz pomôcť, 

aby sa ich čisté chcenie nestratilo len pre mylne naučené chápanie, ktoré prijali 

prostredníctvom škôl a cirkví a ktorého sa už teraz nechcú dobrovoľne vzdať zo strachu, žeby 

tým stratili oporu a vystavili by sa pozemskej nevraživosti.  

Týmto ľuďom sa má pomôcť! Nie však tým, ktorých rovnako zviedli, ale nemajú 

v sebe to veliké, čisté chcenie, ale iba vlažnosť, povrchnosť ľahostajnosť ku všetkému, čo 

súvisí s týmito sviatkami. Ani tým nie, ktorí tieto sviatky považujú zo zvyku iba za sviatky 

pozemské, nie však duchovné!  

Týmto ľuďom neprináša lúč lásky, ktorý počas slávnosti Žiariacej hviezdy preniká 

plameňmi súdu, radostnú pomoc, ale odvrhnutie, takže sa v súde musia zrútiť! 

Lúč lásky, ktorý dnes už po mesiacoch zasahuje túto Zem po prvýkrát, je predposlom 

samotnej lásky Božej, ktorá sa opäť blíži k jej pozemskému obalu, sledujúc dráhu hviezdy, 

približujúcej sa stále bližšie v prasile svojej duchovnej podstaty k pozemskému ľudstvu.  

Rúti sa s hukotom ako Boží posol, ako svedok Toho, ktorý bol vyslaný, aby splnil 

najsvätejšiu vôľu! 

Urobí pri tom všetko novým, lebo prostredníctvom nej stroskotá a zrúti sa to, čo je 

v súde označené na zrútenie! Prináša k tomu vykúpenie. V jej lúčoch to čoskoro prežijete 

hrubohmotne!  

Je to zákonom stvorenia zodpovedajúce pôsobenie už započatého súdu v hrubej 

hmotnosti, ako to bolo oddávna už zasľúbené! Súdený je už každý človek podľa svojich 

skutkov, ktoré umožňujú poznať jeho vnútro.  

Týmito skutkami nie sú myslené jeho hrubohmotné diela, ktoré stavia ľuďom na 

obdiv, ale prejavy jeho skutočného chcenia, ktoré pred ľuďmi často skrýva.  

Dôsledky jeho chcenia sa ukážu ako jeho skutky, ktoré sú v zákonitom, samočinnom 

tkaní tohto stvorenia ľuďom spočiatku neviditeľné, ako som to v Posolstve už opísal, ktoré 

však zostávajú so svojím sploditeľom v spojení a musia sa časom stať aj v hrubohmotnosti 

citeľnými a viditeľnými.  

A tento Boží súd započal už všade! Duchovne sa prejavil ihneď a teraz sa to stalo 

aj jemnohmotne. 

Žiariaca hviezda, rútiaca sa ako búrka, je teraz kľúčom, ktorý otvára dianie v hrubej 

hmotnosti a tu dokončí to, čo už prebehlo v duchovnom a v jemnohmotnom.  

Sila hviezdy zbúra múry, ktoré človek okolo seba samého postavil, a dá mu pocítiť 

súd, ktorému pod hrubohmotnou ochranou svojho pozemského tela mohol až doteraz unikať. 

Hviezda je kľúčom k hrubohmotnému dianiu, ktoré je bytostnými pomocníkmi vo 

všetkom pripravené! 

Tým sa však teraz stane celému pozemskému ľudstvu aj posledným volaním, 

poslednou výstrahou, prinášajúcou so sebou v rýchlom dôsledku i koniec, ktorý môže byť 

začiatkom iba pre tých ľudí, ktorí sa chcú odteraz celkom bezpodmienečne podriadiť Božím 

zákonom v pokornom velebení Boha Otca, ktorý jediný je ich Pánom až na všetky veky! 
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A ak sa od neho snažili svojvoľne odvrátiť a vytvorili si vlastné modly, budú tieto 

teraz všemohúcnosťou Božou zvrhnuté zo svojich podstavcov, zrútiac sa a v páde rozdrviac 

tých, ktorí ich tak povýšili.  

Ľudia, žijete v dobe, za ktorej prísnosť musíte Bohu ďakovať, pretože jedine ona vám 

môže priniesť záchranu tým, že vás prebudí z hlbokého spánku, do ktorého ste upadli svojou 

vlastnou vôľou!  

Otrasy za otrasmi všetkých druhov budú vás teraz zasahovať, a to pozemské a s nimi 

úzko spojené duševne. Mnohí ľudia môžu byť dnes duševne zasiahnutí len vtedy, ak to 

pozemské musia prežívať v najhrubšej forme, pretože sú vo všetkom už príliš otupení a ich 

duše spočívajú oddelené za kamennou stenou, aby ako ochromené upadli do smrteľného 

spánku. 

Kamenná stena je dielom pozemského rozumu, ktoré musí byť porušené a rozbité ako 

prvé, skôr než môže duša spozorovať niečo zo žiarenia Svetla. 

Dielo pozemského rozumu, ducha utláčajúceho sa rozpína všetko zatvrdzujúc, nad 

celou touto zemou a v mnohých jednotlivcoch je dokonca ešte zvlášť vybudované. Jednako 

pri prvom údere Svetla rýchlo zakolíše. 

S objavením sa žiariacej hviezdy zrúti sa však všade za veľkého kriku, zlorečenia 

a vzájomného preklínania tých, ktorí na ňom lipnú.  

Celý ten bláznivý zmätok bude potom vyzdobený šialenými činmi, ale zároveň 

premiešaný vzrastajúcimi zúfalými prosbami! 

Práve preto, že toto zlé dielo sa zdá také pevné a pozemsky silné, musí byť jeho 

zrútenie sa len o to strašnejšie, pretože následkom sily jeho odporu stane sa aj úder Svetla 

mocnejším.  

Potom budete vy v tomto zmätku stáť pevne, radostne obracajúc svoj pohľad k Bohu; 

lebo ste ochraňovaní a opatrovaní jeho všemohúcou milosťou, ak pôsobíte podľa Slova!  

A vaša istota poskytne záštitu a pomoc všetkým, ktorých prosby sa v poznaní Boha 

obrátia k Svetlu. Vy môžete hľadajúcim objasniť tú cestu, ktorá ich vyvedie z osídiel 

a nástrah rúcajúceho sa temna, aby neboli spolustrhnutí, ak sa ich duše snažia ešte 

v poslednom okamihu poctivo sa namáhajúc primknúť k Slovu.  

Že lúč z Božskej lásky už bude teraz vyslaný uprostred všetkého vyžarovania hnevu, 

je opäť taká nezmieriteľná milosť, akú človek bude môcť porozumieť až omnoho neskoršie. 

Lúč lásky dnes dáva ešte mnohým ľuďom možnosť zachrániť sa uprostred súdu. Takým, ktorí 

by ináč museli byť stratení, keďže ich sila by nevystačila na oslobodenie sa od temna, ktorého 

chápadlá sa ich snažia pri páde pevne zovrieť. 

Lúč Božej lásky, ktorý ju samotnú predchádza! Onej lásky, ktorá je úzko spojená 

s Ježišom, ktorá čiastočne z Ježiša vychádza.  

Ako kedysi narodením Syna Božieho Ježiša na zemi, tak sa tým aj dnes ešte raz 

položil obnovený základ na to, aby sa naša slávnosť Žiariacej Hviezdy mohla stať opäť 

slávnosťou vďaky za takmer nepredstaviteľnú Božiu lásku! 

Tak ako sa siedmeho septembra každého roku radostne slávi sviatok božej čistoty, 

sviatok Ľalie, tak sa slávnosť Žiariacej Hviezdy stala teraz týmto novým aktom milosti Pána 

sviatkom Božej lásky, sviatkom Ruže!  

Kamkoľvek do vesmíru vyšle žiariaca hviezda čisté, duchom prežiarené plamene, 

splní sa vždy na týchto miestach súčasne aj veľký akt milosti Božej lásky! 

A ak teraz tu na zemi vyvolá súd, tak aj v tom spočíva Božia láska, lebo prináša spásu 

a oslobodenie od temna a od všetkého zlého chcenia tvorom, usilujúcim sa stúpať k Svetlu! 

Že, plamenné zväzky tejto hviezdy musia vyvolávať súd, to záleží iba na ľuďoch, 

ktorí svojím zlým a od Boha odvrátenom chcením, vo svojej domýšľavosti a vo svojom 

sebectve vytvárali zlé diela, ktoré neznesú očistný lúč Svetla, ale pri tom zakolíšu a rozpadnú 

sa na trosky! 



 773 

V skutočnosti skrýva tento lúč vo svojej žiare iba najčistejšiu silu na povznesenie 

všetkých pozemských ľudí i  samotnej zeme v teraz prebiehajúcom svetovom dianí! Teda 

žiarenie najčistejšej Božej lásky, ktoré však znesie iba ten, kto sa v Božej láske zachvieva.  

A všetko, čo sa v nej nemôže zachvievať, bude čistotou tohto žiarenia bolestne 

zasiahnuté, zoškvarené, spálené; lebo očistný plameň tejto hviezdy nie je určený iba pre 

ducha, ale aj pre všetkých tvorov a aj pre hrubú hmotnosť. A k očiste patrí zničenie všetkého 

toho, čo sa nemôže zachvievať v Božej láske!  

Hviezda by v tejto dobe bola prišla v každom prípade, aby teraz hojnosťou svojej 

žiary zahrnula zem, aby sajúc svojou mocnou duchovnou silou, podvihla pritom ľudstvo 

i zem do novej ríše, do ktorej podľa zákona Božej vôle teraz patrí! 

Keby boli pozemskí ľudia takí zrelí, ako by vo svojom vývoji dnes už museli byť, 

keby sa snažili dbať na všetky zákony vo stvorení, potom by jej objavenie sa vyvolalo u ľudí 

jasavé uvítanie a obšťastňujúce, vďakyplné velebenie Pána, ktorý ju poslal!  

Ale keďže to tak nie je, a pozemské ľudstvo kleslo vo svojom zlyhaní dokonca hlbšie, 

než sa mohlo pokladať za možné, prejaví sa teraz jej objavenie inak. Musí najskôr pôsobiť 

rozkladne a ničivo, kým sa jej povznášajúca a budujúca sila žiarenia bude môcť uplatniť 

najčistejším spôsobom, pretože potom bude dopadať na takú pôdu, ktorá je núdzou 

pripravená na to, aby ju dôstojne prijala! 

Iba preto bude hviezda ľuďom a všetkému súdom, čo nie je podľa Božej vôle. 

A podľa Božej vôle je iba to, čo sa zachvieva v Božej láske, pretože Boh je láska! 

Rozumiete teraz, vy ľudia, tej veľkej jednoduchosti, ktorá spočíva v celom svetovom 

dianí? Čokoľvek sa tiež v ňom stane, môže byť vždy len láska!  

Vy ste si však o svätosti lásky učinili celkom skreslený obraz, jej pojem ste strhli do 

špiny. 

Lenže aj to sa stalo opäť iba k zemi pripútaným rozumom, ktorý pozná len jeho druhu 

zodpovedajúcu, na hrubohmotnom pocite založenú pozemskú lásku, ale nemôže chápať 

cítenie čistého ducha. A aj hrubohmotný pocit ešte pokrivil až na surový pud! 

Lenže ani to mu nestačilo, ale v pokračujúcom prepestovaní to hnalo rozum, aby ešte 

aj tento surový pud, ktorý predsa mohol ako u zvierat zostať sám osebe čistý, tlačil stále nadol 

až k hriechu! 

Postaviť pozemského človeka na úroveň zvieraťa bolo pre škodoradostne sa smejúce 

temno príliš malým cieľom. Chcelo postaviť rod pozemských ľudí ešte omnoho hlbšie, pod 

akékoľvek zviera!  

Ľudia, ktorí dokázali vo svojom pomalom vývoji pod starostlivým vedením mnohých 

Svetlom určených a na to vychovaných vyvolených namáhavo zbaviť sa, už zvieracích ale 

predsa čistých pudov, predtým v ich telách ešte jestvujúcich, mali do toho nie len znovu 

klesnúť, aj keď sa v nich už prebudil duch, ale mali byť donútení stáť ešte hlbšie ako predtým. 

Rozumom, ochotne slúžiacom temnu samými ľuďmi na jeho popud príliš 

vypestovaným, večne pochybujúcim, hĺbajúcim a neposkytujúcim viac duchu ešte nie dosť 

zosilnenému nijaký pevný oporný bod, dokázali títo od neho tak závislí v samočinnom 

pôsobení vypestovať z čistého zvieracieho pudu ich tela, najnižšiu a prefíkane vypočítavú 

žiadostivosť, teda ešte aj zvieraciu prirodzenosť v človeku otráviť! 

Tým sa všetko zásadne skazilo a pozemského človeka poľahky zatlačilo dole 

k najnižšiemu spomedzi všetkých tvorov v celom stvorení, pretože toto muselo nastať 

následkom samočinne sa vo všetkom zle stupňujúceho rozumu, pri jeho jednostrannom 

prepestovaní po páde do hriechu, len čo človek nedbal na mnohé pomoci zo Svetla! 

A že na tieto pomoci dbať nebude, bolo temnu jasné; keďže poznalo ľudskú 

márnomyseľnosť, ktorá sa pre domýšľavosť nesprávne bujnejúceho pozemského rozumu 

musela stále zväčšovať. 
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Tak bola pozemskému človeku nesprávnym pestovaním rozumu nastražená nie len 

hlboká a skazonosná duševná pasca, ale následkom pri tom vzklíčiacej márnomyseľnosti 

súčasne zasunutá aj ťažká závora, ktorá musela zabrániť tomu, aby sa nejaká duša mohla 

z pasce opäť zachrániť; lebo samoľúbosť týchto malicherne zmýšľajúcich pozemských ľudí, 

prejavujúca sa v ich chcení všetko vedieť lepšie, im už tak ľahko nedovolila dbať teraz na 

pomoci zo Svetla, obsiahnuté v Slove! 

Je celkom na mieste, ak sa vás zmocní hrôza, len čo raz vyslovím, ako hlboko človek 

padol!  

Ale teraz musím povedať a z jeho temného úkrytu vytiahnuť na svetlo, aby to bolo 

konečne zničené lúčom hviezdy, ak prebúdzajúci sa jednotlivec ho sám nespáli v ohni 

prebudeného ducha. Práve dnes, na deň najsvätejšej lásky Božej, chcem to splniť! 

Volám k ľuďom, aby to spoznali a oslobodili sa od zla, ktorému podľahli ako 

najsilnejšiemu omamnému jedu vplyvom úkladov tak veľmi pokriveného rozumu! Lebo iba 

on a jedine on ich k tomu priviedol. 

Zvodca vedel až príliš dobre, že to tak muselo dopadnúť, hneď ako sa ľudstvo vydalo 

ním mu lákavo ponúknutým a nesprávnym smerom! 

Nemohlo to vôbec dopadnúť inak; lebo rozum, ktorý mal byť len výkonným nástrojom 

ľudského chcenia, všetko chcenie teraz obmedzuje a sám sa tým vyšvihol na falošného 

vodcu, ktorý nemôže mať spojenie so svätou Božou vôľou, a tým je tiež odrezaný aj od Božej 

lásky. 

Práve dnes, vo sviatok Svätej lásky, ktorý sa má v budúcnosti opäť sláviť, musel som 

vám ešte raz ukázať tento obraz, aby ste videli, ako vaša láska je teraz väčšinou uspôsobená, 

aby ste sa zachveli a spamätali a mohli ešte prijať iskru čistej Božej lásky! 

Kladiem tento obraz pred vás, aby mohol byť teraz rozbitý so všetkým nesprávnym, čo 

už nesmie mať miesto vo stvorení po jeho veľkej očiste! 

Nebolo by to nikdy došlo tak ďaleko, keby boli ľudia aspoň raz ale natrvalo poslúchli 

tie mnohé pomoci zo Svetla! 

Mnohí síce občas počúvali, kým sa zvestovateľ zdržiaval medzi nimi, ale po jeho 

odchode opäť rýchlo o jeho slovách mudrovali, aby ich pritom vo vzrastajúcich 

pochybnostiach a v chcení všetko vedieť lepšie rozkúskovali, pokrivili a nanovo pretvorili 

podľa vlastnej chuti. A tak pozemské ľudstvo klesalo pomaly ale isto stále hlbšie do bahna, 

ktoré vytvorili a rozširovali jeho vlastné myšlienky. 

Teraz sa však s celou silou vzchopte! Lebo také dianie nebude už druhý raz dovolené. 

Je koniec, ale iba s vami, ak nebudete chcieť ani tentoraz počúvať Božie slová, ktoré vás 

majú pozdvihnúť až k tomu bodu, kde má človek v tomto stvorení stáť ako človek!  

Nesmie viac ako netvor, ktorý nedokáže byť plne ani človekom, ani celkom 

zvieraťom, zostávať v dokonalom diele Stvoriteľa, aby hyzdil jeho krásu, aby ešte naďalej 

brzdil a rušil záchvevy čistej harmónie. 

Prichádza svätý súd, vy pozemskí ľudia! Preto sa staňte ľuďmi alebo zahyňte 

v plameňoch Žiariacej hviezdy!  

Vy však, ktorí máte na svojom čele Svätý kríž, ďakujte však Pánovi za túto veľkú 

očistu; lebo vám, ktorí s veľkým chcením k dobrému nosíte Slovo Posolstva vo svojich 

dušiach čisté, ktorí sa usilujete stúpať do svetlých výšin, vám hviezda prepožičia veľkú silu, 

aby ste sa stali vnútorne novými podľa Božej vôle!  

Pod silnou ochranou Svetla pôjdete týmito ťažkými obdobiami, ktoré vás budú stále 

viac očisťovať a rozpaľovať, až sa stanete plameňmi, ktoré v najčistejšom velebení žiaria na 

zemi na poctu Boha a  pôsobia medzi ľuďmi pomáhajúco a príťažlivo všade tam, kde sa chce 

prebúdzajúca duchovná iskra ešte vzniesť k svetlým výšinám! 

Preto choďte teraz s dôverou v Slovo, ktoré vám ukazuje pravé cesty, po ktorých máte 

ísť a ktoré vám sprostredkuje aj silu v hodinách, keď sa vás bude chcieť zmocniť 
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malomyseľnosť. Pamätajte na to, že všetko, čo ešte príde, je činom milosti Božej lásky, ktorá 

vynucuje očistu! 

Slávnosťou vďaky za pôsobiacu Božiu lásku nech je teda v budúcnosti každá slávnosť 

Hviezdy, ktorá sa zjednotí s doteraz známym sviatkom vianočným.  

Prispejte k tomu vy svojou pomocou ľuďom, ktorí sa na vás budú v duševnej tiesni 

čoskoro obracať. 

Prinášajte im pomoc v Slove! Lebo ono je to jediné, čo predovšetkým potrebujú! 

 

 

 

 

250. Priepasť vlastných prianí. 
 

 

Kdekoľvek sú niektorému pozemskému človeku poskytnuté slová zo Svetla, tam 

v snahe pochopiť zamení ich zmysel podľa svojich pozemských ľudských zvyklostí, a tým 

tieto slová zavlieka do úzkeho kruhu svojich očakávaní a prianí. Bez toho žeby niečo zmenil 

na ich slovnom znení, predsa ich znižuje, pretože zabúda, že takéto slová nepochádzajú 

z ľudskej mysle, ale prichádzajú z tej výšky, ktorá je pre jeho chápanie nedosiahnuteľná. 

On sa však ani nenamáha zmeniť aspoň v takých prípadoch svoj spôsob myslenia 

a pokúsiť sa sledovať tú cestu, po ktorej k nemu tieto Slová zostupujú, alebo aby si to aspoň 

položil za základ svojej snahy o pochopenie; vo svojej domýšľavosti jednoducho 

predpokladá, že Boh musí k nemu hovoriť z ľudského hľadiska, ak mu chce oznámiť niečo, 

čo je pre jeho spásu.  

Nemá vôbec zmysel vzpierať sa proti tejto skutočnosti; lebo to tak je, ako sa to denne 

vždy znovu prejavuje! 

Ale práve to sa stane človeku skazou; lebo tým nikdy neprijal podanú mu ruku pre 

vzostup a musí teraz v účinkoch posledného zvratného pôsobenia prežiť sám na sebe to, že 

táto ruka, ktorú až dosiaľ nechával nevšímavo bokom, sa stiahla späť, pretože chodil pyšne 

okolo nej, v klamnej predstave, že sám vie všetko lepšie.  

Práve potom, keď by ju v hodine svojej núdze rád uchopil, potom ju už nenájde! 

Pre každého človeka je také rozhodujúce a dôležité, zanechať túto pohodlnosť a túto 

domýšľavosť, že o tom musím hovoriť vždy znovu a pokúšať sa priblížiť to ľuďom tak, aby 

mi rozumeli; lebo bez tejto zmeny od základu nie sú schopní duchovne opäť stúpať nahor, 

napriek tomu, že sa snažia rôznymi formami si to predstierať.  

Formy, ktoré oni sami vymysleli, sú predsa všetky nesprávne a musia sa teraz 

rozpadnúť na trosky. Ľudia pritom upadnú do zúfalstva a napokon chorí na tele i na duši 

zahynú, ak sa ešte predtým nepodvolia poslušne ako deti podriadiť sa Slovu Pravdy a so 

všetkou silou, ktorá im zostala, opäť sa namáhavo šplhať stupeň za stupňom nahor, odkiaľ 

pre svoje vzdorovité chcenie všetko vedieť lepšie nepozorovane skĺzli dole! 

Nesprávne myslenie zapríčinené pokrivenosťou pozemského rozumu! 

Je nevýslovne smutné, že práve táto hlavná chyba ľudí sa tlačí pri všetkom ich 

myslení všade tak nápadne do popredia a pri tom zastiera človeku jasný výhľad.  

Čokoľvek si myslí, kdekoľvek chce skúmať, jeho domýšľavosť mu nedovolí dospieť 

k Pravde, pretože on sám pri tom stojí na zlej pôde, na ktorej nikdy nemôže myslieť správne, 

aj keď sa o to poctivo usiluje.  

A tak teraz väčšina ľudí klesne do priepasti, bez toho, žeby na to pomysleli, bez toho, 

žeby začiatok svojho pádu spozorovali. 

Tento okamih je však už tu, nie že by mal ešte len prísť. Väčšina ľudí už behom času 

to v páde pochopila, a už ani nebude môcť tento pád zastaviť, lebo k poznaniu prídu príliš 



 776 

neskoro; nedbali totiž na to, čo by ich mohlo ešte v pravý čas doviesť k záchrane, pretože 

zodpovedajúc ich márnomyseľnosti, obracali pohľady vo svojich očakávaniach a v nádeji 

nesprávnym smerom.  

Keby sa však chceli nakoniec obrátiť, aj tak by nemohli dosiahnuť spásu, lebo 

medzitým sa otvorila priepasť, ktorá sa nedá preklenúť, zatiaľ čo oni sami boli už zahnaní 

príliš ďaleko do víru zničenia, ktorý ich už zo svojho savého víru nevydá. 

Tak podľahnú veľké davy svojim vlastným chcením omylom, pretože v skutočnosti 

verne nasledovali iba vlastné priania a všetkému ostatnému venovali len mizivú pozornosť. 

A tieto vlastné priania, ktoré vládnu už po tisícročia a ktoré človek pestoval 

a opatroval s velikou starostlivosťou, sa týmto pestovaním tak zakorenili, že sa už tlačia do 

všetkého, že dokonca každé i to najlepšie chcenie je už pri svojom vzniku popretkávané 

zlom, bez toho, aby človek niečo z toho sám spozoroval.  

Neverí tomu, aj keď sa mu to ukáže, nepovažuje to za možné, a predsa je to tu, stále to 

číha a náhle prerazí na povrch, vynúti si uplatnenie, a to často práve vtedy, keď je treba byť 

nezištný, ako to vyžaduje služba Bohu.  

A keďže v tisícročnej ríši má obstáť už iba služba Bohu, ako základ všetkého 

pôsobenia, ako základná podmienka toho, že človek vôbec smie byť, môžete si domyslieť, čo 

z toho musí vzniknúť, a čo na také ľudstvo čaká! Je to niečo, čo si ani ten najváženejší 

spomedzi hľadajúcich alebo spomedzi tých, ktorí si myslia, že už našli, nie je schopný si 

predstaviť. A predsa sa to stane skutkom, ďalekosiahlym, triediacim, súdiacim!  

Vy všetci ste do toho zahrnutí; lebo ani vy ste ešte túto vážnosť prichádzajúceho 

diania a požiadaviek, ktoré Boh na vás kladie, nespoznali.  

Z tohto dôvodu sa tým dnes ešte raz podrobnejšie zaoberám; lebo teraz je tu čas, keď 

sa musíte osvedčiť vo všetkom, teda aj v tomto. 

Pre mňa je táto stále sa vracajúca nutnosť napomínania síce už bezútešná; lebo iba 

zriedkakedy pre ňu nachádzam porozumenie, a vy ľudia si na to zvykáte. Pretože sa to deje 

tak často, zdá sa vám to známe, a preto sa domnievate, že ste to už pochopili. Lenže slová 

ležia nepoužité v celkom odľahlom kúte vašej duše, čakajúc doteraz na vzkriesenie.  

Nedbáte na ne, pretože ich môžete mať vždy znovu, tak si to aspoň myslíte, a potom 

predovšetkým preto, že vám nie sú po chuti. Sú vám nepohodlné, preto sa zdá, akoby vás 

unavovali, alebo vám nemohli nič nové dať, a z toho dôvodu prechádzate popri nich 

naprázdno, aby ste prišli opäť na iné myšlienky. Viem to dobre. Napriek tomu sa predsa 

chcem ešte raz podrobnejšie zaoberať touto pre vás takou dôležitou a nevyhnutnou 

podmienkou zmeny, aj keď sa nazdávate, že už dobre viete, o čo ide.  

Neviete to však! Lebo o tejto nevedomosti podávate stále znovu nový neklamný 

dôkaz. 

Vezmime si raz najprv Slovo, Posolstvo! Nebudem spomedzi vás vyberať jednotlivé 

prípady, lebo je to s väčšou alebo menšou zmenou v podstate predsa u všetkých ľudí vždy 

znovu celkom presne to isté, aj keď sa pri tom vonkajšie formy prejavujú často veľmi 

rozdielne. Sú potom iba primerane prispôsobené práve platným pozemským pomerom 

jednotlivcov a ich stupňu vzdelania a skúsenostiam. 

Domýšľavých posmievačov a duchovne lenivých pri tom úplne vylúčime; lebo títo sa 

tým súdia už tak či tak sami a pre budúcnosť už neprichádzajú do úvahy. Nemusíme o nich už 

teda vôbec hovoriť. 

Pozrime sa preto na tých, ktorí vážne hľadajú Svetlo, a na tých, ktorí sú ešte duchovne 

čulí. 

Predstavte si, že taký človek príde do styku so Slovom Posolstva. Ono sa ho nejakým 

spôsobom musí dotknúť a aj sa ho dotkne, pretože to u ducha nie je vôbec inak možné, len 

čo k nemu prenikne to Slovo, ktoré prichádza zo Svetla. Každý duch ho začuje, ak je nie 

príliš zamurovaný alebo dokonca už nespí.  
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Človek cíti pri tom radosť alebo zdesenie, zahĺbi sa do Slova a možno pritom príde 

k poznaniu. Pozrime sa teraz na tých, ktorí došli k poznaniu pre svoju spásu.  

Pri vnorení sa do Slova sú hlboko pohnutí, cítia sa oslobodení, povznesení. Sú ochotní 

uznať svoje chyby, polepšiť sa, prosia o radu, o silu a radi sa ponosujú na svoje trápenia, či už 

ústne alebo písomne. Trápenia väčšinou pozemského, len zriedkavo duchovného druhu. 

Trápenia, ktoré si sami zavinili, na ktoré dali podnet.  

A zdôrazňujem, to sú tí dobrí, takí, ktorí Slovo prijímajú a chcú sa zmeniť! Všimnite 

si sami: získajúc poznanie, okamžite prichádzajú s prosbami, v ktorých sa chveje očakávanie 

splnenia! Tomu hovoria, že chcú Bohu slúžiť! 

Podľa svojej mienky majú veľké „dobré chcenie“, a to ostatné má už vykonať sila 

Svetla. Alebo... musí? Áno, podľa ich názoru je slovo „musí“ určite správne, to znamená, 

podľa ich najvnútornejšieho stanoviska! A  Svetlo musí podľa ich očakávania pomôcť 

dokonca takým spôsobom, ako si to oni prajú a  predstavujú! Ich myšlienky sú totiž 

prianiami a ich tiché priania nevyslovenými, sotva ujasnenými myšlienkami.  

To najlepšie a to najväčšie, čo človek podľa svojej mienky môže Stvoriteľovi 

a Udržovateľovi dať, je, že pred ním pokľakne a odovzdane zvolá:  

„Tu máš moju dušu, Pane. Nalož s ňou podľa svojej vôle!“ 

To je to najvyššie, čo človek môže urobiť a zároveň to najpokornejšie a najlepšie, tiež 

to pravé,... podľa jeho pozemskej mienky!  

Ale tak to nie je! V tomto jeho počínaní väzí iba pohodlnosť a lenivosť jeho ducha, 

ktoré sa tým prejavujú! 

Boh nechce, aby pri tom musel konať za človeka, ale konať za seba má vždy len 

človek sám! Má sa so všetkou silou namáhať splniť konečne Božie zákony! Má sa vydať na 

cestu, ktorú mu Slovo Pravdy ešte raz ukazuje. 

Akí sú ľudia predsa hlúpi a napriek tomu akí obratní pri klamaní seba samých v tom, 

čo im má byť a aj musí navždy zostať najvzácnejším, ak chcú smieť ešte i naďalej požívať 

milosti svojho Boha. 

To nesprávne a pokrivené vo všetkom konaní a myslení týchto pozemských ľudí je 

také strašné, žeby sme nad nimi museli v úzkostiach asi zúfať, nebyť poznania o očistnej 

búrke, ktorá sa teraz priženie v sile Svetla na záchranu tých, ktorí ešte nechávajú malú iskru 

svojho ducha skryte tlieť pod objavujúcimi sa zrúcaninami všetkých ľudských omylov.  

Taká iskra sa vplyvom búrky buď roznieti alebo zhasne, vždy podľa túžby a chcenia 

tejto iskry. 

A napriek hlbokej vážnosti tejto doby snaží sa človek ustavične vsúvať svoje 

malicherné vlastné priania a svoje vlastné vedenie do súkolia veľkej činnosti stvorenia, aby 

sám podľa svojho myslenia sformoval tie splnenia, ktoré prichádzajú z Božej všemohúcnosti! 

Lenže toto všetko si nikdy nechcú priznať, za žiadnu cenu! Naopak, držia sa 

myšlienky, že ich nesprávne konanie je už prvým krokom k obratu. A tento prvý krok 

nazývajú pokorou, sú hrdí na svoju dôveru v pomoc zo Svetla, o ktorú prosia a na ktorú 

čakajú. 

V skutočnosti sa však už do tohto prvého kroku opäť zamiešalo to skazonosné vlastné 

prianie a človeku veľmi skalilo jeho odhodlanie k vzostupu!  

Ľudia z toho nepozorujú nič. Sú sklamaní, ak sa pomoc ihneď viditeľne nedostaví, 

hoci na misku váh hodili iba svoje „chcenie“, a inak nič! Toto „chcenie“ bolo u nich už 

činom, ktorý však stačil iba na „prosbu“, čo už považujú za čosi výnimočne veľké.  

Zaiste, to „dobré chcenie“ v tomto smere je pri terajšej pokrivenosti už čímsi veľkým 

a aj zriedkavým, no nestačí na splnenie požiadavky, ktorú Boh teraz kladie na ľudstvo pre 

jeho spásu! Iba to najprísnejšie, najneúprosnejšie požadovanie môže ľudstvu vôbec ešte 

priniesť záchranu, lebo inak by sa neprebudilo a čoskoro by opäť upadlo do starého, 

nesprávneho a do duchovnej lenivosti.  
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A Boh požaduje! On požaduje teraz od vás, prv než opäť niečo dá, keďže ste sa 

nechceli dobrovoľne rozhodnúť používať jeho cesty, ktoré On dal pre vás vo stvorení utkať! 

A tie jedine sú podľa jeho vôle! 

Dobré chcenie nie je ľudstvu nanič, ak toto chcenie nebude premenené na čin. 

Premenené na čin ľuďmi samými, skôr než pred Boha predstúpia s opätovnými prosbami!  

To je v Posolstve celkom zreteľne uvedené ako základná podmienka. Ľudia sami 

musia svojou činorodou námahou teraz dokázať, ako vážne berú svoju vlastnú záchranu!  

Iba potom ich Pán ešte raz prijme na milosť. To je však rozhodne niečo iné, celkom 

iné, než to, čo sa snažia si predstaviť dokonca aj ľudia chcejúci dobro! A už neraz som na to 

dôrazne upozorňoval v Posolstve. 

Kto nechce splniť, aby sa sám namáhal, sám za seba bojoval, ten už ani nie je pomoci 

hoden! 

Len pri poctivom boji a pri námahe príde pomoc v sile, inak zostane vzdialená.  

Len v boji počas činu otvára sa každý človek správnym spôsobom, takže do neho 

môže prúdiť sila, a tým aj pomoc.  

Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa 

majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť! 

Ako sa má človek zmeniť, čo má pri tom robiť, je presne vysvetlené v mojom 

Posolstve! 

Ak to v ňom nájsť chce, tak to nájde, v každom prípade! V nijakej životnej situácii 

nenechá moje Slovo hľadajúceho bez vysvetlenia, nech je akákoľvek. 

Kto sem prichádza s otázkami, ten neporozumel Posolstvu, ten v ňom dostatočne 

hlboko a vážne nebádal. Ten to ani so svojim hľadaním nemyslí dosť vážne! Nevynakladá 

takú námahu, aká je podmienkou, ak mu má byť poskytnutá pomoc. Preto bude musieť čakať 

aj na pomoc márne.  

Dobre si to zapamätajte, vy, ktorí sa nazývate hľadajúcimi! Nájdete v tom dokonca 

meradlo pre čulosť svojho ducha samého, čím sa nemôžete pomýliť. 

Otázky svedčia o pohodlnosti toho, kto má sám Posolstvo v rukách. Nehýbe sa 

dostatočne, inak by mu nezostala ani jediná otázka.  

Hľadajte, potom musíte nájsť, čo pre seba potrebujete! Lenže hľadať, teda namáhať 

sa, už musíte vy. 

A v námahe nájdete to duchovné prežitie, ktoré potrebujete, ak chcete mať z môjho 

Slova úžitok! Lebo aj keby som vám chcel všetky vaše otázky ustavične objasňovať, aj keby 

som každého človeka vyučoval počas sto rokov, nemohol by mať z toho nijaký úžitok, lebo 

napriek tomu nič neprežil!  

Ak sa človek vo svojej trvalej dychtivosti po vedení neustále len ponáhľa dopredu, 

vôbec sa nemôže dostať k prežívaniu toho, čo sa učí! Každé naučené slovo sa musí najskôr 

stať činom! Jedine činnosťou, hoci len duchovnou, môže sa to naučené stať vlastníctvom 

jednotlivca!  

Z tohto dôvodu nemá nijaký význam chcieť odo mňa počuť stále a stále znovu niečo 

nové. Už som vám dosť povedal, až toľko, že celé vaše pozemské bytie nestačí k tomu, aby to 

povedané sa uskutočnilo vo vás a ešte menej navonok!  

Konajte už predsa najskôr podľa toho, čo som vám doteraz povedal! Vy s tým však 

otáľate v domnení, že sa najskôr musíte dozvedieť ešte oveľa viac, pokiaľ je to možné vedieť 

všetko, prv než učiníte sami u seba skutočný začiatok. 

Pri tom máte predsa do činenia iba s tým, aby ste tomu novému porozumeli. Na 

prežitie toho, čo sa už povedalo, vám pri tom nezostáva čas. A tak premeškávate všetko!  

Zanechajte už honbu za novým; lebo môžete predsa začínať iba s malým, ak chcete 

všetko splniť úplne, ako to musí byť. 
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V  celom tomto stvorení nejestvuje nijaké splnenie bez začiatku, po ktorom nasleduje 

trvalý rast ženúci do kvetov a do plodov, ktoré v sebe prechovávajú opäť nový vývoj.  

Podľa toho, ako sa prejavujete teraz, sa vám môže dariť len ako pozemskému telu, 

ktoré musí zlenivieť, len čo je presýtené! Nič iné nie je možné. Len svižne začať, skromne a 

pokorne, a až potom pomaly, ale isto vpred v poznávaní! 

Inak nemôžete nič dosiahnuť, pretože všetko v Posolstve je pre pozemské ľudstvo 

nové, aj keď sa vám v ňom zdá byť všeličo známe. Lenže také sa vám to iba zdá, pretože sa 

tým zaoberáte príliš povrchne.  

Ak sa na to pozeráte správne, v horlivej námahe čulého ducha, je to nové!  

Len sa sami hýbte a neprichádzajte hneď s otázkami o  prekážkach a ťažkostiach, 

ktorými v súčasnosti trpíte. Prijmite najprv správne moje Slovo a snažte sa ho v sebe 

prežívať, potom sa istotne všetko zmení!  

Preto sa prísne pozorujte, a dbajte, aby ste boli schopní zbaviť sa v službe svojho 

sklonu k presadzovaniu vlastných prianí, čo prirodzene dosiahnete až vtedy, keď dokážete 

spoznať túto pre vás osudnú chybu. 

Nie je to ťažké, len čo si sami seba všímate z hľadiska slova Posolstva s tou 

neúprosnosťou, akú každý vážne hľadajúci a po svetlých výšinách túžiaci musí používať voči 

sebe samému, ak to so svojím hľadaním a so svojím úsilím berie vážne.  

To je ten prvý, ťažký krok, ktorého splnenie potom uľahčí všetky ostatné. Zozbierajte 

silu a aj odvahu ho urobiť, potom vám všade rozkvitne pomoc, bez toho, žeby ste o ňu museli 

ešte zvlášť prosiť. 

Potom dospejete k tomu, že budete svojmu Bohu s jachtaním vzdávať už iba vďaku 

a vždy znovu len vďaku, zatiaľ čo všetky prosby sa stanú samy od seba bezpredmetné. 

Nuž, choďte a konajte podľa toho, aby u vás mohol čoskoro prebývať mier a radosť! 

 

 

 

 

251. Duša. 
 

 

MNOHÝM ľuďom, ktorí moje Posolstvo prijali veľmi dobre, nie je ešte celkom jasný 

výraz „duša“! Je však žiadúce, aby aj v tomto bolo jasno. 

Práve o duši ľudstvo vždy hovorilo mnoho až príliš mnoho. Vytvorilo si tým obyčajnú 

predstavu, ktorá sa svojou povrchnosťou stala všeobecným pojmom, nemajúcim žiadny 

obsah. 

Ako vyblednutý a obchytaný obraz to vystúpi pred človeka, keď počuje slovo duša. 

Vyblednuté a bezobsažné prechádza pritom ticho popred nich. Jednotlivcovi nemôže nič 

povedať, pretože sa ho používalo príliš mnoho. 

Ale práve preto, že už nemôže nič povedať, osvojili si ho, tí ľudia, ktorí bezobsažnou 

výrečnosťou sa chcú blýskať v oblastiach, ktoré nemohli byť otvorené ľudskému vedeniu, 

lebo dnešný človek sa sám pred nimi uzatvára. 

K ním patria aj tí ľudia, ktorí predstierajú, že sa tým vážne zaoberajú. Sami sa pred 

tým uzatvárajú svojou nesprávnou snahou v hľadaní, ktoré ani hľadaním nie je, pretože 

k takej práci pristupujú s predpojatou, príliš úzko ohraničenou mienkou; túto chcú vtesnať do 

chápavosti k zemi viazaného rozumu, ktorý nikdy nemôže dostať možnosť aby sám od seba 

pochopil niečo z toho.  

Dajte ďalekozrakému oku lupu, vybrúsenú pre krátkozrakosť . . . uvidíte, že to oko 

tým nebude môcť nič rozoznať. 
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Nie inak sa vedie týmto hľadajúcim v ich činnosti, ktorú sa usilujú plniť, vychádzajúc 

z mylných zásad. Ak sa pritom vôbec môže niekedy niečo nájsť, bude sa to ukazovať iba 

nejasné a znetvorené, v nijakom prípade nie tak, ako to zodpovedá skutočnosti. 

A do toho napohľad skaleného a nedostatočnými pomocnými prostriedkami vždy iba 

skresleného neznáma bol vhodený výraz „duša“, i keď sa predstieralo, že o duši jestvujú 

dobre fundované vedomosti.  

To sa odvážili tvrdiť, pretože si každý povedal, že predsa niet nikoho, kto by mohol 

toto tvrdenie vyvrátiť. 

Lenže to všetko sa tak pevne zakorenilo, že teraz nechce nikto od toho upustiť, pretože 

pri slove duša sa zakaždým vynorí ten neopodstatnený a neohraničený obraz.  

Človek si pritom iste pomyslí, že ak ponechá obraz čo možno najobsažnejší, nemôže 

sa v tom tak ľahko pomýliť, ako keď je presne ohraničený. 

To mnoho obsažné nehovorí však súčasne nič určitého, je neprehľadné, ak nie 

neopodstatnené a hmlisté ako v tomto prípade. Nedáva vám nič, pretože samo nie je to pravé. 

Z toho dôvodu chcem ešte raz jasne vyjadriť, čo duša skutočne je, nech už v tom máte 

konečne jasný prehľad, aby ste naďalej nepoužívali tak neopodstatnené výrazy, ktorých pravý 

význam vôbec nepoznáte. 

Že sa tak mohlo hovoriť o duši, zavinilo sa to aj tým, že duch človeka sa dostatočne 

nehýbal, aby ukázal, že aj on jestvuje.  

To bolo vlastne najlepším a najvýraznejším svedectvom skutočného smutného stavu 

všetkých ľudí súčasnosti, že sa vždy hovorilo iba o duši a duchom sa s obľubou rozumel 

produkt rozumu pripútaného k zemi!  

Duša bola považovaná za to najhlbšie, za to najvnútornejšie, a ďalej sa neskúmalo, 

pretože duch totiž skutočne spí, alebo je aspoň natoľko slabý a lenivý, aby sa ako taký mohol 

stať pozorovateľným. Preto hral oprávnene vedľajšiu úlohu. On, duch, ktorý je vlastne 

všetkým a aj tým jediným, čo v človeku skutočne žije, alebo lepšie povedané, čo malo žiť, 

ale žiaľ, spí. 

Že sa duch mohol uspokojiť s vedľajšou úlohou celkom zreteľne vyplýva z mnohých 

známych označení. Slovom “duchovia“ rozumejú sa ním predovšetkým prízraky, hovorí sa, 

že „strašia“.  

Všade, kde sa v ľudovej reči používa výraz „duch“, je buď niečo nevídané, čomu by sa 

rado vyhlo, alebo niečo nebezpečné, nie celkom čisté alebo dokonca zlé, skrátka niečo, čo sa 

prejavuje a pôsobí podradným spôsobom. Niekedy sa výraz „duch“ uvádza do súvislosti 

z rozumom. 

V prípadoch, keď výraz duch je uvádzaný do súvislosti s rozumom, spočíva dokonca 

akýsi druh úcty. Tak veľmi pokrivené je v týchto oblastiach to chcenie vedieť. Stačí totiž len 

raz sa zamyslieť nad oboma výrazmi podľa dnešného chápania.  

Preduchovnený a oduševnený! 

Mimovoľne tu budete podľa starého zvyku klásť výraz „preduchovnený“ bližšie 

k tomu pozemskému, chladnejšiemu pôsobeniu, čiže k mužskej činnosti, menovite 

k rozumovému vedeniu a výraz „oduševnený“ budete vyciťovať ako viac ženský, vrelejší, 

povznesenejší, súčasne však aj zahmlenejší, ktorý sa nedá vyjadriť slovami ako menej 

pozemský. Inými slovami teda: vnútornejší, ale neurčitý, teda bez pevných hraníc, 

nepozemský. Len to skúste a potvrdenie toho nájdete už v sebe! 

To sú plody doterajších tak mylných názorov ľudí, ktoré museli priniesť nesprávne 

pojmy, keďže sa duchu odrezalo spojenie s duchovnou vlasťou a tým aj prílev sily zo Svetla! 

Duch musel chradnúť a upadať do zabudnutia, pretože zostával na zemi v telách 

zamurovaný a podľa toho sa museli zmeniť primerane samozrejme všetky názory. 

Človek, ktorý zmizne vo väzení na celý život, na toho verejnosť čoskoro zabudne. 

Všetci, ktorí s ním kedysi bezprostredne nežili, tí nevedia o ňom vôbec nič. 
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Nie inakšie je to s duchom počas jeho uväznenia na zemi! 

Z Posolstva však už viete, že jedine tento duch robí človeka človekom; že človek len 

ním sa môže stať človekom! 

To je pre vás dôkazom, že všetci pozemskí tvorovia dneška, ktorí držia ducha 

uväzneného, nemôžu byť Svetlom považovaní za ľudí! 

Zviera nemá nič z ducha, preto sa ani nikdy nemôže stať človekom. A človek, ktorý 

svojho ducha zahrabe a nenechá ho pôsobiť, teda práve to, čo ho robí človekom, v skutočnosti 

nie je človekom! 

Tu prichádzame ku skutočnosti, na ktorú sa primálo dbalo: Hovorím, že duch 

vyznačuje človeka k tomu, že ho robí človekom. Vo výraze „robiť človekom“ spočíva 

upozornenie, že duch iba svojim pôsobením pretvára tvora v človeka! 

Byť človekom, na to nestačí mať v sebe ducha, ale tvor bude človekom až vtedy, keď 

ducha ako takého nechá pôsobiť v sebe!  

To berte dnes za základ pre vaše pozemské bytie! Urobte to základným pojmom pre 

budúci život tu na zemi! Za hranicami hrubej hmotnosti sa potom sám prejaví, keď už nebude 

niesť pozemské telo. 

Kto však nechá svojho ducha v sebe pôsobiť, ako takého ten nikdy nepripustí, aby sa 

temno opäť prebudilo k životu, a práve tak sa nedá temnom polapiť.  

Mohli ste poznávať a musíte vidieť aj koniec, kam všetko ide, ak duch v človeku sa 

nemôže dostať k činnosti, lebo je umlčaný a držaný ďaleko od každého prílevu sily z Božieho 

všesvätého Svetla! 

Tak ako je Svetlom za človeka považovaný len ten kto v sebe nechá pôsobiť ducha, 

tak to má byť v budúcnosti i na tejto zemi! To je základom pre vzostup a pre mier! 

Lebo len ten, kto nechá ducha v sebe pôsobiť, môže ísť len cestou k Svetlu. To ho 

stále viac zušľachťuje a povznáša, takže nakoniec šíri okolo seba požehnanie, kde len príde. 

Teraz chcem ešte raz povedať, čo je duša, aby ste všetci zanechali staré názory a 

v budúcnosti mali v tom pevnú oporu. 

Najlepšie bude, ak si sami vopred poviete, že medzi hrubohmotnými tvormi na zemi 

duch robí človeka človekom. 

Lenže práve tak dobre môže správne vyhlásiť, že duch sám je vlastným človekom, 

ktorý sa musí vyvíjať v rôznych obaloch od zárodku až k dokonalosti, pretože túto túžbu nosí 

stále v sebe. 

Tým najvzdialenejším bodom jeho vývoja, tiež najďalej vzdialeným od Svetla, je 

v Efezuse hrubohmotnosť tejto zeme. Je to súčasne ten bod, kde duch musí pod tlakom 

najťažšieho a najhmotnejšieho obalu najväčšou silou rozviť svoje vlastné chcenie, a tým by sa 

mohol a mal prežiariť, aby potom zase mohol stúpať nahor, bližšie k Svetlu. 

Pobyt na zemi sa tým stáva bodom obratu všetkých putovaní! Je teda mimoriadne 

dôležitý. 

A práve na zemi ľudia teraz sami spútali a zamurovali ducha svojím nesprávnym 

chcením pod vplyvom prikrádajúceho sa temna; následkom toho bol už od začiatku prinútený 

k nečinnosti, a to na tom mieste, kde mal dospieť k najvyššiemu rozžiareniu najživšou, 

najintenzívnejšou a najsilnejšou činnosťou, čo zavinilo zlyhanie ľudstva.  

A preto je pre ľudského ducha na tomto tak dôležitom bode obratu aj činnosť temna 

najčulejšia; preto bude tu vybojovaný boj, ktorého ukončenie musí priniesť úplnú porážku a 

zničenie temna, ak sa vôbec má pozemskému ľudstvu ešte raz pomôcť, aby nemuselo byť 

celkom stratené.  

Činnosť temna bola teda tu na zemi vždy najrušnejšia, keďže tu sa vytvára bod obratu 

v putovaní ľudského ducha a za druhé, pretože práve tu temnoty boli schopné najskôr 

zasiahnuť, človek je totiž najďalej vzdialený od východiska pomáhajúcej sily Svetla, a preto 

môže byť ľahšie prístupný iným vplyvom.  
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Napriek tomu toto nie je nijakým ospravedlnením pre padajúceho ľudského ducha, 

lebo stačilo mu len úprimnou modlitbou chcieť, aby ihneď dostal čisté spojenie so silou 

Svetla. Okrem toho práve hrubohmotné telo je mu svojou hmotnosťou zvláštnou ochranou 

proti účinkom iného druhu, než sú tie, ktoré sa snaží sám svojím želaním pritiahnuť. 

Toto je vám predsa už všetko známe z Posolstva, ak to v ňom chcete nájsť. 

Predstavte si teda ducha ako vlastný druh človeka, ktorý ako jadro nesie na sebe 

mnoho obalov za účelom vývoja a rozvitia vlastnej sily, ktorá sa musí stupňovať až 

k najvyššej zaťažkávacej skúške hrubohmotným telom, aby mohol dospieť k víťaznému 

zavŕšeniu.  

Tieto neustále sa stupňujúce zaťažkávacie skúšky sú však súčasne v zvratnom 

pôsobení ako podporujúce stupne vývoja, pričom je zem najvzdialenejším poľom obratu. 

Pokojne teda povedzme, že duch je vlastným človekom. Všetko ostatné sú iba obaly 

a tým, že ich nosí, silnie a stále viac sa prežaruje, pretože sa pritom musí čoraz viac 

pohybovať. 

Žiara, do ktorej je tým duch privedený, nepohasína ani po odložení obalov, ale vedie 

ducha nahor, povznášajúc ho až do duchovnej ríše. 

Totiž práve tým, že sa musí hýbať pod ťarchou svojich obalov, nakoniec tak zosilnie, 

že môže pri vedomí znášať silnejší tlak v ríši ducha, čo ako duchovný zárodok nedokázal. 

Taký je priebeh vývoja ducha, ktorý sa odohrával kvôli nemu. Samotné obaly treba 

považovať iba za prostriedok k účelu. 

Preto sa tiež nič nezmení, keď človek odloží hrubohmotné telo. I potom je to ten istý 

človek, lenže bez hrubohmotnej schránky, pri ktorej zostáva aj tzv. astrálny obal. Ten bol 

potrebný k utvoreniu hrubohmotného pozemského tela a je zo strednej hrubohmotnosti. 

Po odpadnutí ťažkého pozemského tela aj s telom astrálnym zostáva len duch, 

zahalený už len jemnejšími obalmi. V takomto stave sa potom duch nazýva „Dušou“, na 

rozdiel od pozemského človeka z mäsa a krvi! 

V ďalšom vzostupe odkladá potom človek postupne ešte všetky tieto obaly, až 

nakoniec mu zostáva len duchovné telo s duchovným záhalom, a tak ako duch bez záhalu 

iných bytostných druhov, vchádza do duchovnej ríše. 

To je prirodzené dianie, keďže ho potom už nemôže zadržať nijaký cudzí obal, a preto 

musí byť samozrejme vyzdvihnutý nahor druhom svojej vlastnej podstaty. 

To je teda ten rozdiel, ktorý vám veľmi často robí ťažkosti pri vašom chcení 

porozumieť, lebo vám to nebolo jasné, a preto predstava o tom vám zostávala hmlistá. 

V skutočnosti u človeka prichádza do úvahy len duch. Všetky ostatné označenia riadia sa 

iba podľa jeho obalov, ktoré nosí. 

Duch je všetko, on je to vlastné, teda človek. Ak má s ostatnými obalmi aj pozemský 

obal, nazýva sa pozemským človekom, po odložení pozemskej schránky je pozemskými 

ľuďmi považovaný za dušu. Ak odloží ešte aj jemné obaly, ostáva samotným duchom, ktorým 

už vždy bol vo svojom druhu. 

Rôzne označenia riadia sa teda iba podľa druhu obalov, ktoré nemôžu byť ničím bez 

ducha, ktorý ich prežaruje.  

U zvierat je to niečo iné, lebo tie majú v sebe niečo bytostné ako dušu, zatiaľ čo ľudia 

tento druh nemajú! 

Možno tým vzniklo tak mnoho omylov, lebo ľudia si myslia, že aj zvieratá majú dušu, 

ktorá im umožňuje konať. Z tohto dôvodu by u človeka, ktorý má k tomu ešte ducha, museli 

byť duch a duša niečo oddelené, a azda by dokonca mohli oddelene pôsobiť. 

To je však nesprávne, pretože človek nemá v sebe nič z druhu zvieracej duše. 

U človeka jedine duch prežaruje všetky obaly, dokonca ešte aj potom, keď je zamurovaný 

a spútaný. Pri spútaní ducha rozumom je oživujúca vrúcnosť ducha vedená na zlé cesty, ktoré 

by si voľný duch nikdy nezvolil, keby mu bola ponechaná voľnosť.  
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Lenže Posolstvo dáva jasné vysvetlenie o všetkých pokriveninách a chybách ľudí, no 

predovšetkým o tom, ako má človek myslieť a konať, ak sa chce dostať do svetlých výšin. 

Dnes ide len o to, vysvetliť ešte raz výraz „duša“, aby sa tak mohlo nesprávne 

myslenie skončiť. 

Pre vás, ľudia, bolo by najlepšie, keby som išiel ešte o krok ďalej a povedal, že len zviera 

má dušu, ktorá ho vedie. Ale človek má ducha! 

Tým je ten rozdiel označený presne a správnym spôsobom. 

Ak som dosiaľ ešte používal výraz duša, bolo to preto, že bol vo vás zakorenený tak 

pevne, že nemôžete ihneď od neho upustiť. 

Teraz však vidím, že by omyly trvali ďalej, keby som oba výrazy neoddelil ostrým 

rezom. Preto si dobre zapamätajte ako základ pre všetky časy :  

Zviera má dušu, ale človek ducha! 

Tak je to správne, aj keď sa vám to zdá byť teraz cudzie, pretože dušu ste často 

ospevovali. Ale verte mi, je to iba lipnutie na známom výraze, ktorý vám pri slove duša dáva 

povznášajúci pocit ako dôsledok ospevovania, ktorým ste sa vždy snažili tento výraz duša 

obotkať. 

Ospevujte miesto toho teraz ducha, a čoskoro sa pred vami vynorí tento výraz 

v plnom lesku, omnoho jasnejšie a čistejšie, než aký vám mohol dať výraz duša. 

Zvyknite si na to, potom zase vykročíte o jeden krok dopredu vo vedení, ktoré vedie 

k Pravde! 

Lenže ako základ vášho myslenia máte teraz tento rozdiel vedome nosiť v sebe. 

V ostatnom si môžete naďalej ponechať výraz duša aj u človeka, lebo by vám bolo veľmi 

ťažké udržať správne rozdelené potrebné vývojové stupne. 

Duša je duch už uvoľnený od hrubohmotnosti, ktorý má jemnohmotné a tiež bytostné 

obaly. 

Pre váš pojem duch musí zostať tak dlho dušou, až kým sa nezbaví posledného obalu a 

už len ako duchovný je schopný vojsť do duchovnej ríše. 

Ak to máte takto v sebe ujasnené, potom výraz duša sa môže používať a zostať aj u 

ľudí. 

Najlepšie je však, keď si životnú dráhu duchovného zárodku sformujete do troch 

oddielov:  

Pozemský človek – ľudská duša – ľudský duch! 

Pokiaľ o tom máte správnu predstavu, tak to ujde, ale inak by to nebolo dobré, pretože 

skutočne iba zviera má „dušu“ v tom najopravdivejšom zmysle. Dušu, ktorá je niečím sama 

pre seba! Ale človek nemá v sebe okrem ducha nijakú samostatnú dušu. 

Avšak u človeka nemôžete miesto duše dosť dobre povedať: duch s obalmi, a rovnako 

nie zahalený duch, alebo neskoršie duch bez obalu, odhalený duch. 

Samo osebe bolo by to síce správne, ale dosť nevhodné na vytvorenie pojmu. 

Preto si ponecháme to doterajšie, ako to už robil aj Ježiš, keď hovoril o duši. Teraz 

budete ešte omnoho lepšie chápať jeho poukazovanie, že sa duša musí oslobodiť; totiž 

uvoľniť dušu neznamená nič iné, ako odložiť jestvujúce obaly, ktoré ešte zdržujú ducha, a tak 

sa oslobodiť od ich ťarchy, aby potom oslobodený duch mohol stúpať ďalej nahor. 

Nemohol vtedajším ľuďom hovoriť takýmto spôsobom, ale musel používať 

jednoduchšie výrazy, primerané ich rozumovému chápaniu, a preto pridŕžať sa navyknutých 

spôsobov.  

Aj dnes to môže ešte tak zostať, len keď presne viete o pravom stave vecí.  

Vštepte si do pamäti: 

Zviera má dušu, ale človek ducha! 
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252. Príroda. 
  

 

TAK ako pri výraze „duša“ bol medzi ľuďmi sformovaný hmlistý všeobecný pojem, 

tak je to aj s výrazom „príroda“. Aj toto slovo bolo mnoho premnoho používané ako veľký 

hromadný pojem pre všetko, s čím by sa človek chcel rád vyrovnať pohodlným spôsobom bez 

toho, že by si nad tým musel lámať hlavu. Obzvlášť sa ho však používalo pre všetko, kde 

človek vedel už dopredu že sa nemôže dopátrať jasného riešenia.  

Ako často sa používa slovo „prirodzene“ i napriek tomu, že by sa pritom niečo určité 

myslelo. Človek hovorí o „spojení s prírodou“, o krásnej prírode, o rozbúrenej prírode, o 

prirodzených pudoch, a tak to pokračuje ďalej do nesčíselných pomenovaní, ktorými sa chce 

v hrubých obrysoch označiť niečo, čo sa dá viac alebo menej priviesť do súvislosti s prírodou. 

Čo je však príroda! Práve tomuto základnému výrazu by sa malo predsa najprv jasne 

rozumieť, ešte prv než sa použije na všetko možné. Avšak ak nadhodíte niekedy túto otázku, 

dostane sa vám bezpochyby síce mnohých vysvetlení, s väčšou alebo menšou určitosťou 

o tých údajoch; no z toho všetkého môžete jasne vidieť, že ľudia si pri tom robia veľmi 

rozmanité predstavy, ktorým chýba jednotné vedenie. 

Preto si chceme aj tu prekliesniť cestu, aby obraz o predstave tohto slova „príroda“ stál 

pevne. 

Najlepšie je to, keď si pojem o tom rozdelíme v našej chápavosti do oddelení, aby sme 

sa tak ľahšie dostali k porozumeniu celku. 

Vezmime si preto teda najprv hrubú formu „prírody“, jej vonkajšok! Vychádzam pri 

tom výnimočne kvôli jednoduchosti z myslenia pozemského človeka a až nakoniec všetko 

potom obrátim, aby som pred vaše zraky opäť postavil správny postup prichádzajúci z hora 

dolu. 

Príroda, pozorovaná v tom najhrubšom zmysle, teda videná hrubohmotným 

pozemským zrakom, je prežhavená a tým oživená a sformovaná hmota. Pod hmotou si 

predstavte rôzne vrstvy hmotnosti. 

K tomu patria predovšetkým všetky obrazy, ktoré sú schopné zachytiť vaše pozemské 

oči, ako krajiny a tiež všetky pevné a pohyblivé formy rastlín i zvierat; vyjadrené obsiahlejšie: 

všetko, čo ste schopní vnímať vaším pozemským telom, vašimi hrubohmotnými zmyslami. 

Avšak vybraté z toho je všetko to, čo ľudia umelo vytvorili, pričom jestvujúce 

podrobili zmenám, ako je to u domov a akýchkoľvek iných výtvorov. To sa potom prestáva 

počítať k prírode. 

Pritom už sami od seba sa približujeme k zásadnému rozlišovaniu: Čo človek mení, 

t.j. neponecháva v jeho základnej podstate, to už nepatrí k prírode vo vlastnom zmysle! 

Tiež ale hovorím, že príroda v jej vonkajšom prejave je prežhavená a tým oživená a 

sformovaná hrubohmotnosť, a vy z môjho Posolstva už viete, že bytostné sily rozžarujú 

hmotnosti. Podľa toho môžete si sami bez všetkého odvodiť, že len to môže byť prírodou, čo 

je v najužšej súvislosti s bytostnými silami. 

Mám tu na mysli tie bytostné sily, ktoré ako kruh obklopujú hmotnosti.  

Je to celkom zvláštny druh, o ktorom si budeme musieť prehovoriť už v najkratšom 

čase; je totiž zvláštnym druhom stvorenia, ktorý treba oddeliť od veľkého všeobecného pojmu 

bytostného, nachádzajúceho sa vo všetkých sférach ako základ a siaha nahor až k hranici, kde 

začína bezbytostnosť Božia. 

Doterajšie pojmy o bytostnom, ktoré som vám už mohol dať, musím časom ešte 

omnoho viac rozviesť, ak chcem zdokonaliť ten obraz, ktorý budete schopní vnímať so 

stúpajúcou zrelosťou vášho ducha. 
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Príroda je teda všetko to, čo sa mohlo z hmotnosti sformovať a pospájať, súc 

prežhavené bytostnými silami, ktoré vám musím ešte bližšie vysvetliť a čo nebolo zmenené 

ľudským duchom v základnom druhu. 

Nezmeniť základný druh, daný bytostnými, to je podmienka pre správny výraz: 

príroda! 

Teda aj výraz „príroda“ súvisí nerozlučne s bytostným, ktoré preniká hmotnosťou. 

Z toho môžete ďalej správne odvodiť, že príroda nie je azda viazaná na hmotnosť, ale len na 

bytostné; a že prirodzené bytie a vôbec príroda je dôsledok bytostného tvorenia, ktoré zostalo 

neskrivené! 

Tak prichádzame krok za krokom vždy bližšie k Pravde; idúc ďalej, môžeme teraz tiež 

odvodiť, že prírodu a ducha treba chápať oddelene! Príroda spočíva v pôsobení celkom 

určitého bytostného druhu a duch, ako viete, je niečo celkom iné. 

Duch je inkarnáciami síce často postavený doprostred prírody, ale nie je prírodou a ani 

čiastočkou z nej, rovnako ako príroda nie je nijakou časťou ľudského ducha! 

Viem, že to nie je ľahké, aby ste z týchto pár slov mohli jasne rozoznať, o čo tu pritom 

ide. Lenže ak sa správne do toho zahĺbite, môžete to pochopiť. A konečne predsa váš duch 

má byť predovšetkým natoľko pohyblivý v snažení, aby vnikol do Slova, ktoré vám môžem 

dať. 

Práve k tomu vynaložená námaha prináša vám pohyblivosť a táto starostlivo 

ochraňujúc vášho ducha pred spánkom a smrťou, vytŕha ho z chápadiel prikrádajúceho sa 

temna. 

Aj keď sa mi tak často snažia rozumovo zákerne a zlomyseľne vytýkať, že mojím 

Slovom skľučujem ľudí poukazovaním na stále číhajúce nebezpečenstvo duchovného 

zaspania a smrti, že im hrozím, aby sa báli, len aby som tým získal vplyv, predsa nikdy 

neprestanem obrazne pred vás klásť tie nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vášho ducha, aby ste 

ich poznali a nepadali už viac slepo do pascí a nástrah, lebo ja slúžim Bohu a nie ľuďom! 

Tým dávam ľuďom, čo im osoží a nielen to, čo im dobre padne pozemsky a pritom ich 

duchovne usmrcuje! 

Práve to, čím chcú moje Slovo zlomyseľne napádať v prospech už zúfalo sa 

brániaceho temna, práve to svedčí len o tom, že slúžim Bohu v Pravde. Nedívam sa na to, 

aby som sa ľuďom zapáčil svojím Slovom, alebo aby som ich svojím Slovom získal! 

Ľudia musia byť totiž vytrhnutí z duchovnej pohodlnosti, ktorú si sami slobodne 

zvolili. Táto ich dokáže len uspať miesto posilniť a oživiť. Také napomenutie a výstrahu 

dával už kedysi Ježiš, keď povedal, že iba ten, kto sa znovuzrodí, môže vojsť do kráľovstva 

Božieho a tiež poukázaním na to, že všetko musí byť nové, aby mohlo obstáť pred Bohom! 

A aj ľudia sami hovoria zakaždým o týchto obsahovo závažných slovách vnútorným 

tónom najúprimnejšieho presvedčenia o pravdivosti toho, čo v sebe skrývajú. Ale ak sa teda 

k nim pristúpi s požiadavkou, že sa najprv oni musia dať obnoviť v duchu potom začnú 

bedákať jeden po druhom, lebo ešte nikdy nemysleli pritom na seba samých!  

Teraz sa cítia stiesnení vo svojej pohodlnosti a predsa dúfajú, že budú vpustení do 

neba s jasajúcimi zbormi, bez toho, že by pritom sami niečo robili, okrem užívania všetkých 

radostí! 

Teraz sa snažia krikom prehlušiť tohto nepohodlného hlásateľa v presvedčení, že to 

ešte raz dokážu ako u Ježiša. Toho vopred morálne pranierovali a vraždili pred všetkými 

ľuďmi ako zločinca, buriča a rúhača proti Bohu, takže podľa zdanlivého práva ľudských 

zákonov mohol byť potom dokonca ešte odsúdený a usmrtený. 

Aj keď je to dnes v mnohých veciach síce inak, predsa nechýba na zemi prefíkané 

chytráctvo rozumu, slúžiace temnu, v úmysle šikovne premeniť a tým prekrútiť aj to 

najjednoduchšie a najjasnejšie a zapôsobiť tak na nevinných a nezúčastnených ľudí. Podobne 
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za všetkých čias sa našli falošní ochotní svedkovia, ktorí zo závisti a nenávisti alebo pre 

vyhliadku na zisk boli schopní všetkého. 

Ale svätá Božia vôľa je mocnejšia než také ľudské konanie. Tá sa nemýli vo svojej 

neochvejnej spravodlivosti, ako sa to stáva u ľudí! Tak koniec koncov aj všetko temno bude 

musieť slúžiť len Svetlu vo svojom zlom chcení, aby tým svedčilo pre Svetlo! 

Ale tí ľudia, ktorí sa poctivo namáhajú pochopiť Božiu Pravdu, naučia sa na tom 

poznávať Božiu veľkosť, jeho múdrosť, jeho lásku a budú mu radostne slúžiť!  

Ľudia, chráňte sa pred lenivosťou svojho ducha, pred pohodlnosťou a povrchnosťou. 

Pamätajte na podobenstvo o múdrych a pochabých pannách! Je dosť jasné vo svojej veľkej 

jednoduchosti, aby každý človek bol schopný ľahko pochopiť zmysel. Premeňte ho na 

skutok, potom to ostatné príde samo od seba. Nemôže vás nič pomýliť, lebo pôjdete pokojne a 

pevným krokom svojou cestou. 

Lenže vráťme sa teraz k výrazu „príroda“, ktorého pojem vám chcem objasniť, keďže 

je to potrebné. 

Tú prvú najhutnejšiu časť z toho som vám už zhruba vysvetlil. Len čo človek vo 

svojom pôsobení ponechá ako základ prírodu skutočne prírodou a zasahujúc do nej sa 

nevynasnaží ju meniť v jej druhoch, ale vytvára iba podporovanie zdravého, t. j. neskriveného 

vývoja, potom nájde a dosiahne vo všetkom korunovanie svojich diel. V to doteraz nikdy 

nemohol dúfať, pretože všetko od prirodzeného násilím odvrátené je pri vzraste schopné len 

prinášať pokrivené, ktoré nemá ani pevnú oporu ani stále trvanie. 

Toto bude mať raz veľkú cenu ako základ vedy. Jedine v tom, ako príroda vo svojom 

bytostnom a zákonom stvorenia zodpovedajúcom pôsobení vytvára spojenie medzi 

hmotnosťami, len v tom spočíva budujúca sila a vyžarovanie. Zatiaľ u ostatných, týmto 

zákonom presne nezodpovedajúcich spojení, vymyslených ľudským umom, vytvárajú sa 

vzájomne škodlivé, azda dokonca ničivé a rozkladné vyžarovania, o konečných účinkoch 

ktorých nemajú ľudia ani tušenia. 

Príroda vo svojej dokonalosti, zodpovedajúcej zákonom stvorenia, je tým najkrajším 

darom Božím, ktorý dal Boh svojim tvorom! Môže prinášať len osoh, pokiaľ nie je zmenami 

pokrivená a uvedená na nesprávne cesty týmito pozemskými ľuďmi, ktorí chcú všetko lepšie 

vedieť. 

Prejdime teraz k druhému oddeleniu „prírody“, ktoré nie je hrubohmotnému oku tak 

ľahko viditeľné. 

Toto oddelenie pozostáva hlavne zo strednej hrubohmotnosti, teda nie z tej 

najhutnejšej a najťažšej, ktorú by pozemské oko muselo pre jej ťažký druh ihneď rozoznať. 

V strednej hrubohmotnosti môže hrubohmotné oko pozorovať len jej účinok v ťažkej 

hrubohmotnosti. K tomu patrí napr. zosilnenie všetkého prežhavením sformovaného, jeho 

vývoj v raste a dozrievaní. 

Tretím oddelením „prírody“ je potom rozmnožovanie, nastávajúce samočinne pri 

celkom určitom stupni prežhavenia a zrelosti vývoja. Rozmnožovanie v prežiarenej 

hrubohmotnosti nemá teda nič spoločné s duchom, ale patrí k prírode! 

Preto tiež úsilie po rozmnožovaní je správne označované ako prírodný pud. Určitá 

zrelosť hmotnosti prežiarená bytostným vydáva žiarenia, ktoré pri stretnutí pozitívneho a 

negatívneho druhu sa spájajú a pôsobiac spätne, naliehajú na hrubohmotnosť a podnecujú ju 

k činnosti. 

Duch s tým nemá nič do činenia, ale táto činnosť je daňou prírode! Stojí stranou od 

duchovného, ako som sa už raz o tom zmienil v Posolstve.  

Nazvime túto výmenu žiarenia a spojenia daňou prírode, tak je to správne; to je totiž 

druh každej hmotnosti, prežiarenej bytostným až po presne určený stupeň, ktorá sa vždy snaží 

o obnovenie v zmysle zákonitosti stvorenia, ktoré prispieva jednak k udržovaniu a jednak je 

podmienkou pre rozmnožovanie.  
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Tento prejavujúci sa zákon prírody je dôsledkom určitých žiarení. Prináša so sebou 

udržiavanie a obnovovanie buniek vplyvom popudu s tým spojeného. 

To je v prvom rade hlavným účelom tejto dane, ktorú vyžaduje príroda od 

pohybujúcich sa tvorov. Príroda nepozná v tom nijaký rozdiel, a všetky účinky sú užitočné a 

dobré. 

Lenže aj v tom si človek vystupňoval všetko opäť až do chorobnosti, a tým to pokrivil 

a znetvoril, hoci práve on by mohol nájsť normálne vyrovnanie v spôsobe určitých 

pozemských zamestnaní. 

On nedbá na to, čo príroda od neho vyžaduje svojim tichým napomínaním alebo 

varovaním; miesto toho všetko chorobne preháňajúc chce svojou nevedomou svojvôľou 

prírodu viesť alebo ovládnuť; často ju chce nútiť takým spôsobom, ktorý musí hrubohmotnosť 

poškodzovať a zoslabovať, alebo ju dokonca zničiť. A tak spôsobil v nej také spustošenie, ako 

to porobil v celom stvorení. 

Z rušivého človeka stal sa ničiteľ vo všetkom, na čo myslí a koná, nech je kdekoľvek. 

Tým sa zaradil pod všetky tvory. 

Poznajte najskôr dôkladne tú prírodu, od ktorej ste sa už dávno odvrátili, potom je 

možné, že sa opäť stanete ľuďmi, žijúcimi podľa tvorivej vôle Božej, a tak budete pomocou 

prírody žať zdravie k radostnej, tvorivej činnosti na zemi. Jedine to môže ducha podporovať 

a dopomôcť mu ku jeho potrebnej zrelosti!  

 

 

 

 

253. Kruh bytostného. 
 

 

UŽ VIACKRÁT som hovoril o bytostnom kruhu stvorenia, obopínajúcom hmotnosti 

ako prechod od duchovného ku hmotnému. 

Toto bytostné je celkom zvláštny druh sám pre seba a tvorí vlastne uzatvárací kruh pre 

celé stvorenie a súčasne i most pre neskoršie stvorenie. 

Predstavme si teraz opäť všetko, čo leží mimo božskej sféry, teda pod hradom Grálu, 

v troch veľkých oddeleniach.  

Ako najvyššie a prvé nazvime prastvorenie, ako druhé stvorenie a ako tretie neskoršie 

stvorenie. 

Samotný hrad Grálu, prísne vzaté, nepatrí k prastvoreniu, ale je to pojem sám osebe, 

ktorý stojí nad prastvorením. Stojí. Práve tento výraz volím úmyselne; lebo sa nevznáša, ale 

je pevne zakotvený! 

Aj jeho časť, nachádzajúca sa mimo božskej sféry, z ktorej vychádza prastvorenie, je 

s hradom Grálu v božskej sfére pevne spojená ako prístavba, a tak pevne zakotvená 

v božskom.  

Až potiaľ je zhora v činnosti len príliv a odliv prúdenia božských vĺn Svetla. Až 

v hrade Grálu nastáva zmena. Prúdiac von z hradu smerom nadol, začína potom krúženie, 

ktoré vytvára všetky stvorenia a udržuje ich v pohybe. Tam sú stvorenia tiež udržiavané 

zostupnými a vzostupnými vlnami! 

Taký je hrubý obraz formy všetkých pohybov. 

O prastvorení som už hovoril podrobnejšie a pritom som uviedol dve základné 

oddelenia. Sú čisto duchovné. Jedna časť vznikla bezprostredne ako forma a ako vedomá, 

zatiaľ čo tá druhá mohla k tomu dôjsť až vývojom. Presne tak je to vo stvorení, ktoré ako 

duchovné sme týmto pojmom oddelili od čisto duchovného.  
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Tak i ono sa delí na dve oddelenia. Prvé sa opäť mohlo vytvoriť bezprostredne, kdežto 

to druhé sa muselo vyvíjať. 

Po ňom prichádza teda na záver už zmienený kruh toho bytostného, o ktorom vám 

ešte nebolo jasné, keďže som sa toho vždy iba dotkol v doterajších vysvetleniach.  

Nuž, nazvime to dnes ako osobitný oddiel stvorenia: kruhom bytostného! 

Odteraz treba pod týmto kruhom chápať niečo celkom iné než to, čo sme označili 

jednoducho ako bytostní. Tých, ktorých som doteraz takto označoval, vo svojom pôsobení, sú 

formou učinené vlny Svetla, prúdiace vo svojom pôsobení nadol a zase nahor, ktoré sú teda 

spojené v priamej línii alebo reťazi s hradom Grálu. To nie sú krúžiace sily!  

V tom je ten rozdiel. Aj krúživé sily sú sformované vo svojom pôsobení, lenže sú 

iného druhu a mohli vzniknúť až križovaním žiarení. O tom vy ešte neviete nič, hoci už 

mnoho poznáte. 

Tento krúživý pohyb má svoj vznik, teda svoj začiatok pri oddeľovaní pozitívneho od 

negatívneho, teda aktívneho od pasívneho, čo sa deje v hrade Grálu. Na začiatku svojich 

dnešných vysvetľovaní som to označil ako zmenu prúdenia, odohrávajúcu sa delením 

v hrade. 

So začínajúcim ochladzovaním žiarení Svetla oddeľuje sa pozitívne od negatívneho a 

tým sa tvoria dva druhy žiarení, zatiaľ čo až k hradu Grálu je iba jeden jednotný lúč 

v činnosti a ten tvorí božskú sféru; v nej všetko formou učinené nesie v sebe pozitívne i 

negatívne harmonicky zjednotené. 

Predstavte si to všetko obrazne, ako vám to načrtávam, v celkom jednoduchých 

ťahoch; tak to pochopíte najrýchlejšie a aj najistejšie. Až potom v snahe po porozumení 

môžete sa pokúsiť vnikať stále hlbšie. 

Ak si budete takto počínať, všetko to bude pred vami postupne ožívať a vy, ako 

vediaci pozorovatelia, budete si môcť dať prejsť v duchu okolo seba celé to zachvievanie 

a tkanie vo stvorení. 

Ak by ste to však chceli skúsiť obrátene a snažili by ste sa sledovať ma silou vášho 

rozumu už od prvého slova, uviazli by ste pri mojich prvých vetách a nikdy by ste sa nedostali 

k cieľu. 

Musíte prijímať všetko jednoducho a až potom, po čase, po sledovaní jednotlivých 

čŕt, si smiete všetko v sebe nechať oživiť. Takým spôsobom budete mať úspech. 

Dnes chceme teda hovoriť o kruhu bytostného, ktorý tvorí zakončenie všetkého 

pohyblivého.  

Tak ako je vám známa zrazenina duchovného pod pojmom duchovné zárodky, 

podobne tiež kruh bytostného možno nazvať zrazeninou, i keď celkom iného druhu. Táto 

steká a odkvapkáva z krúženia samočinne sa pohybujúcich stvorení, z bytostných vĺn 

a zhromažďuje sa na spodku stvorení, kde sa udržuje príťažlivosťou rovnakého základného 

druhu. 

Tým opäť narážame na rozšírenie pojmov o stvorení. 

Podľa toho máme samostatne pohyblivé časti, k čomu patrí prastvorenie a stvorenie. 

Potom nasleduje neskoršie stvorenie, ktoré sa nemôže samo od seba pohybovať, ale musí byť 

poháňané. 

Časti, pohybujúce sa samé od seba, sú poháňané vlastným teplom; neskoršie stvorenie, 

ktoré musí byť uvádzané do pohybu, je poháňané pôsobením cudzieho tepla. Preto môžu 

jednotlivé časti z neho aj vychladnúť, ak ohrievajúci prostriedok je stiahnutý späť; to u 

prastvorenia a stvorenia nie je vôbec možné, keďže tieto majú vlastné teplo. 

Dbajte prísne na všetky podrobnosti, o ktorých tu hovorím, lebo sú základom 

k mnohým ďalším vysvetleniam, ktoré budú ľuďom veľmi užitočné pri ich pozemskom 

konaní.  
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Tento kruh bytostnej zrazeniny je pod duchovnými zárodkami, teda pod kruhom 

duchovnej zrazeniny a tvorí zakončenie všetkého pohyblivého; totiž aj kruh duchovnej 

zrazeniny, ako posledný z duchovného a kruh bytostnej zrazeniny , ako posledný 

z bytostného, prechovávajú v sebe, aj keď spočiatku ešte nevedome, vlastný pohyb a tým i 

teplo! To je dôležité vedieť. 

Potom nasledujú rôzne hmotnosti. Pomenované sú tak preto, že môžu slúžiť iba 

k obaľovaniu a nemajú ani vlastné teplo ani pohyb. Musia byť najskôr prehriate, než môžu 

teplo odovzdávať ďalej. A sú opäť chladné a nepohyblivé, len čo je im odňatý darca tepla. To 

je zvláštnosť, akou sa vyznačujú len hmotnosti.  

Teda výraz látka – hmota a hmotnosť nebol azda pomenovaný podľa látok, ktorými sa 

odieva pozemský človek, ale v tomto prípade je to obrátene. Pozemský človek zachytil toto 

označenie, a potom v správnom zmysle slova preniesol ho aj na svoje pozemské výrobky, 

ktorými sa odieva. 

Kruh bytostného netvorí však len zakončenie pohyblivého, ktoré má vlastné teplo, ale 

pretože v ňom samom sa nachádza ešte teplo a pohyb, preniká ešte ďalej do hmotnosti. 

Hmotnosť sa tým tiež zahrieva a dostáva sa z pokoja do krúživého pohybu, ktorý ju čoraz viac 

zahrieva a rozžaruje trením, podmieneným hmotnosťou jej druhu. 

V takto vynútenom pohybe sa hmotnosť formuje a sama ľahko prepúšťa vyžarovanie 

tepla bytostného, ktoré ju poháňa. Touto činnosťou sa zahrievanie ešte viac stupňuje a šíri 

nové teplo ako aj pohyb pre formovanie. Po tomto veľkom obraze prejdeme teraz ku 

podrobnostiam. Tým sa vrátime naspäť ku kruhu bytostného, ktorý slúži ako most pre 

usadeniny všetkých hmotností, ktorým chýba teplo a tým i pohyb. 

V tomto kruhu bytostného sa podľa zákona úzko k sebe priťahujú rovnaké osobitné 

druhy všetkých bytostných zárodkov, takže sa tým vytvárajú skupiny, ktoré možno nazvať 

tiež centrály alebo zhromaždiská. 

Tak sú napr. od seba oddelené skupiny tých zárodkov, ktoré pri svojom vniknutí do 

hmotností spolupôsobia pri svojom prebudení a svojom vývoji na vytváranie a udržiavanie 

ohňa, vody, vzduchu a zeme, potom hornín, rastlín a aj zvierat. 

O priebehu vznikania bytostných zárodkov som už hovoril a chcem ešte zvlášť 

poukázať na to, že všetko toto dianie je starostlivo riadené bytostnými pomocníkmi; tí, 

slúžiac ako reťaz, pôsobia z hradu v priamom prúdení vĺn Svetla nadol, ktoré zase pomáhajú 

opäť viesť nahor. 

To všetko je vám už známe, základné vedenie o tom si môžete ľahko zostaviť z môjho 

Posolstva. Lenže musíte pri tom postupovať ako deti, ktoré sa namáhajú správne klásť časti 

skladacej hry vedľa seba, až z toho vznikne celkom určitý obraz. 

Tak máte využívať vedenie z Posolstva; lebo toto obsahuje základné kamene pre 

všetko vedenie, dáva vysvetlenia pre každé dianie v celom stvorení.  

Ak chcete mať jasno o niečom vo stvorení, o účinku prazákonov stvorenia, 

prechovávajúc v sebe vôľu Božiu, potom stačí vybrať si zo všetkých drahokamov 

nachádzajúcich sa pre vás v Posolstve ako poklad len jeden z mnohých kamienkov, ktorý má 

byť vyzdvihnutý a ktorý skrýva v sebe niečo z tej otázky, ktorou sa vnútorne zaoberáte. 

Na túto prvú čiastočku snažte sa potom ako v hre na skladanie obrazov alebo stavieb 

pripojiť z Posolstva to, čo sa k tomu hodí. Nakoniec tak dostanete celkom ucelený osobitný 

veľký obraz, dávajúci vám presnú odpoveď v obraznej podobe tohto tkania vo stvorení, o 

ktorom chcete vedieť. 

Ak poslúchnete túto moju radu, vždy sa vám podarí dostať o všetkom vysvetlenie 

v takej forme, ktorá vám bude v každom prípade zrozumiteľná a nikdy vám nedá zablúdiť. 

Len poukladajte jednotlivé kamene tak, aby sa presne hodili k prvému kameňu, 

ktorý ste si pre svoju otázku vybrali z pokladu. Je pri tom celkom jedno, či tento kameň 

znamená stred, alebo leží na okraji. Ostatné, k nemu prináležiace, dajú sa vždy len tak 
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pripojiť alebo priložiť, až nakoniec dávajú presne ten obraz, ktorý potrebujete k zodpovedaniu 

a k objasneniu svojej otázky. 

Kamene sa nikdy nedajú inak vsadiť a ihneď zbadáte, ak ste čo len jeden z nich vložili 

na nesprávne miesto. Potom sa to jednoducho nehodí k celku a donúti vás tak vsadiť ho tam, 

kam patrí, alebo ho celkom vyradiť, ak tam nepatrí. 

Vždy pritom myslite len na skladaciu hru, kde pri náležitom skladaní k tomu daných 

jednotlivých častí vzniknú v určitej forme úplné obrazy alebo stavby. 

Tak som vám dal svoje Posolstvo, obsahujúce všetko, ktoré vás však núti, aby ste pri 

tom sami spolupôsobili. Nedá sa lenivo prijímať ako niečo, čo je pripravené hotové, ale vy 

sami si musíte zostavením vybrať úplný obraz na každú zo svojich otázok a sami sa pritom 

namáhať. 

To je vlastnosť živého Slova, ktoré vás formuje, vychováva a núti k pohybu vášho 

ducha! 

Ak by ste omylom alebo z povrchnosti chceli zostaviť nejaký obraz nesprávne, potom 

rýchlo uviaznete a zbadáte, že sa v tom nejaví nijaká harmónia, pretože ste azda iba jeden 

kamienok položili na nesprávne miesto, alebo jeho tvarom nie tak, aby sa hodil práve k tomu 

obrazu alebo stavbe, o ktorú sa usilujete. Z toho dôvodu to nemôžete dokončiť a budete 

musieť skúšať vždy nanovo, až kým to nebude stáť pevne a správne pospájané pred vami. 

Každý kameň sa dá použiť k mnohým obrazom, nielen k jednému, avšak pre jeho 

vlastnosti ste prinútení sami klásť ho ku každému obrazu inak, vždy len tak, aby celkom 

presne zapadol medzi ostatné kamene. Ak jednotlivý obraz sám osebe dáva celok, potom sa 

môžete spoľahnúť na to, že vaša práca v hľadaní bola správna! 

Nikdy vám pritom nebude chýbať ani jeden kameň, ani ten najmenší diel; lebo 

Posolstvo skrýva všetko, čo potrebujete! Len to skúšajte, pokiaľ táto práca nebude pre vás 

bežná, potom budete stáť sami pevne v celom stvorení! 

V mojom Slove Posolstva dávam vám dokonalú stavebnicu s najlepšie obrúsenými 

drahokamami, aby ste s nimi mohli sami stavať. Sú už dopredu presne prispôsobené na 

všetko, čo je vám potrebné. Lenže stavbu musíte už postaviť sami; lebo taká je Všesvätá 

Božia Vôľa!  

Tak teraz viete, ako máte konať, a ja môžem pokračovať vo svojich vysvetleniach o 

bytostnom kruhu a jeho účinkoch na hmotnosti, ku ktorým tento kruh vlastne zakončením 

všetkého pohyblivého tvorí súčasne most svojím pôsobením. 

V tomto kruhu sa okrem iných druhov zhlukol aj jeden druh tej bytostnej zrazeniny, 

z ktorej sa vytvára duša zvierat vo svojich mnohých rozvetveniach. 

Práve táto časť potrebuje však celkom osobitné školenie, ktoré musí byť spojené 

s pozorovaním, aby to u pozemského človeka vzbudilo úplnú jasnosť. Ja však chcem tomu 

venovať aspoň niekoľko poznámok. 

Duša každého zvieraťa sa najprv vytvára, zostavuje sa, čo spočíva vo výraze 

„vytvárať“. 

K ľahšiemu porozumeniu a uvedomeniu si rozdielu poukážem ešte raz na ľudského 

ducha. Duch pozemského človeka nesie v sebe všetko už v duchovnom zárodku a potrebuje 

sa len vyvíjať k vedomiu. 

Duša hrubohmotného zvieraťa sa však najprv zostavuje. Vytvára sa, aby potom 

postupne zosilnela vývojom. Zosilňovaním dokáže sa formovať čoraz pevnejšie a súdržnejšie. 

Duša zvieraťa, patriaca ku hrubohmotnosti, môže až časom dostať stálu formu. Po 

uvoľnení sa z hrubohmotného tela duša zvieraťa vo väčšine prípadov opäť stráca svoju formu 

po kratšom alebo niekedy aj dlhšom čase. Býva vstrebaná zhromaždiskom rovnakých druhov, 

prinášajúc mu síce zvýšené teplo, ale predsa nie v pevnej forme ako zostávajúci rovnaký 

druh. Odtiaľ výraz „skupinová duša“. 
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Len jedno môže dušu zvieraťa zachovať v jej forme, a to najsilnejšie, čo jestvuje: 

láska!  

Ak niektoré zviera pocíti lásku k človeku, je tým povznášané a týmto dobrovoľným 

vzťahom k duchu sa mu dostane prílivu síl, ktoré jeho dušu tiež držia pevnejšie spojenú. 

Avšak o tom až neskoršie. Jestvujú totiž zvieratá nielen v poslednom kruhu bytostného, ale aj 

vo vyšších, ba až v tých najvyšších úrovniach. 

V najvyšších úrovniach sú potom znalé zvieratá, ktoré sú vo svojej službe dokonale 

čisté. 

Tiež sa stáva, že zvieratá z vyšších úrovní bývajú inkarnované na zemi k celkom 

zvláštnym účelom. Tým sa však teraz ešte nebudeme zaoberať, ale zostaneme u zvierat 

známych na zemi, ktorých duše sa vytvárajú z bytostného kruhu okolo hmotností.  

K tomu chcem urobiť ešte jednu poznámku, týkajúcu sa vášho najbližšie viditeľného 

pozemského, teda hrubohmotného okolia. 

Všetky na určité miesto viazané formy na zemi nemajú nijakú vlastnú dušu. Táto 

by musela byť totiž príliš závislá od toho, čo sa jej prihodí, a tým by bola vydaná 

v hrubohmotnosti napospas každej svojvôli. 

Taká nevyrovnanosť je celkom nemožná v múdrom usporiadaní diela Stvoriteľa. 

Preto také formy nemajú vlastnú dušu, ale slúžia len ako príbytky bytostí, celkom 

nezávislé od týchto foriem, ktoré iba ochraňujú a ošetrujú. 

K týmto formám patria rastliny a nerasty! Tým k vám prichádza zase vysvetlenie, 

ktoré vám môže byť prospešné, čím môžete jasne poznať svoje nesprávne názory. 

Len tvory, nezávislé od miesta, teda ako zvieratá, ktoré sa môžu voľne pohybovať zo 

svojho miesta, majú v sebe vlastné, pohyblivé jadro, ktoré ich vedie. 

U zvierat je toto jadro bytostná duša, u ľudí duch! Avšak rastliny a horniny slúžia len 

ako obydlia pre cudzie samostatné bytosti, ktoré podľa toho nemožno nazvať dušou 

dotyčných útvarov. 

 

 

 

 

254. Nepadnite v pokušení.  
 

 

BDEJTE a modlite sa, aby ste nepadli v pokušení! 

Toto varovanie zo Svetla považovali ľudia doteraz len ako dobrotivú radu Syna 

Božieho, Ježiša, ktorému následkom svojej výraznej domýšľavosti pribásnili zmäkčilosť. 

Musím vám ho dnes opakovať! 

Lenže to je viac ako iba varovanie; je to požiadavka Boha na vás, ľudia, ak sa chcete 

zachrániť z jedovatých plodov svojich nesprávnych názorov a pojmov. 

Nemyslite si, že vás teraz Boh len tak bez všetkého pozdvihne z odporného bahna, 

ktoré vás obklopuje z veľkou húževnatosťou, s rovnakou húževnatosťou, akú ste vy použili 

predtým na vytvorenie tohto bahna vo svojej vzdorovitej tvrdohlavosti proti vôli Božej. 

Boh vás odtiaľ nepozdvihne z vďačnosti za to, že to snáď už vy konečne chcete, ó nie, 

vy sami sa musíte z neho dostať nahor, tak ako ste sa sami dali doň vlákať!  

Vy sa musíte namáhať, a to namáhať poctivo a s veľkým úsilím, aby ste sa opäť mohli 

dostať hore na zdravú pôdu. Keď toto učiníte, až potom vám bude daná sila k tomu, ale len 

do tej miery, aké veľké bude vaše chcenie; tak to vyžaduje neúprosne spravodlivosť, ktorá je 

v Bohu.  

A v tom spočíva pomoc, ktorá je vám zasľúbená a dostanete ju v tej chvíli, keď 

chcenie vo vás sa konečne premení v čin, nikdy skôr. 
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Ako dar od Boha je vám však k tomu pridané Slovo, ktoré som smel priniesť, 

ukazujúce celkom jasne cestu, po ktorej máte ísť, ak sa chcete zachrániť. V Slove spočíva 

vami nezaslúžená milosť, ktorú daruje Boh vo svojej nepochopiteľnej láske, ako sa to už raz 

stalo prostredníctvom Ježiša. 

Slovo je dar. Avšak najväčšou obeťou Božou je čin, že Slovo bolo vyslané až sem do 

hrubých hmotností, k vám, ľudia. Je to vždy spojené s veľkým utrpením pre nepriateľský 

postoj a domýšľavosť ľudí voči Svetlu. A nikto iný nemôže dať ľuďom pravé Slovo, než časť 

Slova samého. Prinášateľ živého Slova musí byť teda tiež sám Slovom!  

Keby však Slovo nebolo bývalo dané ľuďom na zemi, keď medzi nimi došlo 

k zatemneniu, boli by všetci stratení a boli by museli klesnúť do rozkladu aj s temnom, tesne 

ich obklopujúcim. 

A kvôli malému počtu tých, ktorí predsa len vo svojom vnútri prechovávajú túžbu po 

Svetle napriek temnote, vytvorenej samými ľuďmi, vyslal Boh vo svojej spravodlivosti 

a láske ešte raz živé Slovo do tohto temna; kvôli spravodlivosti, aby tí niekoľkí nemuseli byť 

stratení s ostatnými; aby sa mohli ešte zachrániť na ceste, ktorú im ukazuje Slovo. 

Aby však Slovo mohlo označiť cestu, vedúcu von z temna, muselo vopred poznať a na 

sebe prežiť temno, muselo sa samo ponoriť do tohto temna, aby išlo po ceste ako prvé 

a urobilo tak priechod tým ľuďom, ktorí ho chcú nasledovať. 

Len tým, že Slovo prešlo cestou z tohoto temna, mohlo túto cestu vysvetliť a ľuďom 

ju tak priblížiť! 

Bez tejto pomoci, len svojimi silami, ľudia by to neboli sami od seba nikdy dokázali. 

Nože, pochopte, ľudia, že také rozhodnutie, ktoré bolo nutné učiniť iba kvôli nepatrnému 

počtu ľudí, bolo skutočne veľkou obeťou lásky, ktorú môže priniesť jedine sám Boh vo svojej 

neomylnej spravodlivosti! 

To bola tá obeť, ktorá sa musela celkom zákonite splniť v záujme spravodlivosti 

a lásky, v nedotknuteľnej a neochvejnej dokonalosti Božej vôle. 

To však pre ľudí nie je nijakým ospravedlnením; táto obeť bola totiž žiadúca až po 

zlyhaní ľudstva, odvráteného od Svetla.  

Aj keď teda táto obeť vychádzala zo samotnej zákonitosti svätej vôle Božej, nie je tým 

vina ľudstva o nič menšia, ba naopak, je ešte ťažšia, pretože si vykonanie rúhavo vynútilo 

pokrivením a pomätením všetkého toho, čo mu Boh zveril.  

Preto stojí tá veľká obeť úplne sama osebe, ako dôsledok dokonalosti všesvätej vôle 

Božej.  

Ostáva teda úplne vašou vecou, či sa predsa len ešte chcete zachrániť; lebo táto Božia 

dokonalosť, z ktorej táto Božia obeť zákonite vyplynula, požaduje teraz zničenie všetkého 

toho, čo v celom stvorení nie je schopné dobrovoľne sa podriadiť zákonom vôle Božej.  

Niet pritom zľutovania ani úniku, nijakej výnimky ani úchylky, iba samotný dôsledok 

pôsobenia zákonov stvorenia v prvom uzavretí kruhu všetkého doterajšieho diania.  

Preto tá požiadavka: Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli v pokušení! 

Najprv správne pochopte tieto slová, a až potom v nich poznáte tú prísnu požiadavku. 

To bdejte, vyzýva k čulosti váš cit a požaduje tým pohyblivosť ducha! Len v tom spočíva 

pravá bdelosť. A aj v tom má opäť predchádzať ženstvo, pretože mu bola daná zvýšená 

a jemnejšia citovosť. 

Ženstvo má byť bdelé silou svojej čistoty, ktorej musí slúžiť, ak chce verne splniť 

úlohu v tomto stvorení. To však môže vykonať len ako kňažka čistoty! 

Bdejte a modlite sa, to sú slová, ktoré sa vám dávajú ešte raz na cestu. To bdejte sa 

týka vášho pozemského života, v ktorom musíte byť v každom okamihu sami pripravení jasne 

vyciťovať a tiež skúmavo zvažovať všetky na vás doliehajúce dojmy a takisto starostlivo 

vopred preosievať všetko z vás vychádzajúce. 
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To modlite sa, prináša vám však obnovenie a udržiavanie spojenia so svetlými 

výšinami a otvorenie sa prúdom posvätných síl pre pozemské zužitkovanie. 

Na to je modlitba, aby nútila vašu myseľ povznášať sa od tejto zeme nahor. Preto tá 

požiadavka, ktorej splnenie vám prináša len nevýslovný úžitok formou veľkých pomocí, 

ktorých prílivu sa inak uzatvárate nedbaním zákonov vo stvorení. 

Ak splníte oboje, potom nikdy nemôžete padnúť v pokušení! Vyložte si aj tento 

odkaz správne; ak sa vám totiž povie: „že nemáte padnúť v pokušení,“ to ešte neznamená, že 

sa už niekedy nedostanete do pokušenia, ak budete bdelí a budete sa modliť, že vám už dá 

pokoj a že sa v pokušeniach neocitnete, znamená to však toľko: ak zostanete vždy bdelí 

a budete sa modliť, tak sa nikdy nemôžete zrútiť v napádajúcich vás pokušeniach, dokážete 

víťazne čeliť všetkým nebezpečiam!  

Len správne zdôrazňujte túto vetu, ako je mienená. Preto klaďte dôraz nie na slovo 

„pokušenie“, ale na slovo „nepadli“, potom ľahko pochopíte správny zmysel. To znamená: 

„Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli v pokušení!“ Teda bdelosť a modlitba sú ochranou pred 

pádom. Avšak tu uprostred temna nevylučuje napádanie pokušeniami, ale pri vašom 

správnom postoji vás môžu ešte posilniť, môžu vášho ducha pod tlakom nutnej obrany 

podnietiť k väčšej žiarivosti a vzplanutiu, takže vám musia priniesť vlastne veľký úžitok. 

Ale to všetko už nebude pre ľudstvo nebezpečenstvom, skôr radosťou, bude to 

vítaným pohybom ducha, ktorý len povzbudzuje, miesto aby prekážal, len čo ženstvo splní 

verne tú úlohu, ktorú mu zveril Stvoriteľ a k čomu bolo mimoriadne vyzbrojené. 

Len keby sa ženstvo konečne k tomu úprimne odhodlalo, potom mu isto nebude ťažké 

skutočne to aj splniť. Jeho úloha spočíva v kňažstve čistoty! 

Toto môže ženstvo uskutočňovať všade a v každom čase. K tomu nepotrebuje ešte 

nejaké zvláštne povinnosti. Môže tak činiť bez všetkého už každým pohľadom a každým 

slovom, ktoré vychádza z jeho úst, dokonca i každým pohybom, musí sa mu to stať celkom 

prirodzeným; lebo zachvievanie sa vo svetle čistoty je jeho vlastným živlom, tomu sa samé 

dosiaľ uzavierali v ľahkomyseľnosti a smiešnej namyslenosti.  

Zobuďte sa, vy ženy a dievčatá! Choďte v plnení vašej ľudskej ženskosti tou cestou, 

ktorú vám presne vyznačil Stvoriteľ a kvôli čomu vôbec smiete byť v tomto stvorení. 

Potom sa pred vami veľmi skoro objaví zázrak za zázrakom; všetko pritom rozkvitne, 

kamkoľvek sa obráti váš zrak, keďže požehnanie Božie bude vami bohato prúdiť, len čo 

čistota vášho chcenia urovná k tomu cestu a otvorí vo vás brány! 

Šťastie, mier a radosť, aké nikdy neboli, žiarivo zaplavia zem, keď ženskosť vytvorí 

most k svetlejším úrovniam, tak ako to bolo predvídané vo stvorení. A až žena svojím 

príkladným bytím bude v každom duchu udržiavať bdelú túžbu po Svetle, stane sa strážkyňou 

svätého plameňa. 

Ach žena, čo všetko ti bolo dané, a ako rúhavo si zneužila všetku drahocennosť 

vznešenej milosti Božej! 

Spamätaj sa a buď kňažkou čistoty najvnútornejšieho cítenia, aby si oblažená šťastím 

mohla kráčať kvitnúcou krajinou, kde ľudia so žiariacimi očami ďakujú jasavo svojmu 

Stvoriteľovi za milosť svojho pozemského bytia, ktoré používajú ako stupeň k bráne večných 

záhrad! 

Pozrite sa na svoju úlohu, ktorá je pred vami, vy ženy a dievčatá, ako budúce kňažky 

božskej čistoty tu na zemi, a neprestaňte, kým nedosiahnete, čo vám k tomu chýba! 
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255. Slávnosť Ľalie. 
 

 

Pre človeka to nie je jednoduché žiť správne podľa vôle Pána, pretože jeho myslenie je 

pokrivené až k tým najjemnejším koreňom. Musí sa učiť niečomu a znovu budovať od prvých 

do posledných vecí. 

Všetko čo si cení ako najčistejšie cítenie, ako ideál ušľachtilého človečenstva, všade sa 

dal rozum nesprávnymi cestami. Pokrivil, posunul a podľa ľudskej vôle zakalil celkom 

nepozorovane i to dobré, krásne pravdivé, čo prišlo zo Svetla Vôle Božej. 

Teraz stojí pred dušami vysoký múr nesprávnych názorov, na rázcestí zvedených 

pocitov a pokriveného pôsobenia. Musia ho odstrániť, keď chcú vojsť do ríše Pána. 

Človek teraz robí všetko zle, pretože teraz v súde musí všade ukázať svoju 

neschopnosť, aby sa stal zase skromným a malým. Musí sa naučiť úcte k Pánovi a k jeho 

svätému pôsobeniu. Ľudia, čo ste si to spôsobili, keď ste opustili svetlú cestu, ktorú vám 

ukázala najsvätejšia Láska. Všetci teraz blúdite na svojich cestách, každý zaslepený 

a domýšľavo ide inou cestou, posmievate sa jeden druhému a veríte, že ste každý našiel to 

pravé. 

Tu si cenia pôsty a sebatrýznenie ako zbožnosť, inde vedú v trvalej modlitbe a ďaleko 

od sveta „Bohumilý život“, bez toho aby vedeli, že s každým dychom urážajú najsvätejšie 

meno Všemohúceho. Tu je oceňované hrdinstvo a láska k vlasti, pod ktorého plášťom sa 

rozťahuje sebectvo a ctižiadosť. Mnohí bojujú čestne, ale slúžia pri tom len mocichtivosti 

iného. 

Čo sa stalo zo vznešených čistých žien – toho vzoru ľudstva, túžiaceho po Svetle – 

ktoré boli matkami, vychovávateľkami, slúžkami i paniami, ktorých pohľad bol obrátený 

k výšinám a v ušľachtilej počestnosti napomínal a viedol duše? 

Podívajte sa na ženskosť, ako sa dnes ponúka, majúc za samozrejmé pohŕdanie 

všetkými najpodstatnejšími ženskými mravmi a zdržanlivosťou. Ľudia, na svojich ženách 

musíte predsa poznať, aký skazený a pokrivený sa stal váš život, ako sa odvrátil od večného 

Svetla a jeho svätých Zákonov! 

Preto sa tiež musí skloniť najskôr žena a do nového života musí kráčať na čele, až sa 

chce ľudstvo ešte uzdraviť. Tak ako išla ľahkomyseľne a pohŕdavo vpredu vo veciach zlých, 

tak musí ukázať cestu tiež k dobru a nebude jej uľahčené, aby ju našla. 

Musí sa zbaviť ješitnosti, ktorá nasledovala žiadostivo každé lákanie temna, musí 

nesprávne zmeniť v správne, vo zmysel pre krásu, zameraný ku Svetlu, v ktorom si pôvab 

a ženská dôstojnosť podávajú žiarivo ruky. 

Preč teraz s falošnou láskou, v ktorej tak dlho panovala zmäkčilosť a sebectvo. Láska 

sa opäť stane čistou bystrinou, ktorá nádherne osvieži, občerstvujúc a ochladzujúc telo i dušu. 

Preč so všetkým, čo vám pomáhal stavať Lucifer. Strhnite kamene zo steny temna, 

sebalásky, vlastného chcenia. Až budú kamene s rachotom padať, potom sa zrúti pred vami 

i moc temna a svetlo nového dňa zažiari víťazne pred vašimi oslnenými očami. 

Potom poznáte Pánovu svätú Lásku, ktorá vám svietila i v hneve, potom bude jasot 

a radosť na Zemi a vaša vďaka pokorne pokľakne pred tým, ktorý k vôli vám opustil presvätú 

vlasť, prišiel na Zem, aby súdil a zachraňoval. 
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256. Zvratné pôsobenie. 
 

 

Teraz začína zvratné pôsobenie podľa vôle Boha. Každé slovo, ktoré si predniesol, 

stihne ťa teraz, pokiaľ sa nezachvievalo v prazákonoch stvorenia, alebo pokiaľ bolo zamerané 

proti tomu, koho vám Boh poslal ku pomoci. Je ľahostajné, v ktorom pozemskom období 

v obrate tisícročí ste ho vyslovili . . . teraz konečne, kedy pre vás nastáva posledné 

zúčtovanie, musíte za ním stáť! Nebude vám odpustená ani jediná myšlienka, tým menej 

jednanie, ktoré mierilo proti vôli Boha. 

A neklamte sa ešte v poslednom okamžiku: I nedbanie svätého Slova Božieho je 

jednanie, ktoré vám bude pripočítané k tiaži!  

Zrúti sa, čo bolo falošné a prázdne a obstojí len skutočné pokorné úsilie o poznávanie 

Boha! Teraz už nie je treba žiadnych slov, ktoré by vás varovali a prinútili k zamysleniu, lebo 

vstupujete do prežívania, ktorého spôsob sa bude riadiť podľa stavu vašich duší. Trpezlivosť 

Boha je u konca! Zem musí byť očistená od odporného chcenia vedieť lepšie tých 

zavrhnutých Luciferových drábov a sluhov ľudského rozumu, ktorí sa chceli stavať nad 

múdrosť Boha. Musí byť očistená tiež od všetkých pokrytcov a ohováračov, od príživníkov, 

zbabelých slabochov a všetkého, čo je na zemi špatného. Nič z toho nesmie zostať, keď má 

dôjsť k ozdraveniu. 

Začína uzavretie kruhu toho, čo zlyhalo a prinesie vám to vzostup alebo pád, život 

alebo smrť do každého bytia! Preto sa vzchopte, aby ste napli posledné sily v boji s temnom 

za seba samých. Ono vás nechce pustiť a chce vás čo najviac, ako to len bude možné, strhnúť 

so sebou, keď už vás raz úplne obklopilo. Mohlo sa mu to podariť veľmi ľahko, umožnila mu 

to vaša duchovná lenivosť. Prijmite ako najviac môžete síl zo Svetla!  

Nechajte v sebe prúdiť lúč Čistoty, ktorý môžete a máte použiť ako štít a meč súčasne. 

Je vám tým dnes poskytované vzácne dobrodenie, o jeho sile ste nie si schopní učiniť 

predstavu. Keď sa ňou ozbrojíte a budete radostne usilovať o vzostup, potom niet ničoho, čo 

by vás mohlo ešte stiahnuť alebo zadržať dolu. 

Otvorte dokorán brány svojej duše, aby ste pustili toto požehnanie Svetla, aby 

nemuseli byť násilne roztvorené utrpením!  

Milosť všemohúceho a večne nemenného Boha buď s vami všetkými. 

 

 

 

 

257. Vianoce. 
 

 

POSVäTNÁ noc! Plesajúci spev radostnej vďaky zaplavil kedysi všetky úrovne 

stvorenia, keď sa v betlehemskej maštaľke narodil Syn Boží, Ježiš a pastieri na poliach, 

ktorým počas tohoto radostného zachvenia vesmíru bola sňatá páska z duchovných očí, aby 

tak mohli svedčiť o nesmiernej udalosti a upozorniť na ňu ľudstvo, klesli v bázni na kolená, 

súc premožení niečím novým, pre nich nepochopiteľným.  

Bázeň to bola u pastierov, ktorí sa za tým účelom stali prechodne jasnovidnými a 

jasnočujnými. Bázeň pred velebnosťou diania, pred všemohúcnosťou Božou, ktorá sa v tom 

prejavila! Preto najprv k nim prehovoril zvestovateľ zo svetlých výšin, aby ich upokojil: 

„Nebojte sa!“ 

To sú slová, ktoré nájdete vždy, keď zvestovateľ zo svetlých výšin prehovorí 

k ľuďom; lebo je to bázeň, ktorú vždy ako prvú pocítia pozemský ľudia pri vzhliadnutí 
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a počutí vznešených zvestovateľov. Je vyvolaná tlakom sily, ktorej sú v takých chvíľkach 

trochu pootvorení, ale len trošíčku, lebo o niečo viac z toho muselo by ich už udusiť a spáliť. 

A predsa mala by to byť radosť a nie strach, ak sa ľudský duch usiluje k svetlým 

výšinám.  

Nie všetkému ľudstvu bolo toto zvestované vo svätej noci! Okrem hviezdy, ktorá sa 

ukázala hrubohmotne, nikto z pozemských ľudí nevidel tohoto svetlého zvestovateľa a svetlé 

zástupy, ktoré ho obkolesovali. Nikto nevidel ani nepočul, okrem tých niekoľkých pastierov 

k tomu vyvolených!  

A nikdy sa nebudú môcť také veľké zvestovania uskutočniť tu na zemi inak, než 

prostredníctvom niekoľkých k tomu vyvolených! Na to myslite vždy; lebo zákonitosť vo 

stvorení nemôže byť zrušená kvôli vám. Nerobte si preto nijaké fantastické predstavy 

o rôznych dejoch, ktoré nikdy nemôžu byť také, ako si ich vy predstavujete: Sú to tiché 

požiadavky, ktoré nikdy nepramenia z pravého presvedčenia, ale sú znamením skrytej nevery 

a duchovnej lenivosti, ktorá Slovo môjho Posolstva neprijala tak, ako to ono vyžaduje, aby sa 

mohlo stať živým v ľudskom duchu. 

Vtedy sa uverilo pastierom aspoň na krátky čas. Dnes by takých ľudí len vysmiali, 

považovali by ich za prepiatych alebo dokonca aj za podvodníkov, ktorí chcú tým dosiahnuť 

len pozemské výhody; to preto, lebo ľudstvo kleslo príliš hlboko, než aby volanie zo svetlých 

výšin mohlo brať za pravé, zvlášť keď samo ho nemôže počuť a ani vidieť. 

 Či sa domnievate, ľudia, že Boh pre váš hlboký pád zmení svoje dokonalé zákony vo 

stvorení, len aby vám slúžil, vaše chyby sám preklenul a vašu duchovnú lenivosť vyrovnával? 

Dokonalosť jeho zákonov vo stvorení je a zostane vždy nedotknuteľná a nezmeniteľná; lebo 

týmito zákonmi sa prejavuje Svätá vôľa Božia! Tak ani teraz sa veľké zvestovania, ktoré 

očakávate, nikdy neuskutočnia tu na zemi inak, než v tej forme, ktorú už dávno poznáte 

a ktorú tiež uznávate, pokiaľ sa stali dávno v minulosti. 

Takzvaný dobrý kresťan bez rozpakov by označil za rúhača proti Bohu a ako veľkého 

hriešnika toho človeka, ktorý by sa chcel odvážiť tvrdiť, že zvestovanie narodenia Syna 

Božieho Ježiša pastierom je rozprávka. 

Lenže ten istý dobrý kresťan odmieta zvestovania súčasnej doby s horlivým 

rozhorčením, i keď sú podávané tým istým spôsobom tými, ktorí sú k tomu omilostení a 

nazýva týchto prostredníkov bez všetkého tiež bohorúhačmi a v najpriaznivejších prípadoch 

ich označí možno iba fantastami alebo chorľavejúcimi, väčšinou poblúdenými.  

Len si však sami uvážte, kde je tu zdravé myslenie, kde prísna dôslednosť a kde 

spravodlivosť!  

Jednostranné a chorobne obmedzené sú tieto názory prísnych veriacich, ako sa sami 

radi nazývajú. No najčastejšie je to lenivosť ich ducha a z toho vždy prameniaca ľudská 

domýšľavosť duchovne slabých. Títo sa namáhajú, aspoň naoko, kŕčovite sa upnúť ešte na 

nejaký kedysi naučený, ale v sebe nikdy skutočne neprežitý, bod dávneho diania. Avšak nie 

sú vôbec schopní napredovať svojim duchom, a preto odmietajú všetky nové zjavenia. 

Kto z veriacich už vôbec vytušil veľkosť Božiu, spočívajúcu v tom, čo sa udialo 

v tichosti onej posvätnej noci narodenín Syna Božieho. Kto tuší tú milosť, ktorej sa tým 

dostalo Zemi ako dar!  

Vtedy bol vo sférach jasot, dnes smútok. Len na zemi sa nejeden človek snaží 

pripraviť radosť sebe alebo druhým.  

Iba že sa to nedeje v tom zmysle, ako by to muselo byť, keby sa pohlo v ľudskom 

duchu poznanie alebo vôbec pravý pojem o Bohu. 

Pri najnepatrnejšom tušení skutočnosti by sa všetkým ľuďom povodilo ako pastierom, 

áno, pre tú vznešenosť by to vôbec nemohlo byť inak: ihneď by klesli na kolená . . . z bázne! 

Lebo vo vytušení by bázeň musela mocne vystúpiť ako prvá a premôcť človeka. S vytušením 

Boha vyjde totiž najavo aj veľká vina, ktorú človek na zemi uvalil na seba tým, že 
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ľahostajným spôsobom prijíma Božie milosti pre seba a v skutočnosti nič za to v službe Bohu 

nekoná! 

Aké zvláštne je to predsa pozorovať, že každý človek, ktorý chce raz výnimočne 

opravdivo dať na seba zapôsobiť sviatok vianočný, pokúša sa preniesť pri tom do detstva! 

To je predsa dosť zreteľné znamenie toho, že ako dospelý nie je vôbec schopný prežiť 

vianočné sviatky citom! Je to dôkaz, že stratil niečo, čo vlastnil ako dieťa! Prečo o tom ľudia 

nepremýšľajú! 

Zase je to lenivosť ducha, ktorá im prekáža zaoberať sa vážne týmito vecami. „To je 

pre deti,“ myslia si a dospelí nemajú na to vôbec času! Musia rozmýšľať o vážnejších 

veciach.  

Vážnejšie veci! Mienia tým iba honbu za pozemskými vecami, teda prácu rozumu! 

Rozum rýchlo zatlačí spomienky ďaleko dozadu, aby nestratil prvenstvo, keď sa niekedy dá 

priechod citu! 

Vo všetkých týchto zdanlivo malých skutočnostiach by sa dali spoznať tie najväčšie 

veci, len keby k tomu rozum doprial času. Lenže on má prevahu a bojuje preto so všetkými 

úkladmi. To znamená, nie on, ale v skutočnosti bojuje to, čo ho používa ako nástroj a skrýva 

sa za ním: temno! 

Ono nechce dovoliť nájsť Svetlo v spomienkach. A ako duch túži nájsť Svetlo a 

čerpať z neho novú silu, poznáte podľa toho, že so spomienkami na vianočný štedrý večer 

z detstva prebúdza sa aj neurčitá, skoro bolestná túžba, schopná mnohých ľudí prechodne 

rozcitlivieť. 

Takéto citové naladenie by mohlo byť najlepšou pôdou k prebudeniu, keby bolo využité 

ihneď a z celej sily! Ale žiaľ, dospelí sa pri tom dostanú už iba ku sneniu, pričom vystupujúca 

sila sa premárni, vyjde nazmar. A v snení pominie sa aj príležitosť, bez toho, že by mohla 

priniesť úžitok alebo byť využitá. 

Dokonca nejeden človek sa zahanbí, keď pritom uroní niekoľko sĺz, snaží sa ich skryť 

a vzoprie sa trhnutím tela, v čom sa dá často vybadať nevedomý vzdor.  

Ako mnohému sa môžu ľudia pri tom všetkom naučiť. Nie nadarmo sa do spomienok 

na detstvo vpletá tichý zármutok. Je to nevedomé cítenie, že je stratené niečo, po čom zostala 

prázdnota, neschopnosť vyciťovať ešte detsky. 

Zaiste ste predsa často pozorovali, ako nádherne a osviežujúco pôsobí len samou 

svojou tichou prítomnosťou každý človek, ktorému oči sem-tam detsky zažiaria. 

Dospelý nesmie zabúdať, že detské nie je detinské. Vy však neviete, prečo detské 

môže tak pôsobiť a čo to vôbec je! A prečo Ježiš povedal: Buďte ako deti! 

Aby ste sa dopátrali, čo je detské, musíte si najprv ujasniť, že detské vôbec nie je 

viazané na dieťa ako také. Určite sami poznáte predsa deti, ktorým to krásne detské vlastne 

chýba! Jestvujú teda aj deti bez detskosti! Zlomyseľné dieťa nebude nikdy pôsobiť detsky, 

práve tak ako neposlušné, vlastne nevychované! 

Z toho jasne vysvitá, že detskosť a dieťa sú dve samostatné veci. 

To, čo na zemi znamená detský, je len časťou pôsobenia čistoty! Čistoty vo vyššom, 

nielen v pozemsky-ľudskom zmysle. Človek, žijúci v lúči božskej čistoty, ktorý tomuto lúču 

čistoty ponecháva vo svojom vnútri priestor, získal tým tiež detskosť, či už v detskom veku 

alebo už ako dospelý. 

Detskosť je výsledkom vnútornej čistoty alebo znamením, že taký človek sa čistote 

oddal a jej slúži. To všetko sú iba rôzne spôsoby prejavu, v skutočnosti, ale vždy to isté. 

Teda len dieťa, vnútorne čisté, môže pôsobiť detsky a dospelý, ktorý si v sebe chráni 

čistotu. Preto pôsobí osviežujúco, oživujúco a vzbudzuje tiež dôveru!  

A kde je pravá čistota, tam môže prísť tiež pravá láska; pretože Božia láska pôsobí 

v lúči čistoty. Lúč čistoty je jej cestou, po ktorej kráča. Bola by neschopná uberať sa inou. 
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Kto do seba nepojal lúč čistoty, k tomu si ani lúč Božej lásky nemôže nikdy nájsť 

cestu! 

To majte vždy na pamäti a ako vianočný dar si dajte pevné predsavzatie, otvoriť sa 

božskej čistote, aby počas slávnosti Žiariacej hviezdy, ktorá je sviatkom Ruže v láske Božej, 

mohol k vám po ceste čistoty preniknúť lúč lásky! 

Potom ste správne slávili tento sviatok posvätnej noci, a to tak, ako je to vo vôli 

Božej! Prinášate tým pravú vďaku za nepochopiteľnú milosť Božiu, dávanú zemi zakaždým 

k Vianociam! 

V súčasnosti sa koná mnoho bohoslužieb na pamiatku narodenia Syna Božieho. 

Prebehnite v duchu alebo v spomienkach po kostoloch všetkých cirkví a dajte pri tom 

prehovoriť svojmu citu a rozhodne sa odvrátite od zhromaždení, nazývaných bohoslužbami! 

V prvom okamihu je človek prekvapený, že hovorím takýmto spôsobom, nevie, čo 

tým chcem povedať. Ale to všetko iba preto, že sa dosiaľ nikdy natoľko nenamáhal, aby sa 

raz zamyslel nad slovom „bohoslužba“ a potom to porovnal s úkonmi, nazývajúcimi 

bohoslužbou. Brali ste to jednoducho ako mnohé, čo pretrváva zo zvyku po stáročia. 

Lenže slovo „bohoslužba“ je tak jednoznačné, že vôbec nemôže byť používané v 

nesprávnom zmysle, pokiaľ človek neprijíma stáročný zvyk zakaždým ľahostajne a bez 

všetkého ho nerozširuje ďalej. Čo sa teraz označuje ako bohoslužba, je v najlepšom prípade 

modlitba, spojená s ľudskými pokusmi o výklad tých slov, ktoré ako vyslovené slová Syna 

Božieho boli až neskoršie napísané ľudskou rukou. 

Na tejto skutočnosti sa nedá nič meniť, nijaký človek nemôže protirečiť takým 

výrokom, ak sa chce zachovať čestne voči sebe a voči tomu, čo sa skutočne stalo. 

Predovšetkým, ak nebude príliš lenivý o tom dôkladne porozmýšľať a ak nebude používať 

prázdne heslá, ospravedlňujúc samého seba tým, že ich dostal od druhých. 

A predsa je práve teraz slovo „bohoslužba“ svojím spôsobom príliš živé a samo od 

seba hovorí k ľuďom tak zreteľne, že iba pri troške citu sotva by mohlo byť použité pre niečo 

také, čo sa tým ešte aj dnes označuje, i napriek tomu, že pozemský človek sa nazdáva byť 

veľmi pokrokový. 

Bohoslužba sa musí živo rozvíjať, ak sa to slovo má stať skutočnosťou, a to so 

všetkým, čo prechováva v sebe. Musí sa prejaviť v živote. Ak sa spýtam, čo vy, ľudia, 

rozumiete pod službou, teda pod slúžením, potom nebude nikto, kto by povedal inak, než 

slovom: pracovať! To jasne spočíva už v slove „služba“ a niečo iné si pritom vôbec nie je 

možné ani predstaviť. 

Služba Bohu na zemi nie je prirodzene tiež nič iné ako pracovať tu na zemi v zmysle 

Božích zákonov, v nich sa zachvievať a pozemsky byť činný. Premieňať vôľu Božiu na zemi 

v čin!  

A to chýba všade! 

Kto sa však snaží svojou pozemskou činnosťou slúžiť Bohu? Každý myslí pri tom iba 

sám na seba. Čiastočne ešte na tých, ktorí sú mu pozemsky blízki. Ale on si myslí, že slúži 

Bohu, keď sa k nemu modlí! 

Porozmýšľajte len raz sami, v čom vlastne spočíva to slúženie Bohu? Je to skôr všetko 

iné, len nie slúženie! Taká je jedna časť dnešných tzv. bohoslužieb, obsahujúca modlitbu. Tá 

druhá, t.j. výklad Slova, napísaného ľuďmi, môže byť zase považovaná len za poučovanie 

tých, ktorí sa pritom skutočne namáhajú to pochopiť. Ľahostajní a povrchní neprichádzajú tak 

či tak do úvahy. 

Nie celkom neprávom sa hovorí „navštíviť“ služby Božie alebo „zúčastniť“ sa ich. To 

sú tie pravé výrazy pre to, hovoria samy za seba! 

Lenže službu Bohu má človek vykonávať sám, a nie stáť stranou. „Prosenie“ nie je 

slúženie; lebo prosením chce človek obyčajne od Boha niečo dostať, lebo Boh má pre neho 
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niečo vykonať, čo je vlastne ďaleko vzdialené od pojmu „slúženie“. A tak prosenie 

a modlenie nemá so službou Bohu nič spoločné! 

To bude azda každému človeku bez všetkého zrozumiteľné. Všetko musí mať predsa 

zmysel, čo človek na zemi robí; nemôže zneužívať darovanú mu reč, ako chce, bez toho, že 

by mu to nespôsobilo škodu. Pred tým ho nemôže zachrániť ani to, že nenadobudol nijaké 

znalosti o moci, spočívajúcej v ľudskom slove. 

Je to jeho chyba, keď to zmešká! A potom je podrobený účinkom falošného 

používania slov, čo mu bude na prekážku, miesto k podpore. Samočinné tkanie všetkých 

prazákonov stvorenia sa nezastaví a ani nezaváha pred tým, čo ľudia zanedbali. Všetko, čo 

bolo vložené do stvorenia, pôjde svojou cestou s najneochvejnejšou presnosťou. 

To je ono, na čo ľudia nikdy nepomyslia a ku svojej škode ani nedbajú. Prejaví sa to 

vždy primerane i v tých najmenších, najbezvýznamnejších veciach. 

Aj nesprávne označenie zhromaždenia slovom: „bohoslužba“ prispelo tiež mnoho 

k tomu, že pravú službu Bohu ľudia nevykonávali; každý z nich sa totiž domnieval, že urobil 

už dosť, keď navštívil takéto bohoslužby, čo však nikdy nebolo pravou službou Bohu.  

Nazvite tieto zhromaždenia hodinou spoločného uctievania Boha, to by sa aspoň 

priblížilo tomu zmyslu a do určitej miery by ospravedlňovalo hodiny, zvlášť venované na ten 

účel, aj keď sa uctievanie Boha môže prejaviť tiež každým pohľadom, každou myšlienkou a 

skutkom. 

Nejeden človek si teraz hádam pomyslí, že to nie je vôbec možné, bez toho, že by to 

nepôsobilo vyumelkovane, príliš násilne. Lenže to nie je tak. Čím viac sa bude prejavovať 

pravé uctievanie Boha, tým prirodzenejší sa stane človek vo všetkom svojom správaní, 

dokonca vo svojich najjednoduchších pohyboch. Bude sa potom zachvievať v úprimnej vďake 

ku svojmu Stvoriteľovi a požívať milosti v najčistejšej forme. 

Preneste sa teda dnes, v tento vianočný sviatok, na niektorú pozemskú bohoslužbu. 

Jasavá vďaka a blaženosť by sa mali zachvievať v každom slove za milosť, ktorú tým 

Boh kedysi preukázal ľuďom. Pokiaľ sa táto milosť medzi ľuďmi vôbec vie oceniť, pretože 

úplne pochopiť jej skutočnú veľkosť, to ľudský duch nikdy nedokáže. 

To však budeme všade hľadať márne. Chýba radostný vzlet k svetlým výšinám! Niet 

ani stopy po jasavej vďake. Často badať dokonca ešte tieseň, prameniacu z rozčarovania, 

ktorú si človek nevie vysvetliť. 

Len jedno možno nájsť všade, niečo, čím sa vyznačuje druh bohoslužieb akýchkoľvek 

vyznaní, vyryté obrazne akoby najostrejším rydlom, pretože núti k zvukovému stelesneniu 

všetkého toho, čo sa zachvieva v bohoslužbe. Hlasmi všetkých kazateľov sa ťahá 

odriekavanie ako žalostný zvuk, ktoré stálym opakovaním unavuje a kladie sa ako šedý závoj 

na usínajúce duše. 

Niekedy to znie aj ako skryté nariekanie nad niečím strateným! Alebo nad niečím 

nenájdeným! Choďte tam sami a počúvajte. Všade sa s týmto zvláštnym, nápadným javom 

stretnete. 

Ľudia si to neuvedomujú, a odriekavajú slová len zo zvyku: Tak sa to deje!  

A v tom spočíva pravda. Vyplýva to z toho, napriek tomu, že by to rečník chcel 

a ukazuje celkom zreteľne, akým spôsobom sa to všetko zachvieva. O radostnom povznesení 

nahor tu nemôže byť ani reči, ani zanietenom vzplanutí, skôr je to ako stiesnené chabé tletie, 

ktoré nemá silu preraziť voľne nahor. 

Kde sa kazateľ nedá pritom „uniesť“ skaleným, malátnym zachvievaním týchto 

bohoslužieb, keď sa ho to nedotkne, čo by rovnako znamenalo určitú vlažnosť alebo vedomý 

postoj stranou, tam sa všetky slová budú zdať prehnane vznešené, čo sa podobá na zvučiaci 

kov, chladný, bez vrúcnosti, bez presvedčenia. 

V oboch prípadoch chýba žiar presvedčenia, chýba sila víťazného vedenia, ktoré chce 

o tom zvestovať radostným plesaním všetkým blížnym! 
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Ak sa podobne ako u slova „bohoslužba“ použije mylné pomenovanie pre niečo, čoho 

obsah je iný, než vyjadruje slovo, potom sa táto chyba prejaví. Sila, ktorá by sa mohla pritom 

vyvinúť, je zničená už v zárodku, použitím nesprávneho označenia; nemôže ožiť nijaké 

skutočné a jednotné zachvievanie, pretože dotyčným slovom vznikol iný pojem, ktorý sa 

potom nesplní. Vykonávanie bohoslužby stojí v protirečení s tým, čo ako obraz vyvolávajú 

v najvnútornejšom cítení ľudského ducha slová „služba Bohu“.  

Choďte a učte sa a čoskoro poznáte, kde sa vám podáva pravý chlieb života. 

Predovšetkým využívajte spoločné zhromaždenia ako hodiny posvätného uctievania Boha. 

Ale službu Bohu preukazujte celým svojím bytím v živote samom; lebo tým máte radostne 

slúžiť svojmu Stvoriteľovi, vďační za milosť, že smiete byť!  

Učiňte všetko, čo myslíte a konáte, jedinou službou Bohu! Potom vám to prinesie ten 

mier, po ktorom túžite. A keď vás budú ľudia aj ťažko utláčať, či už zo závisti, zo 

zlomyseľnosti alebo z nízkych pohnútok, vy vždy ponesiete v sebe mier a ten vám dá 

nakoniec prekonať všetky ťažkosti!  

Berte to ako vianočný dar v spoznaní nepochopiteľnej Božej lásky, ktorá vás nechcela 

nechať úplne klesnúť pred začatím Božieho súdu, ktorý v celej svojej prísnosti prinesie 

pomoc tým, ktorí sa jeho láske otvoria v pokore!  

 

 

 

 

258. Môj cieľ. 
 

 

Čo ja chcem je čistá Bohoslužba a pravé človečenstvo. Kde jedno z toho chýba, tam 

nemôže to druhé byť správne, lebo len opravdivé človečenstvo je pravou Bohoslužbou. V tom 

spočíva cieľ a zmysel môjho snaženia. Ako kedysi Syn Boží sa obracal so svojim Slovom na 

celé ľudstvo, tak aj ja mierim svojim úsilím nad všetky vyznania. 

Chcem pri tom zaplniť všetky medzery, ktoré až doposiaľ zostávali v ľudských 

dušiach ako nezodpovedané páliace otázky a nedopriali pokoja žiadnemu vážne 

premýšľajúcemu, keď poctivo hľadal pravdu. 

Zo živých zákonov tohto stvorenia, nesúcich v sebe vôľu Boha, ukazujúc Jeho veľkosť 

v nedotknuteľnosti a nezmeniteľnosti Božej Dokonalosti, prinášam odpoveď, ktorá dovolí 

vzkriesiť v ľudských dušiach jasno, kľud a istotu. S tím sa prebudí sila a tiež neotrasiteľná 

odvaha budovať na troskách a ani v najväčšej biede nesklamať a zachovať si pritom to 

najušľachtilejšie myslenie.  

Každý človek potom bude ako vedúci pôsobiť v harmónii so zachvievaním síl celého 

vesmíru, čo môže priniesť len prospech a rozkvet, pokiaľ ho ľudský duchovia nepokrivia 

a nepoužijú nesprávne. 

 

___    ____    ___ 

 

 

Vždy znovu sa vynárajú všetky možné a často nemožné povesti o cieli a účele osady 

Grálu na Vomperbergu v Tyrolsku. 

Tieto povesti vznikajú ale z úplnej nevedomosti a sú tiež ďalej rozširované poväčšine 

zo zlého úmyslu; lebo v skutočnosti som doposiaľ nemal ešte vôbec žiadny pevný plán. 

Napísal som jednoducho Posolstvo Grálu, lebo ma to pudilo, aby som ho ľudstvu 

priniesol. Pretože toto Posolstvo obopína vedením pôsobenie celého stvorenia bez medzier, 

ako to doposiaľ ešte nikdy nemohlo byť podané, poznávajú v tom ľudia presne tie cesty, 
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ktorými sa majú uberať, aby dosiahli vnútorného pokoja a tým radostného tvorenia už tu na 

Zemi. 

Týmto poznaním prebudila sa v mnohých túžba bývať v mojej blízkosti, aby sa 

v tomto vedení stále viac vzdelávali a rozvinuli ju k prežitiu. 

Niektorým takým najnaliehavejším prianiam som vyhovel. Tak vznikla osada, bez 

toho, aby to bolo najskôr „plánované.“ Podvolil som sa tím len okamžitej potrebe a čiastočne 

sformoval to, čo ku mne v tomto smere pristúpilo.  

Vzhľadom k neutíchajúcim viac či menej fantastickým alebo závistlivým a nenávisti 

plným ohováraniam rozhodnem sa teraz pre pevný plán a uvediem ho tiež na známosť: 

Môj cieľ je duchovného druhu! 

Neprinášam však žiadne nové náboženstvo, nechcem založiť žiadnu novú cirkev, tím 

menej nejakú sektu, ale podávam v celej jednoduchosti jasný obraz samočinného pôsobenia 

vo stvorení, nesúceho vôľu Božiu z ktorého by mohol človek jasne poznať, ktoré cesty sú pre 

neho dobré. 

Odmietam všetko, čo sa mne pritom chce prisúdiť na pozemských úmysloch, lebo oni 

vzišli z cudzích prameňov a prichádzajú práve skrze všetkých tých, ktorí ich rozširujú 

a chcú ich použiť proti mne. 

Politické priania alebo „názory“ sú mi rovnako úplne vzdialené; lebo v tomto smere 

mi pre to chýba potrebné porozumenie. 

Osadu Grálu na Vomperbergu v Tyrolsku chcem učiniť 

„útočišťom mieru a pokoja“ 

a 

„prameň duchovnej sily“ 

pre všetkých, ktorí o to vážne usilujú. 

Každý návštevník Hory musí všetko, čo vidí a počuje, pociťovať ako napodobenia 

hodné, a túto neuhasínateľnú túžbu si má vziať so sebou, aby svoj pozemsky život podľa toho 

utváral. 

Tak prinášajú potom ľudia vnútorný mier do svojich domovov, do svojich krajín, 

a s ním novú silu k radostnému tvoreniu! 

Mier a spokojnosť sú neoddeliteľné! A v tom zakorenené musí šťastie rozkvitnúť tam, 

kde snaha nájde k tomu pravú pôdu. 

Útočište mieru a pokoja!    Prameň novej sily! 

To na Vomperbergu v Tyrolsku zriadiť je mojou jedinou snahou a to môže každému 

štátu priniesť len úžitok. 

 

Na Vomperbergu v roku 1936 

 

         Abdrushin. 
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259. Slávnosť Žiariacej Hviezdy.  
( 29. decembra 1936.) 

 

 

Sústreďte sa v duchu k modlitbe! 

Všemohúci Bože, môj Otče, ľudia sa opäť zhromaždili v tejto hodine, aby sa otvorili Tvojej 

sile a aby vo vrúcnej, úpenlivej prosbe usilovali o svoje uzdravenie, lebo bieda duchov je 

nesmierna. 

O Slávnosti Ruže im chcem dnes dať podľa miery ich pokory a opravdivosti a čistoty 

ich chcenia! 

Jedným to bude k ich vzostupu a požehnaniu, druhým ku svätému súdu; lebo ja som 

v Tebe, Otče, v nedosažiteľnosti Tvojho bytia a Ty si vo mne tu na zemi! Ako Tvoja svätá 

Vôľa pôsobím z Teba z večnosti na večnosť! 

 

Ľudia, prijmite silu, ktorá k vám dnes môže zostúpiť; pretože ste v duchu slabí! 

Dokonca i tí, ktorí si myslia, že sú čulí, javia sa pred večným Svetlom ako vlažní 

a šediví. Chýba vám čistota chápania a tým i slobodná veľkosť, ktorá vás môže pozdvihnúť 

k pravému človečenstvu, z ktorého ste sa už dávno zrútili. 

Počujte, vy, ktorí sa nazývate ľuďmi a veríte, že ľuďmi ste: Veľký pád, ktorý ste si 

sami zavinili, ktorý vás oddelil tak ďaleko od požehnania a milosti večného Svetla, ktorý 

roztvoril priepasť medzi vami, duchovia, a svetlými záhradami mieruplných výšin, to bol pád 

zo skutočného človečenstva, ktorému sa snažíte odnaučiť, keď idete za vábením temna, keď 

dosádzate chladný rozum za vladára! 

Odložili ste pravé človečenstvo, ktoré Svetlom prežhavené, môže si vybojovať 

večnosť, zachvievajúc sa v Božej láske. Stali ste sa otrokmi seba samých. Dávate sa viesť 

pohŕdavo sa vysmievajúcim temnom, ktoré vám ponúklo ako ovocie len závisť a túžbu po 

moci, nedôveru a žiadostivosť po pozemských veciach, a šliapete v chladnej bezohľadnosti po 

tom, čo je vo vás najušľachtilejšie. 

Tento svoj pád ste si predstavovali úplne inak! Pretože teraz poznávate následky 

v celej tiaži a musíte ich spoluprežívať, pretože sa stávajú konečne pozemsky viditeľnými, 

domnievate sa, že príčina pádu musela byť rozhodne poznaná na samom počiatku. 

Udivení stojíte teraz pred jednoduchosťou skutočného diania. Vybojujte si zase svoje 

pravé človečenstvo! To jediné je vašim úkolom v tomto stvorení a súčasne je to jediná 

záchrana pred hroziacou biedou! 

Pravé človečenstvo je pre vás tou pravou bohoslužbou! Je to bohoslužba činu, živá 

a povznášajúca, čo nesie v sebe všetko v čistej podobe: Uctievanie Boha, vďaku Tvorcovi, 

úctu, radostné slúženie. 

Aká prostá je cesta, ktorá leží pred vami! Staňte sa len pravými ľuďmi, tak budete vo 

svojom každodennom pôsobení sluhami Božími v najčistejšom zmysle! 

Ako si to robíte ťažkým, aj keď cesta leží pred vami rovná a pripravená, pokiaľ si sami 

nedávate pásku na oči. Pretože však chorobná pokrivenosť vášho rozumu vám ukladá až so 

smiešnosťou hraničiacu potrebu uplatniť sa, nemôžete radostne prijímať milosti zo Svetla. Je 

to pre vás príliš jednoduché, aby ste v tom mohli poznať vzácny dar. Preto sa práve všetko 

prosté a ľahké stalo pre vás nesmierne obtiažne a nedosažiteľné. 

Vo vašom chápaní, alebo lepšie povedané, tým že nechcete chápať, oddeľujú vás od 

Svetla vzdialenosti celých svetov, ktoré budete musieť znovu preklenúť, aby ste získali silu 

a pomoc. 

Staňte sa opäť ľuďmi, vrúcne preciťujúcimi, s túžbou po zdokonalení. Tým sa musíte 

snažiť dosiahnuť hranice, kde čaká pomoc. Ona sama k vám nepríde, pretože vy ste ju opustili 

a teraz ju musíte zase vy hľadať. 
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A predsa to nie je ťažké, pokiaľ si to sami nesnažíte sťažiť. Preto dnes volám ku 

všetkým ľuďom: 

Dosiahnite pravého človečenstva! To jediné vám prinesie poznanie Boha, tým 

i záchranu a pomoc v každom nešťastí. Nikdy nezabúdajte: Jedinou pravou bohoslužbou je 

pravé človečenstvo. To nech je od tejto chvíle vašim cieľom! 

Silu k tomu obdržíte, keď sa pre to dnes vďačne otvoríte! 

Dal som vám svoje Slovo, ktoré presne osvetľuje cestu, ktorou má ísť človek vo 

svojom bytí, nie len tu na zemi. S mojim Posolstvom obdržal človek to, čo potrebuje vedieť. 

Kto ku mne prichádza, nechce preto len počuť, ale chce prijímať! Prijímať zo svätej 

Božej sily, ktorú mu môžem dať. Ona má byť pre všetkých, kto sa k tomu v modlitbe pripraví. 

 

 

 

 

260. Tajomstvo krvi. 
 

 

KRV! Čo všetko prýšti z tohto slova. Aké obsažné a silné sú všetky dojmy, ktoré je 

ono schopné vyvolať. Aký nikdy nevysychajúci prameň vzniku všetkých dohadov obklopuje 

toto jedno tak veľavravné slovo. 

A z týchto dohadov sformovalo sa tak už nejedno vedenie, ktoré sa ukázalo bohatým 

požehnaním pre ľudské pozemské telá. Namáhavým hľadaním a obetavou činnosťou našli 

omilostení svojím čistým chcením k nesebeckej pomoci ľudstvu a ostrým pozorovaním 

nejednu cestu, vedúcu k vlastnému účelu krvi. Ale táto cesta sama týmto účelom ešte nie je. 

Touto prednáškou má sa dostať ešte ďalších pokynov tým povolaným, ktorí sú schopní 

použiť vedenie živých zákonov Božích k výstavbe. Budú potom ako pomocníci v pravom 

slova zmysle tu na zemi. Pomocníci, ktorých všetky cesty budú slnečné ožiarené najcennejšou 

odmenou, ďakovnými modlitbami všetkých tých, ktorým svojím novým vedením o tajomstve 

krvi mohli priniesť pomoc neočakávaného druhu, akej doposiaľ vôbec nebolo. 

Poviem vám hneď hlavný účel ľudskej krvi: Má tvoriť most pre činnosť ducha na 

zemi, t. j. v hrubej hmotnosti! 

Znie to tak jednoducho a predsa je v tom kľúč všetkého vedenia o ľudskej krvi. 

Krv má teda tvoriť most pre činnosť ducha, alebo v tomto prípade povedzme „duše“, 

aby ma čitatelia lepšie rozumeli, nakoľko výraz „duša“ je im bežnejší.  

Aby činnosť ducha mohla prebiehať v človeku správnym spôsobom, tvorí duch 

ľudskú krv.  

Že krv má súvislosť s duchom, dá sa ľahko zdôvodniť. Stačí si len uvedomiť, že až pri 

vstupe ducha do nastávajúceho tela dieťaťa, teda pri inkarnácii, ktorá prebieha pri presne 

určenom stupni vývoja v polovici tehotenstva a vyvoláva prvé pohyby, začína obiehať aj 

vlastná krv tielka. Na druhej strane, pri pozemskej smrti, keď duch už opustil telo, krv 

prestane pulzovať a vôbec prestane jestvovať. 

Samotná krv je teda len v čase medzi vstupom a výstupom ducha, pokiaľ sa duch 

náchádza v tele. Áno, na základe chýbania krvi možno zistiť, že duch definitívne rozviazal 

svoje spojenie s pozemským telom, teda nastala smrť. 

V skutočnosti je to nasledovne: len vstupom ducha do tela môže sa tvoriť ľudská krv 

a výstupom ducha nemôže ďalej existovať v jej skutočnej podstate. 

Ale týmto poznaním sa nechceme uspokojiť, preto idem ďalej. Duch, alebo „duša“, 

prispieva k tvorbe krvi, ale ani duch ani duša nedokáže krvou bezprostredne pôsobiť navonok 

pozemsky. Na to je rozdiel medzi oboma druhmi príliš veľký. Duša, ktorej jadrom je duch, je 
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aj vo svojom najhrubšom zložení ešte príliš jemná. Navonok sa dokáže uplatňovať len 

vyžarovaním krvi. 

Vyžarovanie krvi je teda v skutočnosti vlastným mostom k činnosti duše. A to tiež iba 

vtedy, keď táto krv má zakaždým celkom určité zloženie, vhodné pre dotyčnú dušu.  

V tomto bude môcť v budúcnosti zasiahnuť nápomocne každý svedomitý lekár, len čo 

vedenie o tom prijal a správne ho pochopil. Práve toto sa stane jednou z najväčších a 

najprenikavejších pomocí lekárov pre celé ľudstvo. Lebo činnosti v tom sú tak rozmanité, že 

pri správnom zaobchádzaní musia národy dospieť k rozkvetu svojho najnádhernejšieho 

chcenia a umu. Lebo budú schopné rozvinúť celú svoju silu, usilujúcu nie k zničeniu, ale 

k mieru a vďakyplnému snaženiu ku Svetlu. 

Poukazoval som už často na význam zloženia krvi. Prirodzene so zmenou zloženia sa 

mení zakaždým tiež vyžarovanie, ktoré potom docieľuje aj príslušne zmenené účinky na 

dotyčného človeka, ako aj na jeho pozemské okolie. 

Vo svojej prednáške o význame pohlavnej sily som povedal, že pohlavná sila začína 

až pri celkom určitej dobe zrelosti tela. Tým sa spúšťa padací most navonok pre dušu, doteraz 

oddelenú a chránenú od vonkajšieho sveta. Tento most samozrejme nielen duši umožňuje 

pôsobiť navonok, ale dovolí aj vonkajším vplyvom dostať sa tou istou cestou k duši. 

Až týmto sa stáva jednotlivec plne zodpovedným voči Božím zákonom stvorenia. 

Podobne, ako je to zavedené tiež u pozemských zákonov. 

Avšak spustenie padacieho mosta nastáva samočinne, nie inak než dozretím 

pozemského tela a pretvorením zloženia krvi, vyvolaného dušou. Táto zmena zloženia krvi 

poskytuje potom duši možnosť k činnosti na zemi. 

Pri tomto nemám pochopiteľne na mysli mechanické konanie a práce pozemského 

tela, ale to, čo pri tom „vedie“, to chcenie, ktoré potom mozog a telo ako nástroje premieňajú 

v pozemský čin. 

Aj vo svojej prednáške o temperamentoch poukazujem na krv, ktorá svojim 

rozmanitým vyžarovaním tvorí základ pre temperamenty, pretože duša je vo svojom pôsobení 

viazaná do určitej miery na druhy vyžarovania. 

Keďže však ku zmene zloženia krvi prispievajú tiež zrelosť, zdravotný stav ako aj vek, 

mohla by v tejto viazanosti spočívať nespravodlivosť. Toto je vylúčené skutočnosťou, že 

duch môže zmeniť toto zloženie. V tom je skryté tiež tajomstvo slov, že „duch vytvára telo“. 

Ale kde duch je k tomu už príliš slabý, alebo mu v tom prekáža niečo zvonka, ako 

napríklad úraz alebo choroba tela, tam môže zavčasu poskytnúť pomoc lekár svojím vedením! 

A čo všetko závisí pre pozemského človeka od terajšieho správneho zloženie krvi, to 

pozná s údivom. Lenže na to sa nesmie stavať nejaká pevná norma, lebo u každého človeka je 

ten dej iný. Ak doteraz boli v tom nájdené iba tie najhrubšie rozdiely, sú v tom ešte 

nespočetné nepoznané jemnosti, ktoré majú zásadný význam a účinky. 

Zaiste krvné skupiny, nájdené doteraz, ešte nestačia. Môžu potvrdiť len to, na čo ja 

poukazujem. 

Tieto zistenia ukazujú zaiste cestu k vlastnej podstate a sú už veľkým požehnaním pri 

ich používaní. Ale predsa zostávajú iba jednou cestou z mnohých a nie sú samotným 

cieľom, ktorý by dokázal povzniesť ľudí v každom smere, nielen v telesnom ozdravení 

a posilnení. 

Vo svojej prednáške „Posadnutý“ uvádzam, že aj vyskytovanie sa strašidelných príhod 

ako klopanie, rachotenie, hádzanie predmetmi atď. je umožňované len zložením krvi nejakého 

určitého človeka, ktorý musí byť vždy v blízkosti takých udalostí lebo z jeho vyžarovania sa 

berie k tomu sila. 

Také niečo by sa dalo ihneď zmeniť rozumným zásahom lekára, znalca, ktorý by 

v záujme pomoci zmenil zloženie krvi, čo by zmenilo i vyžarovanie, a tým by sa odobrala 

i možnosť obťažovania. 
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Nie inak je tomu aj u tzv. posadnutých, ktorých je mnoho i napriek niektorým 

pochybnostiam. Dej sám osebe je celkom jednoduchý, i keď strašne účinkujúci na takto 

postihnutého a na jeho okolie, a bolestivý pre príbuzných. 

U takých ľudí sa vytvorilo určité zloženie krvi, ktoré vnútri prebývajúcej duši 

poskytuje len slabú alebo vôbec nijakú možnosť pôsobiť v plnej sile navonok. Zato však dáva 

toto vyžarovanie krvi inej duši už zbavenej tela, s menej dobrými alebo dokonca so zlými 

vlastnosťami možnosť vplývať zvonka a dokonca ovládnuť mozog i telo buď občas alebo 

trvalo. 

Aj tu môže lekár potom priniesť pomoc zmenením zloženia krvi, čím sa premení tiež 

vyžarovanie a odreže tak cudzie vplyvy. Tak sa zaistí vnútri prebývajúcemu chceniu rozvitie 

vlastných síl. 

Ako som už povedal, zistením krvných skupín sú bádatelia na veľmi dobrej 

a požehnanej ceste. A práve pozorovania, učinené pri zásahoch na základe tohto vedenia, 

musia potvrdiť moje výklady. 

Ak by sa pri transfúzii použila iná krvná skupina, tak by sa duši, prebývajúcej v takom 

tele, zabránilo plné rozvitie jej chcenia možno by sa úplne odrezalo. Lebo s krvou iného 

zloženia sa mení tiež vyžarovanie, ktoré tejto duši nie je prispôsobené. Duša dokáže žiarenie 

iného druhu použiť buď čiastočne, alebo vôbec nie. 

Taký človek by sa potom svojim myslením a konaním zdal byť navonok obmedzený, 

pretože sa jeho duša nemôže uplatňovať. Môže to ísť dokonca tak ďaleko, že duša, odrezaná 

od doterajších možností pôsobenia pomaly sa odlúči od svojho tela a opustí ho, čo sa rovná 

pozemskej smrti. 

Lekári s úžasom poznávajú, ako sa pozemsky široko rozvetvene a rozsiahle prejavujú 

účinky správneho zloženia krvi každého jednotlivého tela s ohľadom na schopnosť pôsobenia 

na jeho dušu. Poznajú, aké nemoci a ostatné ťažkosti sa dajú odstrániť pravým vedením, a ako 

sa tým rozlúšti doterajšie „tajomstvo krvi“, ako kľúč k radostnému pôsobeniu v nádhernom 

Božom stvorení! 

Ale trvalú zmenu nemožno vytvoriť injekciami. Iba prirodzenou cestou vyhovujúcou 

stravou a nápojmi, ktoré budú u každého jednotlivca na krátky čas rozdielne, avšak vždy bez 

jednostranného obmedzovania. 

Tieto pozorovania ukazujú, že takto by sa dalo pomôcť aj veľkému počtu tzv. 

„duševne zaostalých“ detí. Len dajte ich dušiam ten pravý mostík na rozvitie ich síl a uvidíte, 

ako rozkvitnú a budú radostne pôsobiť na zemi! Lebo v skutočnosti nejestvujú choré duše! 

Prekážkou pre dušu, alebo lepšie povedané, pre ducha bude vždy len nedostatočné 

alebo nesprávne vyžarovanie krvi, ak je to nie podmienené, či vynútené chorobou mozgu. 

V tkanive stvorenia je to všetko predsa tak obdivuhodne skĺbené, že ani jeden z mojich 

čitateľov nebude prekvapený, keď mu ešte vysvetlím, akým rozhodujúcim môže byť druh 

vyžarovania krvi nastávajúcej matky pre druh ducha, ktorý sa pri nej vteľuje a ktorý musí 

uposlúchnuť zákony príťažlivosti rovnorodého. Každý jeden druh rôznych vyžarovaní krvi 

bude totiž pripravovať priblíženie a vstup len jednému príslušnému vyžarovaniu 

zodpovedajúcemu druhu duše. Práve tak je samozrejmé, že rovnaké druhy duší sa musia 

namáhať, aby vytvorili tiež rovnaké zloženie krvi, pretože duše sa môžu skutočne účinne 

prejavovať vždy iba celkom určitým druhom vyžarovania, ktorý sa opäť mení v rôznych 

etapách života.  

Kto chce toto upozornenie správne pochopiť i vo vzťahu k narodeniu, musel by sa 

však samozrejme oboznámiť súčasne s mojimi výkladmi v prednáške „Tajomstvo zrodenia“. 

V zmysle zákonov stvorenia v ich samočinnom pôsobení musím totiž objasniť raz to, po 

druhý raz ono, napriek tomu, že všetko tvorí spolu jeden nerozlučný celok. Nič z toho nemôže 

byť opísané ako osamote stojace, ale vždy ako k tomu patriace a celkom nerozlučne spojené, 
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čo sa svojou činnosťou neustále prejavuje na rôznych miestach a zákonite pospájané sa 

vynára ako farebná niť.  

Neskoršie prehovorím ešte veľmi podrobne o všetkých detailoch ktoré sú nutné, a dnes 

som ich podal len v hrubých rysoch.  

Dúfam, že to raz môže byť veľkým požehnaním pre ľudstvo. 
Snáď treba pripojiť ešte jedno upozornenie, že krv nemôže 

mať súvis iba so samotným telom, dá sa ľahko poznať podľa 

okamžite zistiteľného rozdielu medzi ľudskou krvou a krvou 

zvieraťa! 

Základné zloženie oboch týchto krvných druhov je tak 

rozdielne, že to musí byť nápadné. Ak by len samé telo 

vytváralo krv tak by podobnosť musela byť väčšia. Takto však 

prichádza k slovu niečo iné. U ľudskej krvi je to duch! 

Naproti tomu duša zvieraťa, prejavujúca sa prostredníctvom 

tela, pochádza z iného bytostného druhu a nie z duchovného, 

ktorý robí človeka človekom. Preto musí byť aj krv celkom iná! 

 

 

 

 

261. Pánova reč. 
 

 

SVATOU povinnosťou ľudského ducha je vyskúmať, prečo žije na tejto zemi a vôbec 

v tomto stvorení, s ktorým je spätý tisícami vlákien. Ani jeden človek sa nepovažuje za 

takého nepatrného, aby sa domnieval, že jeho život nemá zmyslu, ak si ho ovšem on sám 

neučiní nezmyselným. V tom považuje sám seba v každom prípade za príliš dôležitého. 

A predsa len veľmi málo pozemských ľudí sa dokáže s veľkou námahou tak oslobodiť zo 

svojej duchovnej lenivosti natoľko, aby sa zaoberali pátraním po svojej úlohe na zemi. 

Je to tiež len samotná lenivosť ducha, pre ktorú sú ochotní prijímať od druhých hotové 

a ustálené náuky. A lenivosť spočíva aj v uspokojujúcom myslení, že je to veľkosť, ak sa 

zotrváva vo viere rodičov bez toho, že by sa myšlienkové pochody tejto viery podrobili 

dôslednému a starostlivému vlastnému skúmaniu. 

Ľudia sú v takom počínaní horlivo podporovaní vypočítavými a ziskuchtivými 

spoločnosťami, ktoré v rozširovaní počtu svojich stúpencov vidia najlepšiu cestu 

k zväčšovaniu a zaisťovaniu svojho vplyvu, a tým ku vzrastu svojej moci. 

Mýlia sa však. Nepočítali pri tom s Bohom, za ktorého služobníkov sa vydávajú. 

V najlepších prípadoch klamú len sami seba. V skutočnosti slúžia všetci len sami sebe. 

Ďaleko je vzdialené pre nich pravé poznanie Boha. Inak by predsa nezväzovali 

ľudského ducha do pút strnulej náuky. Museli by ho vychovávať k Bohom chcenej vlastnej 

zodpovednosti, podmienenej zásadne úplnou slobodou duchovného rozhodovania! Len v 

rozhodovaní slobodný duch môže dospieť k pravému poznaniu Boha. Poznanie dozrie v ňom 

postupne k úplnému presvedčeniu, ktoré je potrebné pre každého, kto túži byť povznesený 

ku svetlým výšinám, veď len slobodné, úprimné presvedčenie môže mu k tomu dopomôcť. – 

Čo však ste vy, ľudia, učinili! Ako ste tejto najvyššej milosti Božej bránili, rúhavo jej 

prekážali, aby sa nemohla rozvíjať a otvárať všetkým pozemským ľuďom tú cestu, ktorá ich 

bezpečne vedie k mieru, radosti a k najvyššiemu šťastiu! 

Uvažujte: V dôsledku duchovnej lenivosti, snáď len zo zvyku alebo že to ostatní robia, 

tiež volíte, súhlasíte alebo poslúchate. Ale i v tejto voľbe, súhlase alebo poslušnosti spočíva 
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vaše osobné rozhodnutie, s ktorým podľa zákonov stvorenia úzko súvisí vaša osobná 

zodpovednosť!  

Na tých, ktorí ľudského ducha k tomu prinútili, prirodzene dopadá tiež nevyhnutná 

a neodvratná zodpovednosť. Ani to najslabšie myslenie, alebo najmenšie konanie nedá sa zo 

stvorenia vymazať bez rovnorodých následkov. Do osudového tkaniva sa neomylne zatkávajú 

vlákna ako pre jednotlivcov, tak aj pre masy, čakajúc na svoje rozuzlenie. Toto rozuzlenie 

musí sa nakoniec vrátiť k svojmu pôvodu, teda ku tvorcom, ktorí kedysi nitky vytvorili. Vráti 

sa to, či už ako utrpenie alebo radosť, vždy podľa druhu nitiek, lenže potom zosilnené 

a zväčšené.  

Väzíte v tkanive vášho vlastného chcenia, vášho konania a nevyslobodíte sa z neho, 

pokiaľ z vás nebudú môcť odpadnúť nitky odčinením. 

Medzi všetkými tvormi vo stvorení ľudský duch má ako jediný slobodnú vôľu, ktorú 

si však dodnes nevedel vysvetliť, nerozumel jej, keďže v úzkych hraniciach svojho 

rozumového hĺbania nenachádzal pre ňu žiadnych dôkazov.  

Jeho slobodná vôľa spočíva jedine v jeho rozhodnutí, ktorých môže každú hodinu 

urobiť mnoho. Avšak následkom každého zo svojich vlastných rozhodnutí je v samočinnom 

tkaní zákonov stvorenia neodvratne podrobený! V tom spočíva jeho zodpovednosť, 

nerozlučne spätá s poskytnutím slobodnej vôle v rozhodovaní, ktorá je daná ako 

neoddeliteľná a typická pre ľudského ducha.  

Kde inak by zostala Božia spravodlivosť, zakotvená pevne vo stvorení ako opora, 

vyrovnanie a udržiavanie celého diania vo stvorení? 

Ona však nepôsobí na človeka vždy len počas krátkeho úseku jedného pozemského 

života, ale deje sa tak za celkom iných podmienok, ako o tom vedia čitatelia môjho Posolstva.  

Mnohým povrchným rozhodnutím ste si častokrát už spôsobili nešťastie a do neho 

privádzate niekedy i svoje deti. Keď ste sa už aj vy sami ukázali príliš lenivými vzchopiť sa 

ku vlastnému rozhodovaniu podľa vnútorného cítenia, bez ohľadu na naučené, a ak 

posudzujete každé slovo, ktorého sa chcete pridržať, či môže byť pravdivé, potom by ste sa 

nemali snažiť vnucovať následky svojej lenivosti ešte svojim deťom a privádzať ich tak do 

nešťastia. 

Čo teda na jednej strane spôsobuje lenivosť ducha, to u druhých dokáže vypočítavý 

rozum. 

Týmito oboma nepriateľmi duchovnej slobody v rozhodovaní je teraz ľudstvo spútané 

až na niekoľko málo tých, ktorí sa namáhajú rozbiť v sebe toto puto, aby sa stali skutočnými 

ľuďmi nasledovaním Božích zákonov. 

Božie zákony sú vo všetkom opravdivými priateľmi, sú to pomáhajúce milosti z vôle 

Božej, ktorá tak otvára cestu ku spáse každému, kto sa o to usiluje. 

Niet ani jednej inej cesty k tomu, než je tá, ktorú zreteľne ukazujú Božie zákony vo 

stvorení! Celé stvorenie je rečou Božou, v ktorej sa máte vážne snažiť čítať. Nie je to vôbec 

tak ťažké, ako sa domnievate. 

Patríte do tohto stvorenia ako jeho časť, musíte sa preto s ním spoluzachvievať, 

pôsobiť v ňom a učiac sa z neho, máte dozrievať. V tomto poznaní máte neustále stúpať od 

jedného stupňa k druhému a priťahujúcou silou vyžarovania zušľachťovať všetko, čo na vašej 

ceste príde s vami do styku. 

Potom sa budú okolo vás samočinne odvíjať zázraky, jeden krajší ako druhý a vo 

zvratnom pôsobení budú vás povznášať stále vyššie a vyššie. 

Učte sa poznávať svoju cestu vo stvorení, aby ste si tiež uvedomili účel svojho bytia. 

Potom vás naplní vďaky plná radosť a najvyššie šťastie, aké môže ľudský duch zniesť a ktoré 

spočíva jedine v poznaní Boha! 
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Blaženosť pravého poznania Boha nemôže však nikdy vyrásť a tým menej rozkvitnúť 

z naučenej, slepej viery. Len samotné presvedčivé vedenie, vedomé presvedčenie dáva 

ľudskému duchu to, čo je k najvyššiemu šťastiu treba. 

Vy, pozemskí ľudia, ste v tomto stvorení na to, aby ste našli blaženosť! V reči, 

v ktorej sa vám Boh živo prihovára! A rozumieť tejto reči, naučiť sa ju, vyciťovať v nej vôľu 

Božiu, to je cieľom vášho putovania stvorením. Len vo stvorení samotnom, ku ktorému 

patríte, spočíva vysvetlenie zmyslu vášho života a súčasne i poznanie vášho cieľa! Nikde 

inde oboje nemôžete nájsť. 

To však od vás vyžaduje, aby ste stvorenie prežívali. Žiť preň, alebo ho prežívať, 

to dokážete až vtedy, keď ho budete skutočne poznať.  

Svojím Posolstvom otvoril som pred vami knihu stvorenia! Posolstvo vám ukazuje 

jasným vysvetlením Božiu reč vo stvorení. Máte sa naučiť rozumieť jej, aby ste si ju mohli 

celkom osvojiť. 

Predstavte si raz ľudské dieťa na tejto zemi, ktoré nerozumie svojmu otcovi ani 

matke, pretože sa nikdy nenaučilo reč, ktorou sa mu prihovárajú. Čo by asi bolo z takého 

dieťaťa? 

Veď by vôbec nevedelo, čo sa od neho chce, a tak by padalo z jedného nešťastia do 

druhého, spôsobujúc si utrpenie za utrpením. Konečne by na zemi nebolo možno ani 

užitočným a nemalo by ani z ničoho radosť.  

Či sa nemusí každé dieťa len kvôli sebe naučiť samo reči svojich rodičov, ak má 

z neho niečo byť? Túto námahu mu nemôže nikto odňať! 

Inak by sa nikdy nezorientovalo, nikdy nedozrelo a nikdy nemohlo pôsobiť na zemi. 

Zostalo by bremenom a na prekážku druhým, a nakoniec by muselo byť odlúčené, od iných, 

aby nespôsobovalo škodu. 

Vy teraz očakávate niečo iného? 

Nevyhnutné splnenie takejto povinnosti dieťaťa máte samozrejme i vy voči svojmu 

Bohu. Vy sa musíte naučiť rozumieť jeho reči, len čo budete chcieť jeho pomoc. Avšak Boh 

ku vám hovorí svojím stvorením. Ak sa v ňom chcete dostať dopredu, musíte najprv poznať 

túto reč. V prípade, že to premeškáte, budete odlúčení od tých, ktorí túto reč poznajú a 

podľa nej sa riadia. Tým sa tiež budete súdiť, pretože by ste inak prekážali 

a spôsobovali škody, bez toho, že by ste to snáď skutočne chceli! 

Teda vy to musíte učiniť! Nezabudnite na to a snažte sa, aby sa tak stalo čo najskôr. 

Inak ste bez ochrany vydaní napospas všetkému, čo vám hrozí. 

Moje Posolstvo vám bude verným pomocníkom!  

 

 

 

 

262. Detskosť. 
 

 

SLOVO „detský“ je výraz, ktorý ľudia vo svojom ľahkomyseľnom a nerozvážnom 

spôsobe reči používajú väčšinou nesprávne.  

Duchovnou lenivosťou brzdení nepreciťujú dostatočne tento výraz, takže ho nemôžu 

ani správne pochopiť. Kto ho však nepochopil v celom jeho rozsahu, ten ho nebude môcť ani 

nikdy správne používať 

A predsa je to práve detskosť, ktorá poskytuje ľuďom spoľahlivý most pre vzostup do 

svetlých výšin a umožňuje dozrievanie a zdokonaľovanie každého ľudského ducha pre 

jeho večný pobyt v tomto stvorení, to jest v dome, ktorý Boh Otec dáva ľuďom k používaniu, 

ak . . . v ňom zostanú jemu vítanými hosťami. Hosťami, ktorí nenarobia škôd v 
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miestnostiach, ktoré im boli milostivo prenechané len na používanie vždy pri bohato 

prestretom stole. 

Ale ako nesmierne ďaleko je teraz človek vzdialený od tejto pre neho tak 

prepotrebnej detskosti! 

Bez nej predsa nemôže nič dosiahnuť pre svojho ducha. Duch musí byť detským, lebo 

je a vždy zostane dieťaťom stvorenia, aj keď dosiahol plnej zrelosti. 

Dieťa stvorenia! V tom spočíva hlboký zmysel; veď k dieťaťu Božiemu musí sa ešte 

len vyvinúť. Či to niekedy dosiahne, to záleží jedine na stupni poznania, ktoré je ochotný si 

prisvojiť na svojej púti všetkými hmotnosťami. 

Táto ochota sa však musí prejaviť aj činom. V duchovných úrovniach je vôľa súčasne 

aj činom. Vôľa a čin sú tam vždy jedno. Tak je to však len v duchovných úrovniach, nie 

v hmotnostiach. Čím hutnejšia a ťažšia je niektorá úroveň hmotnosti, tým vzdialenejší je 

čin od vôle. 

Že hutnosť prekáža, vidíme už na zvuku, ktorý sa musí pohybom prebojovať 

hmotnosťou, ktorá mu prekáža podľa stupňa svojej hustoty. Dá sa to zreteľne spoznať i na 

kratšie vzdialenosti. 

Keď človek rúbe drevo, alebo na nejakej stavbe zatĺka klince do dreva, môžeme síce 

vidieť úder jeho nástroja ihneď, avšak zvuk doletí k nám až o niekoľko sekúnd. To je tak 

nápadné, že to každý človek iste z času na čas niekedy spozoroval. 

Podobné, ale ešte oveľa ťažšie je to na zemi s ľudskou vôľou a činom. Vôľa skrsne 

v duchu, tam je ihneď činom. Aby však táto vôľa bola viditeľne uskutočnená 

v hrubohmotnosti, k tomu je potrebné ešte hrubohmotné telo. Len v ipmpulze koná každé telo 

už pár sekúnd po vzplanutí vôle. Pritom je vypnutá zdĺhavá práca predného mozgu, ktorý inak 

má sprostredkovať cestu vôle až k ovplyvneniu činnosti tela. 

Skutočná cesta trvá o niečo dlhšie. Niekedy dochádza len k slabšiemu činu alebo 

vôbec k žiadnemu, pretože chcenie je na dlhšej ceste zoslabené, alebo zdĺhavým rozumom 

zahatané.  

Pri tejto úvahe chcel by som poukázať, aj keď to sem vlastne nepatrí, na účinky 

zákona stvorenia príťažlivosti rovnakých druhov, ktoré unikajú pozornosti, a predsa sú 

zreteľne viditeľné v ľudskom konaní: 

Pozemské zákony ľudí sú vypracované pozemským rozumom a ním sú aj vykonávané. 

Preto rozumom uvážené plány, teda premyslené činy, sú ako také trestané prísnejšie 

a posudzované horšie, ako činy vykonané v afekte, teda nepremyslene. Týmto posledným sa 

dostáva vo väčšine prípadov úľavy. 

V skutočnosti to má pre ľudí nepozorovateľnú súvislosť s rovnorodosťou rozumového 

pôsobenia pod tlakom zákona stvorenia na všetkých tých, ktorí sa bezpodmienečne podriadili 

iba rozumu. Tým je to úplne zrozumiteľné. 

Bez toho, že by niekto o tom vedel, prisudzuje sa tak pri skutku v afekte najväčšia časť 

viny duchovnej úrovni. Ani zákonodarcovia ani sudcovia nič z toho netušia, pretože 

vychádzajú z celkom iných, čisto rozumových zásad. Avšak pri hlbšom zamyslení a znalosti 

zákonov, pôsobiacich vo stvorení, javí sa to všetko v úplne inom svetle. 

Živé zákony Božie pôsobia i napriek tomu aj pri iných pozemských rozsudkoch 

a posudkoch úplne samostatne, neovplyvnené pozemskými zákonmi a pojmami ľudí. Istotne 

vážneho človeka nenapadne myslieť si, že by skutočná vina, nielen snáď ľuďmi označená, 

mala byť zároveň aj pred Božími zákonmi odčinená odpykaným trestom, ktorý nadiktoval 

pozemský rozum! 

Sú to už po tisícročia akoby nadobro odlúčené dva svety, oddelené od seba ľudským 

konaním a myslením, hoci to mal byť len jeden svet, v ktorom by pôsobili iba zákony Božie.  

Takým pozemským trestom môže odpykanie nastať iba vtedy, ak pozemské zákony 

a tresty budú v úplnej zhode so zákonmi Božími vo stvorení. 
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Afekty sú však dvojaké. Najprv tie, ktoré už boli opísané a mali by sa nazývať 

impulzom a okrem toho afekty, ktoré vyšľahujú z predného mozgu, teda nie z ducha a patria 

k druhu rozumovému. Sú neuvážené, ale nesmie sa im dostávať tých istých úľav, ako činom 

impulzívnym. 

Avšak nájsť v tom presne spravodlivé rozpoznanie bude umožnené len takým 

ľuďom, ktorí Božie zákony vo stvorení budú poznať a budú poučení o ich účinkoch. 

To musí byť vyhradené až budúcnosti, kedy už ani ľudia nebudú páchať svojvoľné 

činy, pretože budú mať takú zrelosť ducha, ktorá im dovolí zachvievať sa iba v zákonoch 

Božích pri všetkom svojom konaní a myslení. 

Toto odbočenie má byť len podnetom k zamysleniu, nepatrilo k vlastnému námetu 

prednášky. 

Treba mať na pamäti, že vôľa a čin sú v duchovných úrovniach jedno, ale v hmotných 

úrovniach sú oddelené druhom hmoty. Preto kedysi povedal Ježiš ľuďom: „Duch je síce 

hotový, ale telo je mdlé! Tu mienené hrubohmotné telo nepremení všetko v čin, čo v duchu 

bolo už vôľou i činom. 

Avšak duch by aj na zemi v hrubohmotnom šate mohol presadiť, aby sa jeho chcenie 

stalo vždy hrubohmotným skutkom, keby k tomu nebol príliš lenivým. Nemôže predsa telo 

robiť zodpovedným za túto lenivosť, veď telo bolo dané každému duchu len ako nástroj, ktorý 

sa musí naučiť ovládať, aby s ním správne zachádzal. – 

Duch je teda dieťaťom stvorenia. A musí v ňom zostať detským, ak chce splniť úlohu, 

pre ktorú je vo stvorení. Nadradenosť rozumu ho vzdialila od detskosti, pretože ju nemohol 

„pochopiť“ takou, akou v skutočnosti je. Tým však stratil oporu vo stvorení, ktoré ho teraz 

musí vypudiť ako cudzinca, rušiteľa mieru a škodcu, aby samo mohlo zostať zdravé. 

A tak sa stane, že ľudia si sami vykopú hrob svojím nesprávnym myslením 

a konaním.– 

Už pri vianočnej slávnosti som hovoril o tom, aké je to zvláštne, že človek, keď chce 

nechať raz opravdivo pôsobiť na seba vianočné sviatky, musí sa pokúsiť preniesť najskôr do 

svojho detstva! 

Je to predsa dosť zreteľným znamením, že ako dospelý už nie je schopný prežívať 

Vianoce citom. Je to celkom jasným dôkazom toho, že stratil niečo, čo vlastnil ešte ako dieťa! 

Prečo sa ľudia nad tým nezamyslia! 

Je to opäť duchovná lenivosť, ktorá im bráni vážne sa zaoberať týmito vecami. „To je 

len pre deti“, myslia si, „a dospelí nemajú na to vôbec čas! Musia o niečom vážnejšom 

premýšľať!“  

Niečo vážnejšie! Týmto vážnejším mienia len honbu za pozemskými vecami, teda 

prácu rozumu! Rozum rýchlo zatlačí spomienky čo najďalej späť, len aby nestratil prevahu, 

len čo sa citu dostane voľnosti!  

Vo všetkých týchto zdanlivo tak nepatrných skutočnostiach bolo by možné poznať tie 

najväčšie veci, len keby rozum doprial k tomu dosť času. On však má prevahu, a preto bojuje 

so všetkou ľstivosťou a zákernosťou. To znamená, že nie on, ale v skutočnosti bojuje to, čo 

ho používa za nástroj a za ním sa skrýva: temno! 

Ono nechce dopustiť, aby sa v spomienkach našlo Svetlo. A ako duch túži nájsť 

Svetlo a čerpať z neho novú silu, poznáte podľa toho, že so spomienkami na detské Vianoce 

prebúdza sa aj neurčitá, skoro až clivá túžba, ktorá je schopná prechodne rozcitlivieť mnoho 

ľudí. 

Toto rozcitlivenie by sa mohlo stať najlepšou pôdou na prebudenie, keby bolo využité 

hneď a so všetkou silou! Avšak žiaľ, dospelí upadnú pri tom iba do snenia, pričom stúpajúca 

sila sa premárni, prehrá. A v snení prejde aj príležitosť bez toho, že by mohla priniesť úžitok, 

alebo by bola použitá. 
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Aj keď pritom niektorý človek uroní niekoľko sĺz, hanbí sa za ne, snaží sa ich ukryť 

a vzchopí sa trhnutím tela, v čom je často tak zrejmý podvedomý vzdor. 

Ako nesmierne veľa by sa pri tom mohli ľudia naučiť. Nie nadarmo sa do spomienok 

na detstvo vkráda i tichý žiaľ. Je to podvedomé tušenie, že je stratené niečo, po čom zostala 

prázdnota a neschopnosť detsky cítiť. 

Istotne ste predsa často spozorovali, ako nádherne a osviežujúco pôsobí len samotná 

tichá prítomnosť človeka, ktorému tu a tam detsky zažiaria oči. 

Dospelý nesmie zabúdať, že detské nie je detinské. Teraz ale neviete, čím detské môže 

tak pôsobiť a čo to vlastne je! Prečo Ježiš povedal: „Buďte ako deti!“ 

Aby ste vyskúmali, čo je detské, musíte si najprv ujasniť, že detské nie je vôbec 

viazané na dieťa. Predsa sami určite poznáte deti, ktorým ozajstná krásna detskosť chýba! 

Jestvujú teda deti bez detskosti! Zlomyseľné dieťa nebude nikdy pôsobiť detsky, práve tak 

ako nevychované, či vlastne nevychovávané dieťa! 

Z toho jasne vyplýva, že detskosť a dieťa sú dve samostatné veci 

To, čomu sa na zemi hovorí detské, je časťou pôsobenia čistoty! Čistoty vo vyššom 

zmysle, nielen v pozemsky ľudskom. Človek, žijúci v lúči Božej čistoty, ktorý vo svojom 

vnútri ponecháva priestor pre lúč čistoty, získal tým aj detské, či je to už v detskom veku 

alebo ako dospelý. 

Detskosť je prejavom vnútornej čistoty alebo znamením, že sa taký človek oddal 

čistote, že jej slúži. To všetko sú len rôzne spôsoby vyjadrenia, v skutočnosti však vždy to 

isté. 

Teda detsky môže pôsobiť len dieťa vnútorne čisté a potom dospelý, ktorý má v sebe 

čistotu. Preto pôsobí osviežujúco, oživuje a budí dôveru!  

A kde sídli pravá čistota, tam môže vojsť i pravá láska, veď Božia láska pôsobí 

v lúčoch čistoty. Lúče čistoty sú jej cestou, po ktorej kráča! Inou cestou by predsa ani nebola 

schopná ísť. 

Kto neprijal do seba lúč čistoty, k tomu nemôže zavítať lúč Božej lásky!  

O detskosť sa človek sám pripravil tým, že sa odvrátil od Svetla svojím jednostranným 

rozumovým myslením, ktorému obetoval všetko, čo ho mohlo povzniesť. Takto sa tisícami 

reťazí prikoval pevne k tejto zemi, teda na hrubú hmotnosť, ktorá ho drží vo svojom zajatí tak 

dlho, kým sa od nej sám neoslobodí. To sa však nemôže stať pozemskou smrťou, ale jedine 

duchovným prebudením. 

 

 

 

 

263. Človek a Zem. 
 

 

Čímže sa pričinil človek ku vzniku tejto zeme, čo by mu dávalo právo, ľubovoľne s 

ňou zaobchádzať! Neustále sa háda o rozdelení vlastníctva, bez toho, aby sa staral o to, čo k 

tomu povie skutočný majiteľ. 

Vy, ľudia, sa vôbec nechcete o to starať, pretože presne vyciťujete, že závisťou a 

nenávisťou naplnené konanie je proti vôli majiteľa, poskytujúceho vám milostivo Zem ako 

príbytok v hrubej hmotnosti. 

Toto konanie ostro charakterizuje postavenie pozemských ľudí voči ich Bohu a 

Stvoriteľovi! To už nezaprú ani prázdne slová, ani pokrytecké v sebe prázdne správanie. 

Podobní vandalom vyčíňajú pozemskí ľudia so zverenými im majetkami. Tieto majetky sú iba 

zverené pre správne používanie vo zmysle Božom a nie inak! 
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Nesmie vás preto tiež prekvapiť, keď títo zlovoľní, suroví hostia budú teraz vyhodení 

z príbytku, ktorý trvale zneucťujú, posmievajúc sa tak majiteľovi. 

Majiteľovi! To nie je nijaké prázdne slovo, ani planý pojem a chcem stručne vysvetliť, 

chcem v hrubých rysoch ukázať, že je tomu tak; lebo aj v týchto veciach máte prejsť od viery 

k presvedčeniu. Chcem pritom hovoriť, iba o vašom príbytku, teda o Zemi! O jej výstavbe. 

Viete, že všetko, čo sa môže vo svetoch sformovať, spočíva vo vyžarovaní všesvätého 

Svetla. Vyžarovanie Svetla obsahuje všetko, čo bolo nutné k vytvoreniu všetkých svetov, čo 

sa nemôže postrádať k ich udržiavaniu. Ak ma chcete správne sledovať, tak už vopred robte 

ostrý rozdiel medzi Bohom, samotným všesvätým Svetlom a Božím vyžarovaním. 

Nesmiete robiť chybu a myslieť si, že Svetlo a jeho vyžarovanie sú jedno, pretože 

žiarenie prichádza zo Svetla. Také zdôvodnenie by vyvieralo z ľudského myslenia, ktoré 

nedokáže dosiahnuť tieto výšky, a preto tiež nemôže k tomu nájsť nijaký pojem. 

Uspokojte sa preto s tým, keď poviem, že bezprostredné vyžarovanie Boha je síce 

božské, ale nie Boh sám. Treba sa na to teda pozerať ako dvoje, nie ako jedno. 

Bezprostredné vyžarovanie Boha má však opäť svoje hranice v hrade Grálu. 

Vychádzajúc von sa mení, a preto ho už nemožno označiť ako Božské. 

Čím viacej klesá nadol, tým viacej sa mení samo v sebe v dôsledku ochladzovaní a s 

tým spojených zmien. Napriek tomu sa stále nazýva vyžarovaním Svetla, ktorým zostáva ešte 

aj pri tých zmenách, len je v tom rozdiel. 

V mojom Posolstve som to už všetko vysvetlil, tak ďaleko, aby sa o tom dostal presný 

obraz. Teraz chcem hovoriť iba o výstavbe Zeme. Preto obídem zmeny vyžarovania Svetla až 

k hmotnosti, i jeho účinky a začnem bez všetkého ihneď so samou Zemou.  

Nie je ľahké sformovať napokon taký východiskový bod, uchopený z priestoru svetov, 

kde predsa všetko nachádzajúc sa v neustálom pohybe je nerozdeliteľné. Skúste si preto 

ujasniť túto vetu: 

Všetko to základné, poháňajúce, budujúce, zachovávajúce a udržujúce je 

žiarenie! 

V tom sa musí správne zakotviť vaše chcenie po poznaní. Tlak alebo sila samotného 

Svetla si k tomu vynúti napredujúci a krúživý pohyb, takže sa nič nemôže zastaviť. 

A tento neustály pohyb, spojený s ohrievaním a ochladzovaním si formuje všetko, 

vždy podľa určitého druhu; zakaždým celkom určitým spôsobom, ako sa to podľa zákona 

žiarenia musí a ani inak nemôže formovať.  

To sa môže vziať za základ obrazu toho, čo chcem dať.  

Po ceste až nadol, k tým miestam, kde sa môžu zhutňovať a formovať hmotnosti, sa už 

mnohé uvoľnilo k  formovaniu, ako rôzne stupne čisto duchovného, duchovného 

a bytostného. Tým sa mohli utvárať úrovne a svety, neprekračujúce určité hranice, ktoré 

krúžia sami v sebe.  

V primeranom ochladení žiarení mohli sa pozhlukovať aj hrubohmotné horniny zeme, 

pričom na tomto diele vedome pomáhali bytostní pomocníci, presne zodpovedajúci tomuto 

druhu hornín, ktorí skrz stúpajúce im pri tom vedomie, nadobúdali príslušné ľudské formy. 

Voda, vzduch a zem sa pri tom už takisto oddelili. 

Predpokladajme teda, že pri našej úvahe nachádzame na tomto diele sveta iba vzduch, 

vodu, zem a horniny. Toto všetko už bolo obsiahnuté v Božom vyžarovaní, ale mohlo sa 

vyzrážať až pohybom pri celkom určitom ochladení a stať sa tým hmotne badateľným 

a viditeľným. 

Vzdor tejto viditeľnosti v ochladení zostáva každému tomuto druhu ešte určité vlastné 

žiarenie, takže aj horniny majú vlastné žiarenie, udržiavajúce ju pohromade. 

Teraz hornina podlieha pôsobeniam vzduchu a vlhkosti, ako aj meniacim sa teplotám, 

zvlášť na jej povrchu. Časom tieto pôsobenia prinášajú na najvrchnejšej vrstve zmeny, 

označované ako zvetrávanie. 
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Nakoľko vlastné žiarenie horniny preniká navonok cez zvetranú vrstvu, obrazne 

povedané, túto prežhavuje, v tomto prežhavení sa mení ešte skôr, než môže pôsobiť navonok, 

pretože zvetranie najvrchnejšej vrstvy horniny privodilo zmenu. 

Táto naskrze prirodzená zmena žiarenia, jej však tiež dáva zmenené vlastnosti. Len čo 

táto zmena vyžarovania horniny dosiahne celkom určitý stupeň, poskytne možnosť 

k vyzrážaniu semien lišajníkov a machov, zatiaľ ešte voľne odpočívajúcich v neviditeľnom 

hlavnom žiarení. 

Hornina, zvetraná spomenutým druhom žiarenia priťahuje semená a príslušní bytostní 

pomocníci ich starostlivo ukladajú, pomáhajú k zrelosti a pestujú rast z nich vzniknutých 

rastlín, ktoré svojim zložením opäť rozvíjajú vlastné žiarenie. 

Keď potom zvädnú a rozpadávajú sa, nastáva v ich vyžarovaní opäť zmena, 

poskytujúc pri celkom určitom stave cestu ku vyzrážaniu semien pre iné rastliny. Všade pri 

tejto práci sú činní láskaví a pomáhajúci bytostní pomocníci, ktorí sa môžu vytvárať ešte pred 

hrubším vyzrážaním semenných častí pod pôsobením zmenených žiarení, ako ich už často 

vídavali rôzni ľudia, a to gnómovia, elfovia atď.  

Tak to ide ďalej vo výstavbe alebo vo vývoji, nech sa to pomenuje ako chce. Žiarenia 

poskytujú zmenami príležitosť k vyzrážaniu a k vývoju zakaždým nových druhov.  

Tak vznikajú najrozličnejšie druhy rastlín, vždy v zmysle zákonitej výstavby, ktorá sa 

zachováva a  prejavuje v zmenách žiarení.  

Zlúčením žiarení hornín, rozkladajúcich sa rastlín, vody ako aj vzduchu a zeme 

vznikajú pri celkom zákonite určenom množstve a druhu tiež prvé zvieratá, ktorých 

hrubohmotné zárodky sa taktiež nachádzajú, neviditeľne odpočívajúc, v hlavnom žiarení. 

Dotyčná, k tomu vhodná zmes žiarenia vyťahuje magnetický jestvujúce časti 

z hlavného žiarenia, ktoré zahrňuje všetko a tak sa formuje najprv zárodok, ako zrazenina, nie 

snáď zviera, vyvíjajúce sa až potom z toho vyzrážaného semena.  

Tým je taktiež urobený koniec okrídleným slovám hádanky: čo bolo na svete skôr, 

sliepka, alebo vajce?  

Vývoj potom pokračoval týmto zákonitým spôsobom tvorenia, spočívajúcom v 

zmenách žiarenia, stúpajúc zo stupňa na stupeň, až nakoniec to najvyššie vyvinuté zviera 

v celkom určitom stave zrelosti, dostalo také vyžarovanie krvi, ktoré umožnilo ľudskému 

zárodku priťahujúc ho, dokonca nútilo, aby sa vplyvom druhu vtedajšieho vyžarovania krvi 

vtelil a prebudiac sa pomaly vo zvieracom tele, toto pretvoril, aby aj zovňajškom formoval 

dnešného človeka so vzostupnými stupňami sebauvedomenia.  

Dnes vám chcem len v hrubých rysoch poukázať na vznik, ku sformovaniu obrazu, 

ktorý vám ukáže, že všetko musí byť vlastníctvom Boha, pretože vzniklo z jeho vyžarovania 

a  bez neho by ani nemohlo jestvovať. 

Človek nemá však nijaký podiel na Zemi, lebo ju smie iba obývať. Bola už 

vybudovaná, keď sa smel na nej prebudiť k vývoju sebavedomého bytia.  

Keby ste boli Božie zákony v stvorení starostlivo poslúchali v pokornom prijímaní 

všetkých darov a potom sa im podriadili, čo znamená, podľa nich konali, tak by ste už dnes 

boli žili na Zemi ako v raji, bez starosti, bez sporov, nepoznali by ste vôbec závisť a nenávisť, 

hrabivosť a túžbu po moci, boli by ste ľuďmi!  

Šťastnými ľuďmi, zachvievajúcich sa v harmónii s lúčom Svetla, ktorí ďalej budujú 

ríšu, patriacu Bohu. 
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264. 18. apríl 1937. 
 

 

Pred dávnymi vekmi bola v Svetlom hrade bolestne pociťovaná skutočnosť pádu 

ľudských duchov. Spútali sa rozumom, popretŕhali spojenie so svetlými vodcami, ba nedbali 

už ani naliehavých výstrah svojich pomocníkov, ktorí k nim hovorili ľudským svedomím. 

Ľudskí duchovia sa odtrhli od svetlých nitiek nad sebou a rútili sa rýchle a isto do 

bezodných hlbín temnoty. 

Tu sa rozhodla láska Božia pre urýchlený zákrok.  

Oddelí sa od Boha Otca, vezme na seba telo človeka a pôjde ich zachrániť od večnej 

skazy. 

Vo večnosti je tisíc rokov ako jeden deň. 

Ihneď sa dalo tisíce pomocníkov do práce. 

Podľa večných zákonov riadenia, prešli všetkými ríšami a silou rovnorodosti boli 

pritiahnutí k najvyššie stojacim národom. Je to vedenie ducha, ktoré určuje výšku národa. Bol 

to vtedajší národ židovský, ktorý mal najvyššie duchovné poznanie, poznanie o jedinom 

Bohu. 

Po tisícročia bol tento národ Židov múdro a starostlivo vedený, vyučovaný, cvičený 

a skúšaný, aby sa mohol stať národom povolaným, národom kňazov jediného Najvyššieho 

Boha. Mal to byť národ učiteľov, ktorý by učil všetky národy sveta novému poznaniu, pod 

vedením stelesnenej Lásky Božej, ktorá zostupovala k zemi, aby priniesla Pravdu, ktorú ľudia 

už stratili. 

A vy všetci viete, ako strašne tento národ zlyhal. Nielen že Syna Božieho neprijal, ale 

ešte ho podlo a nenávistne zavraždil. 

Vy tiež viete, čo ich za to postretlo. Prestali byť národom a boli rozprášení do celého 

sveta, prenasledovaní bez konca. 

Ježiš, Syn Boží, pred svojou smrťou zvestoval priblíženie sa kráľovstva Božieho, ktoré 

nastane, akonáhle príde Syn Človeka, aby súdil živých i mŕtvych. 

A história sa opakuje. 

Ako vtedy, pri príchode Syna Božieho, tak aj tentoraz pri príchode Syna Človeka, 

ktorý už prišiel k súdu, bol pre veľké, učiteľské povolanie pripravený celý národ. 

Po stáročia veľkí duchovia a nevyčísliteľní pomocníci vychovávali tento veľký 

a mocný, povolaný národ. Mal byť mocný, pretože Syn Človeka mal predstúpiť pred celý svet 

v moci a sláve. Jazyk povolaného národa bol starostlivo pestovaný a brúsený, aby mohol 

jasne a nemýliteľne vyjadriť Slovo večnej Pravdy ku spáse všetkého ľudstva. 

Syn Človeka, poslušný večných zákonov svojho Všemúdreho Otca, zrodil sa ako 

človek medzi ľuďmi tohto povolaného národa. Musel prejsť všetkými zmätenými cestami, 

všetkou špinou a hĺbkou pádu, aby mohol poznať jeho špatnosť, ktorá je Svetlu cudzia a tak 

ako prvý nájsť cestu von z hlbín pádu ľudského ducha. 

V krátkej dobe si osvojil všetko potrebné poznanie a vystúpil ku splneniu svojho 

poslania. 

Ale ľudstvo padlo omnoho hlbšie než to mohlo byť zo Svetla očakávané.  

A bol to zase tak starostlivo pripravovaný národ, ktorý Božiemu Vyslancovi podal 

čašu plnú zármutku a utrpenia. Nepochopením, zlobou a nenávisťou strpčil jeho cestu až 

k zúfalstvu. 

I tento povolaný národ zlyhal. Sám seba vymazal z večnej knihy života a ide v ústrety 

svojmu osudu. 

Vôľa Božia tak rozhodla. Všetka milosť a ochrana, všetko požehnanie a pomoc Božích 

pomocníkov bude odobratá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a daná inému národu, 

malému národu. Národu, ktorý verný svojej tradícii vždycky stáť pri pravde Božej, pilne 
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a verne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene pripravuje stať sa 

vyvoleným národom služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo 

Svetle Pravdy. 

Šťastný národ! 

Prosím svojho Všemohúceho Otca, aby vylial svoju silu a svoje požehnanie na malý 

národ Jeho verných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k veľkému poslaniu, 

k budovaniu kráľovstva Otcovho. 

Amen. 

 

 

 

 

265. Deň svätodušný. 

(Turíce) 
 

 

Svätodušný deň je každoročným splnením zo Svetla a poskytuje stvoreniu vždy nové 

prúdy síl, aby sa celé stvorenie mohlo ďalej udržovať a rozširovať. Len tento príliv síl 

umožňuje postup a prenikanie po nových cestách. To je spojené s tvorbou foriem v pohybe 

a otepľovaní, pri ňom ľudský duch musí byť článkom dlhej reťaze, umožňujúcej prenos 

žiarenia do nezmerateľných diaľok.  

Až do dneška ľudstvo v tejto službe úplne zlyhalo. Nielen že znemožnilo prenikaniu 

všetkými stvoreniami, ale otrávilo všetko to, čo tu už bolo a do všetkého vnieslo svoje 

skazonosné zmätky. 

To sa však teraz čoskoro zmení pod pôsobením zákonov stvorenia a to dôkladnou 

očistou, pri ktorej bude odstránené všetko, čo prekáža výstavbe. Potom správnym žiarením 

ľudských duchov sa nie len všetko zmení v krásu, vznášajúcu sa ku Svetlu, ale mimo toho, čo 

tu už je, bude trvale budované a tvorené nové. Hranice stvorenia sa rozšíria a nebude mať 

žiadneho konca, keď bude všetko stvorenie súhlasiť s vôľou Božou. Potom len bude môcť 

začať večné a radostné tvorenie ľudských duchov. Večné bude, pretože bez konca. 

Ježiš, Syn Boží, prišiel na zem preto, aby tiež ľuďom svojim Slovom otvoril brány do 

raja. Až dovtedy bol raj uzavretý všetkým vyvinutým, pretože im chýbala znalosť vyššieho 

vedenia, jedine umožňujúceho pobyt v raji. 

Len poznaním vyššieho vedenia, Ježišom prineseného, mohli si vyvinutí získať 

večnosť. Mohli tak učiniť, keby boli žili, ako to Svetlo chcelo. Ale oni tak neučinili. Svojou 

vinou na vražde Spasiteľa si sami zavreli bránu k raju, ktorá sa im práve otvárala. Zavreli ju 

pre celé pozemské ľudstvo a tým mu tiež vzali možnosť večného života. 

Túžba po Svetle, horiaca len v málo jednotlivcoch medzi ľudskými duchmi, udržovala 

nitky spojenia zo Svetlom. A len tých niekoľko nitiek umožnilo ešte raz opakovať dielo 

spásy. To sa stalo opäť prinesením Slova Pravdy pre tých ľudí, ktorí sa Slovu otvoria 

utrpením. Zvratné pôsobenie všetkého doterajšieho jednania ľudí na zemi musí priniesť len 

utrpenie. 

Aby táto posledná lehota milosti neprešla okolo ľudstva bez využitia, ukladá sa teraz 

pozemskému ženstvu svätá povinnosť, aby usilovalo celou silou o návrat ku svojmu 

pôvodnému určeniu a úkolu. Žena obdržala predsa schopnosť hlbšieho cítenia len k tomu, 

aby na zemi pôsobila ako strážkyňa svätého plameňa najčistejšej túžby po Svetle! Len túžba 

po Svetle je cestou, po ktorej všetky pomoci a všetky sily zo Svetla môžu prúdiť k človeku. 

Kde tejto túžby niet, tam je každá možnosť prijatia Božských milostí zasypaná. To je tiež 

hrob života! 
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Vy ženy a dievky, pripravte sa teda, aby ste sa stali kňažkami svätého plameňa 

najčistejšej túžby po Svetle! Tým máte dobre pripraviť pôdu pre prijatie Slova zo samého 

Boha, ktoré jedine môže priniesť vyslobodenie všetkým duchom, ťažko spútaných omylmi 

dogiem a zmätkov. 

Túžba po Svetle? Ako často hovoria ľudia o túžbe, aj keď nevedia, čo túžba skutočne 

je, čo im má povedať a čo priniesť. 

Ľudský duch mal poznať len jedinú túžbu, pretože je tiež len jedna túžba. A tou je 

v ľudskom duchu uložená túžba po Svetle. Falošnými cestami pozemských ľudí bola však 

táto túžba zahádzaná haldami strusiek. Ľudia chceli udusiť túžbu, ktorá im hrozila byť 

nepohodlnou pri ich sklone k pozemskému uplatňovaniu sa, pri ich hlade po moci 

a žiadostivosti pozemských pôžitkov. 

Tak bolo tiež toto vznešené slovo túžba už v pojme naprosto skrivené a znetvorené. 

Bolo pozemský prispôsobené tým najnižším myšlienkam a tým znesvätené.  

Pozemský človek často hovorieva o túžbach, ktorých druhy sú tak rozdielne, že už ich 

rozličnosť by mala viesť k ich správnemu poznaniu. Chýba tu predsa jednotnosť, tak 

nepostrádateľná pri každom skutočnom pojme. 

Zreteľne sa tu javí zmätok a svojvôľa a tým tiež nedostatok akéhokoľvek pochopenia. 

Tak je túžba po pozemskom domove, túžba po osobách, po žene alebo mužovi, tiež po 

bohatstve a telesných pôžitkoch, často tiež po kľude a osviežení, po zmene alebo zábavách 

všetkého druhu, skrátka, výrazu „túžba“ sa používa k vyjadreniu pozemskej žiadostivosti po 

mnohých veciach. 

Aj keď také túžby veľmi často vedú k nemoci či dokonca i k smrti a iné opäť 

k zločinom, nechce nikto uznať, že tu musí byť niečo v neporiadku. Veď predsa všetko, čo je 

správne v Božom zmysle, môže viesť len hore a musí vždy priniesť len požehnanie. Tieto 

túžby však, ako tomu ľudia sami hovoria, sú sprevádzané a nasledované len zlom. Vedú dolu 

miesto hore, miesto povznášania utláčajú, oslabujú, prinášajú sklamania, vytvárajú zlobu, 

reptanie a nespokojnosť. 

Tu niečo nesúhlasí. To si musí konečne uznať každý a je tomu tak. 

Túžba v dnešných predstavách neznamená nič iného než rad nesplnených prianí. Je to 

chorobné vystupňovanie myšlienkového sklonu čisto pozemského druhu, ktorého splnenie 

často končí sklamaním, akonáhle prešlo prvé opojenie.  

Ako často niektorý človek túži po svojom rodisku, keď odtiaľ odišiel ako dieťa alebo 

vo svojej mladosti! Keď niekedy dosiahne toho, a sa vráti, potom býva jeho srdce veľmi 

bolestne zasiahnuté. Nič z toho sa nepodobá tomu, čo si on v diaľke o tom vysníval. Obraz 

skutočnosti sa javí celkom inak ako obrazy túžobných snov. 

A tak je to so všetkým. Nedosiahnuteľný obraz túžby splnením často veľmi rýchlo sa 

stáva šedou skutočnosťou, plnou sklamaní. 

Slovo túžba, nakrivené smerom k pozemským veciam, sa stalo už dávno len karijatúrou 

svojho vlastného zmyslu. 

Vžite sa len do stavu takého túžiaceho. Zo súčasných pomerov a okolností vzniká 

prianie za niečím, čoho v tú chvíľu nie je možné dosiahnuť, teda čoho sám človek nemôže 

splniť. Vo svojej nespokojnosti s prítomnosťou sa človek zavesí na také prianie buď tým, že 

sa vo voľnej chvíli oddáva krásnym snom, alebo že k svojmu uspokojeniu sa vžíva do 

predstavovaných a predstieraných pôžitkov, zatiaľ ešte nedosiahnuteľných. Často tým 

ukľudňuje svoju zlosť a dusí svoju nespokojnosť. 

Také pohrávanie si s myšlienkami, ktoré zo začiatku býva len zábavným vyplnením 

času osamotených, časom sa stále viac posilňuje, a čoskoro nachádza spojenie s okolo sa 

potulujúcimi rovnakými druhmi a nakoniec tiež s nazhromaždenými strediskami rovnakých 

myšlienkových foriem, čím sa im dostane prílivu netušenej posily. 
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Ide tu takmer vždy len o priania, namierené k splneniu celkom osobných žiadostí a to 

čisto pozemského druhu. K tomu patrí samozrejme tiež tak známa túžba po domove! Nie je to 

v základe nič iného, než sebeckosť, ale v takej forme, aby umožňovala predstieranie 

ušľachtilejšieho citu. Vydávať takú slabosť za niečo velikého alebo ju ospevovať ako 

ušľachtilú lásku je niečo naprosto falošného. Je to nedostatok sebavýchovy, slabosť 

pôžitkárstva. 

Príťažlivosť rovnorodého spustí teraz na nositeľa takého priania celý príval rovnakého 

myslenia a budí v ňom stále pevnejšiu a väčšiu hutnosť, nadobúdajúcej formy pálčivej 

žiadosti, ktorá sa vyvinie až v horúčkovité úsilie dosiahnuť žiadaného splnenia. 

Pálčivá žiadosť, horúčkovité úsilie, strávia telesné sily tak ako duchovné. Tak sa 

dospeje k nemoci alebo k nepremyslenému jednaniu. To je výsledok túžobného úsilia, 

smerujúceho dolu, k pozemským veciam. 

Pravý pojem tohto dnes tak znetvoreného slova je však túžobné hľadanie Svetla, 

Pravdy! Len Pravda je schopná svojim zvláštnym druhom povzniesť ducha, len ona nikdy 

nevedie dolu! Len Pravda je tým lúčom, po ktorom sa môže zniesť požehnanie zo Svetla do 

každého ľudského ducha, aby ho posilnila a rozradostnila na jeho púti po zemi. 

Ľudia, ktorí nosia v sebe toto túžobné hľadanie Svetla a Pravdy, svietia ako pochodeň 

v hlbinách tejto Zeme. A pre týchto ľudí je milostivo daný deň svätodušný s obnovením sily 

zo svetlých výšin – ale tiež len pre nich! Ostatní tejto milosti nemôžu byť vôbec účastní, preto 

že nie sú pre ňu otvorení. 

Kto chce skutočne v sebe prežiť deň svätodušný, obnovenia prúdu síl zo Svetla, ten 

musí mať v sebe túžbu po Svetle a po Pravde neskalenú! Len tým sa môže otvoriť, aby aj do 

neho mohla prúdiť milosť Božia! 

Odhoďte všetky ostatné túžby, namierené k pozemským veciam, potom sa vám 

požehnaním zo Svetla dostane omnoho viac ako ste si sami mohli priať, a to i splnenie 

rôznych pozemských vecí, hodných vášho úsilia. 

Keď si potom nebudete ničoho žiadať pre seba, bude vám dané všetko! Akonáhle sami 

seba ponúknete Svetlu, so všetkým svojím chcením a bytím, potom ste len otvorení Svätej 

Sile, ktorá sa vylieva do všetkých stvorení! 

 

 

 

 

266. (Prvý krok.) 
 

 

DBAJTE, aby moje Slovo vo vás ožilo, lebo len to jediné môže vám priniesť taký 

úžitok, aký potrebujete, aby ste vášmu duchu umožnili stúpať do svetlých výšin večných 

záhrad Božích. 

Nič neprospieva o Slove iba vedieť! A keby ste dokázali celé moje Posolstvo 

odrecitovať naspamäť, vetu za vetou k poučeniu seba i svojich blížnych . . ., nič by to 

neosožilo, pokiaľ podľa neho nekonáte, v zmysle môjho Slova nemyslíte a celý svoj 

pozemský život si podľa neho nezariadite ako niečo samozrejmé, čo vám prešlo do mäsa 

a krvi, čo sa nedá od vás oddeliť. Len potom budete môcť čerpať z môjho Posolstva večné 

hodnoty, ktoré pre vás v sebe prechováva. 

Podľa vašich skutkov vás majú poznať! Tieto Kristove slová platia v prvom rade 

všetkým čitateľom môjho Posolstva! Podľa vašich skutkov, to znamená vo vašom pôsobení, 

teda v myslení a jednaní vášho všedného pozemského života. Ku skutkom patrí i vaša reč, 

nielen vaše konanie, lebo reč je konaním, ktorého účinok ste doteraz podceňovali. Patria 

k tomu dokonca aj myšlienky.  
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Ľudia sú zvyknutí hovoriť, že na myšlienky „clo neplatí“. Chcú tým naznačiť, že za 

myšlienky nemôžu byť braní pozemsky na zodpovednosť, pretože tieto stoja na stupni, pre 

ľudské ruky nedosiahnuteľnom. 

Preto sa zahrávajú často najľahkomyseľnejším spôsobom s myšlienkami, alebo lepšie 

povedané, zahrávajú sa v myšlienkach. Je to žiaľ, často veľmi nebezpečná hra v mylnej 

domnienke, že z toho môžu vyjsť nedotknutí. 

V tom sa však mýlia, lebo aj myšlienky patria k hrubohmotnosti a musia byť za 

každých okolností aj v nej odčinené skôr, ako duch bude schopný slobodne sa vzniesť do 

výšky, len čo sa odpútal od pozemského tela. 

Snažte sa preto už vo svojich myšlienkach stále sa zachvievať v zmysle môjho 

Posolstva tak, že budete chcieť len ušľachtilé a nebudete zostupovať do nížin v domnienke, 

že to predsa nemôže nikto vidieť ani počuť! 

Myšlienky, slová i zjavné činy, to všetko patrí do ríše hrubohmotnosti tohto stvorenia! 

Myšlienky pôsobia v jemnej hrubohmotnosti, slová v strednej a zjavné skutky sa 

formujú v najhrubšej, teda v najhutnejšej hrubohmotnosti. Všetky tieto tri druhy vášho 

konania sú hrubohmotné!  

Avšak formy všetkých týchto troch druhov sú úzko spojené a ich účinky zasahujú do 

seba. Čo to pre vás znamená, ako prenikavo a často rozhodujúco sa to prejaví v premenách vášho 

bytia, to v prvom okamihu nedokážete ani odhadnúť. 

To nehovorí nič iné, ibaže aj myšlienka môže samočinne vo svojom druhu pri ďalšom 

pôsobení posilniť ešte rovnaký druh v strednej hmotnosti, a tým ho priviesť k silnejším 

formám. Práve tak v tomto zosilnení potom ďalej pôsobí a dáva vzniknúť viditeľnej a účinnej 

forme v najhrubšej hmotnosti, pričom vy sami sa toho zdanlivo bezprostredne 

nezúčastňujete.  

Je hrozné toto vedieť, ak poznáte ľahkomyseľnosť a bezstarostnosť pozemských ľudí 

v myslení. 

Bez toho, že by ste to vedeli, ste zúčastnení na nejednom čine, ktorý vykoná niektorý 

z vašich blížnych len preto, že sa mu dostalo práve vám vysvetleným spôsobom posily, ktorá 

bola schopná dohnať ho k najhrubšiemu vykonaniu niečoho, čo doteraz v ňom driemalo 

a s čím si on doteraz vždy zahrával len v myšlienkach. 

Tak nejeden pozemský človek sa pozastavuje veľmi často pohŕdavo nad nejedným 

činom svojho spolublížneho, s hnevom zatracujúc a odsudzujúc taký čin, na ktorom však on 

je pred večnými zákonmi Božími spoluzodpovedný! Pritom môže ísť o jemu celkom 

neznámeho človeka a o čin, ktorý by on sám nebol nikdy vykonal v najhrubšej hmotnosti. 

Vmyslite sa raz do takých dejov. Len potom pochopíte správne, prečo som k vám 

volal vo svojom Posolstve: „Udržujte krb svojich myšlienok čistý, tým založíte mier 

a budete šťastní!“  

Keď sa však potom sami stanete dostatočne silnými vo svojej vlastnej očiste, potom 

bude na zemi páchané omnoho menej zločinov ako doteraz, za ktoré boli spoluvinní mnohí 

bez toho, aby o tom vedeli.  

Čas a miesto takých činov, za ktoré môžete byť spoluvinní, nehrá pritom žiadnu rolu. 

I keby sa to stalo na protiľahlom konci zeme od miesta, na ktorom sa zdržujete, na miestach, 

kam vaša noha nikdy nevkročila, o ktorých jestvovaní nemáte ani poňatia. Zosilnené útvary 

z vášho pohrávania sa s myšlienkami dôjdu až tam, kde objavia rovnorodosť, bez ohľadu na 

vzdialenosti, národnosť a krajinu. 

Tak sa môžu myšlienky závisti a nenávisti časom vrhnúť na jednotlivcov, skupiny, 

alebo celé národy, kde nájdu rovnorodosť, donútia ich k činom, ktoré v uskutočnených 

formách sú celkom odlišné od tých, ktoré vznikli až po vašom pohrávaní sa s myšlienkami. 

Dôsledok sa potom ukáže podľa toho, aké cítenie mal vykonávateľ v čase činu. Tak 

ste mohli prispieť ku spáchaniu činov, na hrôzu ktorých ste sami v skutočnosti nikdy ani 
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nepomysleli, a predsa ste s nimi spojení a časť spätného pôsobenia musí zaťažiť vášho ducha, 

musí sa na neho zavesiť ako závažie, až sa odlúči od tela. 

Naopak, môžete ešte silnejšie prispieť k mieru a ku šťastiu ľudí. Čistým a radostným 

myslením môžete sa podieľať na dobrých skutkoch, ktoré vytvárajú celkom cudzí ľudia 
vaším prispením. 

Samozrejme z toho prúdi požehnanie súčasne späť i na vás a vy ani neviete, prečo 

k vám prichádza. 

Keby ste aspoň raz mohli vidieť, ako sa neposunuteľná spravodlivosť najsvätejšej 

Božej vôle neustále naplňuje v samočinných zákonoch tohto stvorenia a postihuje každú 

jednotlivú myšlienku, ktorú prechovávate, potom by ste napli všetky sily udržať čistotu 

svojho myslenia. 

Až potom sa stanete takými ľuďmi, akých chce Stvoriteľ milostivo viesť k vedeniu, 

ktoré im prepožičia večnosť a učiní z nich Jeho pomocníkov vo stvorení. Potom sa stanú 

hodní toho, aby prijímali vysoké milosti, ktoré sú určené ľudskému duchu, aby ich 

v radostnom a vďačnom odovzdávaní premenené zasielal tým tvorom, ktoré sú schopné 

prijímať ich od ľudí len v takejto premene. Dnes sú od tohto hriešne odrezané úpadkom 

ľudského ducha, hoci im bolo umožnené vzniknúť v časoch lepšieho a čistejšie žijúceho 

ľudstva.  

Ale tým ste potom na zemi prežiarili pre seba k životu iba jedinú vetu z môjho 

Posolstva! 

Ona je pre vás tou najťažšou, ktorá potom všetko ostatné veľmi uľahčí. Jej splnenie 

musí vyvolať zázrak za zázrakom, ktoré budú pozemsky viditeľné a hmatateľné stáť pred 

vami. –  

Keď ste sa takto premohli, čaká vás potom ešte jedno nebezpečie, ktoré vzniklo 

z pokrivenosti ľudského myslenia: V ovládaní myslenia čoskoro rozoznáte silu, ktorú by ste 

až veľmi radi vtlačili do celkom určitých foriem, aby slúžila tomu či onému zvláštnemu účelu, 

zloženému z vlastných prianí. 

Práve pred tým chcem vás už dnes varovať, lebo nebezpečie mohlo by vás pohltiť 

a vy by ste v ňom zahynuli vtedy, keď ste už vkročili na správnu cestu. 

Chráňte sa pred tým, aby ste si túto čistotu myšlienok vynucovali kŕčovitým úsilím. 

Takto by ste ju zatlačili do určitých dráh a vaša námaha stala by sa len vecou umelo 

vynútenou, pokryteckou a nikdy by nemohla mať taký veľký účinok, ako má mať. Vaša 

námaha by priniesla škodu namiesto úžitku, pretože by pri tom chýbalo pravé slobodné 

cítenie. Bola by to opäť len činnosť vášho rozumového chcenia, nie však práca vášho ducha! 

Varujem vás pred tým. 

Myslite na moje slová Posolstva, ktoré vám hovoria, že každá opravdivá veľkosť môže 

spočívať len v jednoduchosti, pretože pravá veľkosť je jednoduchá! Tej jednoduchosti, ktorú 

tu mienim, budete môcť možno lepšie rozumieť, ak si namiesto nej dáte ako prechod 

pozemsky-ľudsky pojem prostoty. To bude asi vášmu porozumeniu bližšie a vystihne tým to 

pravé. 

Myšlienkovým chcením nemôžete svojim myšlienkam dať tú čistotu, ktorú mienim. 

Čisté chcenie musí prosto a neobmedzene vzniknúť z vášho citu, nie vtlačené do slov ktoré 

môžu dať vznik len ohraničenému pojmu. To však nesmie byť. Všeobsiahle snaženie 

k dobrému, ktoré dokáže vznik vašich myšlienok zahaliť a preniknúť ešte prv, ako nadobudnú 

formu, to je to pravé, čo potrebujete.  

Nie je to ťažké, dokonca ľahšie ako ostatné pokusy, len čo pritom panuje skromnosť, 

v ktorej sa nemôže prejaviť domýšľavosť rozumu o vlastnej schopnosti, o vlastnej sile. 

Vyprázdnite sa od doterajšieho myslenia a osloboďte v sebe snahu k ušľachtilému, dobrému. 

Potom získate taký základ myslenia, ktorý pochádza z chcenia vášho ducha. Čo z toho 
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vznikne, môžete spokojne prenechať práci rozumu k prevedeniu v najhutnejšej 

hrubohmotnosti. Nikdy sa nemôže sformovať niečo nesprávne. 

Odhoďte všetko súženie myšlienkami ďaleko od seba. Namiesto toho dôverujte svojmu 

duchu, ktorý si správne prekliesni cestu, pokiaľ si ju sami nezatarasíte. Byť slobodní 

v duchu, to neznamená nič inšie, ako nechať ducha ísť vo vás svojou cestou! On nemôže 

potom nikde inde poputovať, len do výšin, kam je s istotou priťahovaný svojou 

rovnorodosťou. Doteraz ste ho zdržiavali tak, že sa viac nemohol rozvinúť, tým ste jeho 

rozlet, či perute spútali.  

Základ pre výstavbu nového ľudstva, ktorý nemôžete a nesmiete obísť, spočíva v tejto 

jedinej vete: Udržujte krb svojich myšlienok čistý! 

A človek musí s tým začať! Je to jeho prvoradou úlohou, ktorá ho učiní takým, aký 

musí byť! Vzorom pre všetkých, ktorí usilujú ku Svetlu a Pravde a ktorí chcú celým svojím 

bytím vďačne slúžiť Stvoriteľovi. Kto toto splní, nebude potrebovať žiadne iné pokyny. On je 

takým, aký má byť a dostane sa mu neskrátene tých pomocí, ktoré na neho čakajú vo stvorení, 

aby ho viedli bez prerušenia do výšin. 

 

 

 

 

268. (Cudnosť.) 
 

 

CUDNOSŤ je pojem, ktorý bol pozemskými ľuďmi tak neuveriteľne zúžený 

a obmedzený, že z jeho skutočného významu už nezostalo vôbec nič. Bol dokonca strhnutý na 

nesprávnu cestu, čo prirodzene muselo mať za následok, že toto pokrivenie prinieslo mnohým 

ľuďom zbytočnú tieseň a dokonca veľmi často aj nevýslovné utrpenie. 

Pýtajte sa, kde len chcete, čo je to cudnosť a odvšadiaľ dostane sa vám odpovede, že je 

to pojem pre telesnú nedotknuteľnosť, vysvetľovaný rôznou formou, vždy však v tom 

prevláda názor pozemských ľudí.  

To svedčí o malichernom myslení ľudí, podriadených rozumu, ktorí vymedzili hranice 

všetkého pozemského, pretože nestačí na viac so svojimi schopnosťami, zrodenými 

z pozemského. 

Aké ľahké by bolo tohto človeka považovať za cudného, v čom by si aj poľahky získal 

povesť a mohol by sa naďalej slniť v márnivom sebaoslavovaní. Tak by sa však nedostal ani 

o krok vyššie na ceste do svetlých záhrad, ktoré ako raj sú konečným blaženým cieľom 

ľudského ducha.  

Pozemskému človeku neprospeje, ak udrží svoje hrubohmotné telo nedotknuté 

a poškvrní svojho ducha, ktorý potom by už nikdy nemohol prekročiť prahy, vedúce nahor od 

jedného stupňa k druhému.  

Cudnosť je inakšia, ako sa ľudia domnievajú. Je omnoho obsiahlejšia, väčšia a nežiada 

zaujatie proti prírode. To by predsa bolo previnením voči zákonom zachvievajúcim sa 

v Božom stvorení a nemohlo by zostať bez nepriaznivých následkov. 

Cudnosť je pozemský pojem pre čistotu, ktorá je božská. Pre každého ľudského 

ducha je to úsilie k hrubohmotnému uplatneniu vytušeného odlesku Božskej samozrejmosti. 

Čistota je božská a človek ju napodobňuje cudnosťou, teda duchovným obrazom, ktorý môže 

a má byť viditeľným v pozemskom konaní.  

To by malo postačiť pre každého zrelého ľudského ducha ako základný zákon 

napĺňania cudnosti. Ale na tejto zemi je človek pod nátlakom rôznych vlastných prianí 

naklonený predstierať sám sebe niečo, čo v skutočnosti v ňom nie je, a to len preto, aby 

dosiahol splnenie vlastných prianí. 
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Sebectvo sa prediera na čelné miesto a ochromuje vážne čisté chcenie! Človek si to 

sám nikdy neprizná, ale necháva sa pritom pokojne poháňať. A keď už skutočne nevie, čo by 

si ešte nahovoril, nazýva to svoje, veľmi často jednoznačné úsilie o splnenie vlastných 

pochybných prianí, riadením osudu, ktorému sa treba odovzdať.  

Preto potrebuje ako smernicu a ako oporu ešte aj iné vysvetlenia, ktoré by mu 

umožnili poznať a prežiť, čo cudnosť skutočne je, ako vyzerá podľa vôle Božej, ktorá 

nevyžaduje nijakú odluku od prírody. 

V Božskom je čistota úzko spojená s láskou! Preto ani človek na zemi sa nesmie 

pokúšať ich oddeľovať, ak mu to má priniesť požehnanie. 

Avšak aj láska na zemi je len nepeknou znetvoreninou toho, čím skutočne je. Preto sa 

bez predchádzajúcej zmeny nemôže zjednotiť s pojmom pravej čistoty. 

Všetkým tým, ktorí sa snažia dosiahnuť cudnosť, dávam radu, poskytujúcu im oporu, 

ktorú potrebuje človek na zemi aby mohol žiť tak, ako to spočíva v zákone stvorenia a ako je 

to i Bohu milé: 

„Kto pri svojom konaní stále myslí i na to, aby nespôsobil škodu svojmu 

spolublížnemu, ktorý mu dôveruje a neurobí nič také, čo by potom tohto mohlo trápiť, ten 

bude vždy konať tak, že zostane duchovne nezaťažený, a preto môže byť nazvaný 

skutočne cudným!“ 

Tieto prosté slová, pochopené správne, môžu byť pre človeka ochranným sprievodcom 

po celom stvorení a viesť ho nahor do svetlých záhrad, do jeho vlastného domova. Tieto slová 

sú pravým kľúčom pre správne konanie na zemi, pretože v nich je pravá cudnosť. 

Syn Boží Ježiš vyjadril presne to isté slovami: 

„Miluj svojho blížneho ako seba samého!“ 

Musíte sa však chrániť pred upadnutím do starých ľudských chýb. Nesmiete zase 

upravovať zmysel týchto slov tak, aby z časti skrivené, slúžili len vašim účelom. Nemajú 

ospravedlňovať vaše falošné jednanie a ukolísavať vašich spolublížnych k pohodlnosti 

a neúcte, alebo ich dokonca obalamutiť.  

Prijmite tieto slová tak, ako sa skutočne majú chápať, a nie tak, ako sa vám to zdá 

pohodlné a vhodné pre vaše sebecké prianie. Potom sa vám stanú najostrejším mečom vo 

vašich rukách, ktorým budete môcť poraziť všetko temné, ak budete chcieť. Nechajte ich 

správnym spôsobom ožiť vo svojom vnútri, aby ste sa ako jasajúci víťazi, naplnení vďakou, 

chopili života na zemi!  

 

 

 

 

269. Záchrana! Spása! 
 

 

ZÁCHRANA! Spása! Ako často si už ľudia vytvorili nesprávnu predstavu o týchto 

slovách. Chceli v nich vidieť len bezvýhradnú pomoc zo Svetla bez ohľadu na nadovšetko 

svätú spravodlivosť! V tom spočíva úplné poblúdenie, ktoré sa dnes prejavuje vo všetkom, čo 

vymyslí ľudská myseľ. Ľudia by si najradšej z Boha učinili svojho otroka, vždy ochotného 

k ich službám a určeného k tomu, aby sa staral len o blaho malých pozemských ľudí. 

Len sa raz na to spýtajte samých seba, objasnite si svoje myšlienky bez prikrášľovania, 

pozrite sa vecne a jasne až na dno svojho vnútra! Budete si potom musieť priznať, že celé 

vaše myslenie nebolo nikdy zamerané inak, ako že Boh má vám na vaše prosby stále pomáhať 

ako služobník, a tak splniť vaše priania. 

Zaiste, že to neoznačujete takým pomenovaním, ktoré by bližšie vystihlo druh vašej 

povahy, ale používate ako vždy iných slov na vyjadrenie svojho nesprávneho chcenia. 
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Zahaľujete sa do pláštika predstieranej pokory. Nehovoríte, že Boh vám slúži, ale že vám 

„dáva“. To však nič nemení na veci, že celé vaše konanie, dokonca aj pri modlitbe, pochádza 

od zlého a nemôže byť Bohu príjemné a milé!  

Buďte konečne raz pravdiví aspoň voči sebe samým a zachvejte sa pri poznaní, ako ste 

doteraz ustavične stáli pred svojím Bohom, svojvoľní, spupní a nespokojní, pokryteckí 

vo svojej povrchnosti. Na Boha ste mysleli len v núdzi a utrpení, aby vám pomohol 

z následkov vášho konania. Pritom ste sa však nikdy vopred nepýtali, či tiež vaše rozhodnutia 

spočívali v rámci Jeho vôle. 

Čím ste, vy, ľudia, pred všemohúcnosťou a vznešenosťou svojho Pána, že ho chcete 

nechať robiť za seba, tak, ako sa to vám páči! S akou domýšľavosťou snažíte sa presadiť tu 

na zemi tie zákony, ktoré pochádzajú z vášho malicherného myslenia! Zákony, ktoré nie sú 

v súlade s večnými zákonmi Božími vo stvorení! Svoje nesprávne chcenie prevádzate často 

s takým chytráctvom a zlomyseľnosťou, že to nemožno pred Bohom zodpovedať. Škodíte 

tak svojim blížnym, kvôli vlastným výhodám, či už finančným a majetkovým, alebo 

k získaniu obľuby tých, pre ktorých to robíte. 

Teraz sa všetko zvalí na vás ako ťarcha padajúcich hôr, veď podľa zákona zvratného 

pôsobenia nemohlo byť nič z vášho nesprávneho konania zrušené rozuzlením, iba ak by ste sa 

sami z toho uvoľnili zmenou svojho chcenia k dobrému.  

Múry, ktoré dosiaľ ešte zabraňujú zosuvu nazhromaždeného množstva odplaty, budú 

odstránené! Nezadržateľne sa to všetko valí dolu na pozemské ľudstvo, chcúce zotrvať 

v duchovnej lenivosti a domýšľavosti, len aby presadilo svoju vôľu, už dávno vzdialenú od 

vôle Božej. 

To znamená však koniec nadvlády všetkého temna tu na zemi! Zrúti sa a strhne so 

sebou všetkých ľudí, ktorí sa k nemu pridružili. 

Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po 

krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje.  

V tom je práve tá podmienka, že každý človek sa má sám namáhať, aby Slovo Pána 

poznal ako jedinú záchranu! Ak ale v pochybnostiach nechá prejsť okolo seba túto poslednú 

možnosť bez toho, že by ju všemožne využil, taká príležitosť sa mu nikdy viac nenaskytne 

a okamih, v ktorom by bol mohol nájsť spásu, bude pre neho na veky stratený. 

Jeho záchrana a spása bude len v Slove, ktoré musí prijať, aby žijúc podľa neho, 

oslobodil sa od pút, ktoré ho zdržujú dolu preto, že nespoznal a pokrivil skutočne pravé 

pojmy. 

Najhoršie ste boli otrávení a ohrození nesprávnym výkladom Božej lásky, ktorú ste 

chceli zbaviť všetkej sviežosti, všetkej sily a jasu. Namiesto toho ste ju zahalili nezdravou 

zmäkčilosťou a škodlivou povoľnosťou, čo vás muselo priviesť k duchovnej lenivosti a tým 

uvrhnúť do skazy.  

Chráňte sa pred takým skazonosným krivením pojmu Svätej Božej Lásky! Inak 

upadnete do driemot, spočiatku síce príjemných, ktoré sa však stanú smrteľným spánkom. 

Pravá láska nespočíva v povoľnosti a vo všetko odpúšťajúcej dobrote. To je práve to 

nesprávne, čo ako opojný jed privádza ľudských duchov do ospalosti a slabosti. Nakoniec 

prináša úplné ochromenie a vynucuje si večnú smrť, keďže pritom sa už nemožno zavčasu 

prebudiť. 

Len chladná prísnosť Božej čistoty môže preniknúť do tejto ospalosti a preraziť tak 

pravej láske cestu, vedúcu k vaším duchom. Čistota je prísna, nepozná okrášľovania, ale ani 

nijakého ospravedlnenia. Preto sa bude zdať bezohľadnou snáď nejednému človeku, ktorý by 

si príliš rád chcel niečo predstierať. Ona však v skutočnosti zraňuje len tam, kde nie je niečo 

v poriadku. 
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Zmäkčilosť prináša škodu vám samým, ale aj tým, o ktorých veríte, že sa im takto 

zapáčite. Raz budete súdení niekým vyšším a s takou spravodlivosťou, ktorej ste sa dávno 

odcudzili vlastnou vinou, alebo ste sa od nej sami vzdialili. 

Je to Božia spravodlivosť, nepremenná od večnosti do večnosti a nezávislá od 

ľudskej mienky, nedbajúca na ich priazeň, na ich nenávisť a zlobu, ani na ich moc. Je 

všemohúca, lebo je od Boha! 

Ak nevynaložíte všetku svoju silu k oslobodeniu sa od starého, nenaučíte sa ani 

rozumieť tejto spravodlivosti. Potom ale nedokážete ani stať sa vnútorne novými! A len nový 

človek, zakotvený v Slove života a usilujúci sa ku Svetlu, dostane toľko pomocí, koľko je mu 

treba, aby prešiel Božím súdom. 

Človek si musí pomôcť skrze Slovo, ukazujúce mu cesty, po ktorých sa má uberať! 

Len tak môže nájsť spásu, inak sa mu jej nedostane! Musí zosilnieť v boji, ktorý vedie sám za 

seba, alebo musí v ňom zahynúť! 

Prebuďte sa a postavte sa bojovne proti všetkému temnu, potom sa vám dostane tiež 

pomáhajúcej sily. Slabosi však stratia i tú trošku sily, ktorú majú, lebo ju nevedia správne 

použiť. Bude im tak vzaté ešte i to málo, čo majú, pretože podľa zákona príťažlivosti 

rovnakého druhu to bude pritekať k tým, ktorí silu používajú horlivo a správnym spôsobom. 

Tak sa naplní slovo pradávnych zasľúbení.  

 

 

 

 

269. Kult. 
 

 

KULT má byť sformovaná snaha, aby sa niečo pozemsky nepochopiteľné stalo 

nejakým spôsobom prijateľným pozemskému zmyslu.  

Má to byť sformovaná snaha. Ale žiaľ nie je to ešte tak, lebo inak mnohé by muselo 

mať celkom iné formy, keby tieto pramenili zo samotnej snahy. Pravá cesta priamo 

podmieňuje, aby vonkajšie formy vytryskli z najhlbšieho vnútra. Ale všetko, čo dnes vidíme, 

je rozumová stavba, do ktorej až dodatočne majú byť vložené city. Postupuje sa pritom teda 

obrátenou cestou, ktorú prirodzene práve tak možno nazvať opačnou alebo nepravou cestou 

ktorá nikdy nie je schopná stať sa v sebe skutočne živou. 

Tým sa vytvára všeličo ťažkopádne alebo násilné, čo v inej forme by sa omnoho viac 

podobalo skutočnému chceniu, čím by sa potom nadobudlo tiež presvedčivého pôsobenia. 

Tak mnohé dobre mienené musí odpudzovať namiesto presvedčovať, pretože sa pre to 

nenašla ešte správna forma, ktorú rozum pre pozemsky nepochopiteľné nikdy nemôže 

vytvoriť!  

Tak je to aj v cirkvách. Príliš zreteľne sa pri tom tlačí do popredia rozumová výstavba, 

zameraná na pozemský vplyv a pritom všeličo dobré stráca na dojme, lebo to pôsobí 

neprirodzene. 

Neprirodzene môže pôsobiť opäť len to, čo nezodpovedá zákonom stvorenia. Ale 

v terajších kultoch je dnes plno práve takých vecí, kde jednoducho všetko, čo odporuje 

prirodzeným zákonom stvorenia, zahalí sa do tajuplnéj temnoty.  

Ale práve preto, že ľudia nevedomky nikdy nehovoria o týchto veciach o tajuplnom 

Svetle, ale vždy len o temne, vystihujú to pravé, lebo Svetlo predsa nepozná žiadne 

zahaľovanie ani žiadnu mystiku, ktorá by nemala mať miesto vo stvorení, ktoré vzniklo 

z dokonalej vôle Božej a pracuje samostatne v nezmeniteľnom rytme. Nič nie je jasnejšie vo 

svojom tkaní ako práve stvorenie, ktoré je dielom Božím! 
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V tom spočíva tajomstvo úspechu a trvania alebo pádu. Čo je vybudované na týchto 

živých zákonoch stvorenia, tomu ony napomáhajú, prinášajú úspech a tiež trvanie. Kde sa 

však na tieto zákony nedbá, či už z nevedomosti alebo svojvôle, tam musí nevyhnutne nastať 

po kratšom alebo dlhšom čase zrútenie, pretože to nestojí na pevnom, neotrasiteľnom základe, 

nemôže sa teda trvalo udržať. 

Preto je tiež tak mnoho ľudských diel pominuteľných, čo by inak nemuselo byť. 

K tomu patria kulty rozličných druhov, ktoré sa neustále podrobujú zmenám, ak sa nemajú 

vnútorne celkom rozpadnúť. 

Syn Boží dal ľuďom vo svojom Slove tým najjednoduchším a najjasnejším spôsobom 

pravú cestu, po ktorej majú kráčať vo svojom pozemskom živote v zhode s tkaním vo 

stvorení, aby im boli nápomocné zákony Božie, ktoré sa prejavujú v tkaní vo stvorení, 

a vyniesli ich nahor do svetlých výšin, a tak zavládol mier a radosť na Zemi.  

Cirkvi však, žiaľ, nedržali sa cesty, ktorú sám Syn Boží celkom presne vysvetlil a dal 

ku spáse a povzneseniu ľudí, ale pripojili k jeho učeniu všeličo z vlastného myslenia, a tým 

prirodzene spôsobili zmätok, ktorý musel viesť k rozkolom v cirkvi ruku v ruke, pretože to 

nezodpovedalo zákonom stvorenia a tiež aj preto, hoci to znie podivne, že je proti jasnej 

náuke Syna Božieho, od ktorého predsa odvodzujú svoje meno ako kresťania.  

Tak je to napríklad s mariánskym kultom pápežských kresťanov. Zmienil sa Ježiš 

niekedy trebárs len jediným slovom o niečom takom? A pritom učil ľudí všetko, ako majú 

myslieť a konať, dokonca ako mali hovoriť a modliť sa, aby si počínali správne podľa vôle 

Božej. Prikázal niekedy, čo i len jediným slovom, niečo podobného? Nie, to neučinil! A to je 

dôkazom, že to tiež nechcel, že to nemalo byť! 

Sú dokonca známe jeho výroky, dokazujúce opak toho, na čom sa zakladá mariánsky 

kult.  

A kresťania sa chcú predsa vo svojom poctivom konaní riadiť len podľa Krista, inak 

by predsa neboli kresťanmi. 

Ak teraz ľudia k tomu ešte viac pridali a pápežské cirkvi konajú inak, ako učil Kristus, 

tým je daný dôkaz, že sa táto cirkev opovážlivo stavia nad Syna Božieho, lebo opravuje Jeho 

slová a ustanovuje obrady, ktoré Syn Boží nechcel, veď po všetkom tom, čo ľuďom dal, bol 

by ich o tom rozhodne poučil. 

Istotne jestvuje kráľovná nebies, ktorá podľa pozemských pojmov by sa mohla nazvať 

i Pramatkou, a predsa je najčistejšou pannou. Ale táto je od večnosti v najvyšších výšinách 

a nikdy sa pozemsky nevtelila! 

Je to tiež ona, ktorej žiariaci obraz, nie však v skutočnosti ju samu, môžu tu a tam 

hlboko rozochvení ľudia niekedy „vídať“ alebo „vyciťovať“. Cez ňu prichádzajú tiež často 

urýchlené pomoci, nazvané zázrakmi. 

Skutočne osobne uzrieť túto Prakráľovnú nemôže však nikdy ani ten najzrelší ľudský 

duch, pretože podľa neskriviteľných zákonov stvorenia každý druh je schopný vždy vidieť len 

rovnaký druh. Tak pozemské oko môže vidieť len pozemské, jemnohmotné oko len 

jemnohmotné, duchovné oko len duchovné a tak ďalej. 

A pretože ľudský duch môže zrieť len duchovné, z ktorého sám pochádza, preto tiež 

nie je schopný uzrieť Prakráľovnú v skutočnosti, ktorá je omnoho vyššieho druhu. Ak je 

k tomu človek niekedy omilostený, vidí len jej žiariaci duchovný obraz, javiaci sa ako živý. 

Už jeho žiarenie môže byť také silné, že spôsobí zázrak tam, kde nájde k tomu pripravenú 

pôdu, ktorú poskytuje buď neochvejná viera, alebo hlboké pohnutie v utrpení či radosti. 

To spočíva v pôsobení stvorenia, ktoré pochádza a je udržované dokonalou vôľou 

Božou. V tomto pôsobení je už od prapočiatku a na celú večnosť obsiahnutá všetka pomoc 

ľuďom, pokiaľ sa sami od nej neodvrátia v chcení vedieť všetko lepšie. 

Vo stvorení pôsobí Boh; veď ono je Jeho dokonalým dielom. 
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A práve v dôsledku tejto dokonalosti muselo pozemskému narodeniu Syna Božieho 

predchádzať tiež pozemské plodenie. Kto tvrdí opak, pochybuje o dokonalosti diela Božieho, 

a tým aj o dokonalosti samého Boha, ktorého vôľou stvorenie vzniklo. 

Nepoškvrnené počatie je počatím v najčistejšej láske. Opakom toho je počatie 

v hriešnej zmyselnosti! Avšak niet pozemského zrodenia bez plodenia. 

Keby pozemské počatie, teda pozemské plodenie nemohlo byť ako také nepoškvrnené, 

potom by sa i na každé materstvo muselo dívať ako na pošpinenie! 

Tiež prostredníctvom stvorenia prehovára Boh, prejavuje v ňom zreteľne svoju vôľu. 

Poznať túto vôľu je povinnosťou človeka. A Syn Boží ukázal k tomu pravú cestu vo 

svojom Svätom Slove, lebo ľudia sa sami o to neusilovali, a preto sa čoraz viac zamotávali do 

samočinne pôsobiacich zákonov stvorenia. 

Toto neovplyvniteľné tkanie vo stvorení by muselo časom ľudí zničiť pri ich 

neznalosti alebo nesprávnom používaní, zatiaľ čo ľudstvo vyzdvihne vysoko, ak žije správne 

podľa vôle Božej. 

Odmena i trest pre človeka spočívajú v samočinnom tkaní vo stvorení, ktoré je 

trvale bez zmeny riadené samotnou vôľou Božou. V tom spočíva aj zavrhnutie alebo spása! Je 

neúprosné a spravodlivé, vždy vecné, bez ľubovôle. 

V ňom spočíva nevýslovná veľkosť Boha, jeho láska a spravodlivosť. Teda v Jeho 

diele, ktoré prenechal človeku a mnohým iným tvorom ako príbytok a domov. 

Nadišiel teraz čas, kedy ľudia musia prísť k vedeniu o týchto veciach, aby s plným 

presvedčením dospeli k poznaniu Božieho pôsobenia, ktoré sa prejavuje v Jeho diele!  

Potom každý pozemský človek bude stáť celkom pevne a neochvejne tu na zemi v 

najradostnejšom tvorivom chcení, s najvďačnejším pohľadom k Bohu, pretože ho s ním na 

veky spája poznanie prameniace z vedenia! 

Aby som ľuďom sprostredkoval také vedenie, ktoré by im dalo prehľadné 

a zrozumiteľné presvedčenie o tom, ako Boh pôsobí vo svojej spravodlivosti a láske, napísal 

som dielo „Vo Svetle Pravdy“, ktoré nenecháva žiadnu medzeru, skrýva v sebe odpoveď na 

každú otázku a ujasňuje ľuďom to, aké podivuhodné sú cesty vo stvorení, ktoré udržuje 

mnoho služobníkov jeho vôle. 

Svätý je však jedine Boh! 

 

 

 

 

270. Strnulosť. 
 

 

VŠETKO vo stvorení je pohyb. Tento pohyb, vyvolaný celkom zákonite tlakom 

Svetla, vytvára teplo a dáva v ňom vznikať formám. Bez Svetla by nebolo ani pohybu. Preto 

si človek môže tiež predstaviť, že pohyb v blízkosti Svetla musí byť ešte rýchlejší, silnejší ako 

vo väčšej vzdialenosti od neho.  

Vzdiaľovaním sa od Svetla, pohyb sa stáva skutočne stále pomalším, ťažkopádnejším 

a lenivejším a môže viesť časom až k ustrnutiu všetkých foriem, ktoré sa vytvorili už 

predtým, keď bol pohyb živší. 

Pod výrazom „Svetlo“ sa nerozumie v tomto svetlo nejakého súhvezdia, ale Prasvetlo, 

ktoré je samotný Život, teda Boh!  

Na doplnenie obrazu o dianí vo stvorení, daného v hrubých rysoch, chcem dnes 

zamerať pozornosť na zem, ktorá krúži v oveľa väčšej vzdialenosti od Prasvetla, ako tomu 

bolo pred mnohými miliónmi rokov. Zem bola vydávaná čoraz viac napospas tiaži temna 

prostredníctvom ľudí, ktorí sa vzdialili od Boha v smiešnej namyslenosti tým, že jednostranne 
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príliš pestovali rozum, ktorý je a vždy zostane obrátený len nadol k hrubej hmotnosti, lebo 

k tomu bol daný ľuďom, ale za predpokladu, že bude môcť neskalene prijímať všetky žiarenia 

a dojmy zhora, zo svetlých výšin. 

Prednému mozgu pripadá všetka práca rozumu, smerujúca k vonkajšej činnosti 

v najhrubšej hmotnosti, teda v hmote, naproti tomu zadný mozog je určený na 

prijímanie a odovzdávanie k ďalšiemu spracovaniu dojmov zhora, ktoré sú ľahšie, svetlejšie 

ako hrubá hmotnosť. 

Táto harmonická spolupráca oboch mozgov, daná ku prospechu ľudstva, bola 

jednostranným priklonením sa človeka len na pozemskú, teda hrubohmotnú činnosť porušená 

a časom celkom podviazaná, doslova zošnurovaná, keďže predný mozog príliš aktívnym 

zamestnaním musel sa časom nadmerne vyvinúť v porovnaní so zanedbávaným zadným 

mozgom, ktorý stále viac slabol a stával sa neschopným prijímania. Tak v priebehu tisícročí 

vzniklo pri hrubohmotnom rozmnožovaní ľudí dedičné zlo. Deti už pri svojom narodení si 

prinášali v pomere k zadnému mozgu omnoho lepšie vyvinutý predný mozog, a tak vzniklo i 

nebezpečie prebudenia dedičného hriechu, ktorý spočíva v tom, že myslenie, ovplyvnené už 

dopredu veľkosťou predného mozgu, musí byť zamerané len na pozemské, teda odvrátené od 

Boha. 

To všetko ľahko pochopí každý vážne zmýšľajúci človek. Okrem toho som to 

vysvetlil v mojom Posolstve dopodrobna z mnohých strán.  

Všetko zlo na zemi povstalo tým, že človek následkom svojho duchovného pôvodu 

mal možnosť vykonávať svojím chcením nátlak na všetko, čo sa nachádza na zemi, zatiaľ čo 

práve týmto duchovným pôvodom mohol a mal všetko povznášať nahor. Veď to bola a je 

jeho skutočná úloha v pozdejšom stvorení, kde prirodzene všetko duchovné vedie. Môže viesť 

nahor, čo by bolo prirodzené, ale práve tak aj nadol, ak duchovné chcenie usiluje sa prevažne 

len o pozemské veci, tak ako je to u pozemských ľudí. 

V mojom Posolstve som priniesol vedenie o stvorení spolu s vysvetlením všetkých 

samočinne pôsobiacich zákonov vo stvorení, ktoré možno nazvať aj zákonmi prírodnými. V 

tomto vedení, ukazuje sa bez medzier celé tkanie vo stvorení a umožňuje jasne poznávať 

všetky deje. Tak rozvíja v nedotknuteľnej dôslednosti účel celého ľudského života, tiež 

jeho otázku „odkiaľ a kam“, takže dáva odpoveď na každú otázku, ak človek vážne hľadá. 

Pri tomto sa musia zastaviť aj tí najzlomyseľnejší protivníci, pretože ich prefíkanosti 

už nestačia na to, aby mohli rušivo vniknúť do tohto dokonale povedaného celku a aby tak 

ľuďom vzali i túto pomoc. –  – 

Povedal som, že pohyb vo stvorení musí byť tým pomalší, čím sa niečo nachádza vo 

väčšej vzdialenosti od Prasvetla, východiska tlaku, ktorý vo svojom dôsledku prináša pohyb. 

Tak je to v túto dobu so zemou. Vinou pozemských ľudí neustále sa vzďaľovalo jej 

krúženie, pohyby sa tým stali pomalšie, čoraz lenivejšie a mnohé sa tým nachádza skoro 

v stave začínajúcej strnulosti. 

Strnulosť má tiež veľa stupňov, na počiatku ju ani nemožno ľahko poznať. I v ďalšom 

jej priebehu zostáva rozpoznanie nemožné, iba že by niekedy jasný lúč podnietil 

k dôkladnejšiemu pozorovaniu. 

Je to ťažké už preto, že všetko to, čo žije v okruhu neustále sa spomaľujúcich 

pohybov, súčasne je vťahované do pribúdajúceho zhustenia, ktoré vedie k strnulosti. Pritom 

však nie je to len telo človeka, ale všetko, teda aj jeho myslenie. Ide to až do tých najmenších 

maličkostí. Nepozorovateľne sa tiež menia a posúvajú aj všetky pojmy a dokonca i tie, ktoré 

sa vzťahujú na zmysel reči.  

Človek to nemôže pozorovať u svojho blížneho, pretože sám je vtiahnutý do 

rovnakých lenivých záchvevov, pokiaľ sa sám nevynasnaží s najsilnejším chcením 

a húževnatosťou prebojovať duchovne nahor, aby sa tak dostal aspoň o trochu bližšie ku 
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Svetlu, čím by sa postupne i jeho duch stával pohyblivejším a tým i ľahším, jasnejším, čo by 

ovplyvnilo i pozemské poznávanie. 

Ale potom preľaknutý a s hrozným zdesením uvidí alebo prinajmenšom vycíti, ako 

ďaleko na tejto zemi už dospeli k strnulosti pokriveniny všetkých pojmov. Chýba rozsiahly 

nadhľad na to podstatné, keďže všetko je vtesnané do úzkych neprehľadných hraníc, ktorými 

už nemožno viac preniknúť a časom musia úplne zadusiť všetko, čo zvierajú.  

Už často som poukazoval na pokrivené pojmy. Tieto sa však teraz na svojej ceste 

nadol dostávajú pomaly do strnulosti, neustále sa vzďaľujúc od Svetla. 

Nie je nutné uvádzať k tomu jednotlivé príklady. Na také vysvetlenia by sa vôbec 

nedbalo, alebo by sa označili ako obtiažne slovičkárenie, pretože ľudia sú príliš strnulí, alebo 

leniví na to, aby chceli o tom dôkladne premýšľať. 

Hovoril som už tiež dostatočne o moci slova, o tajomstve, že dokonca ľudské slovo 

môže v okruhu zeme pôsobiť na činnosť stvorenia dočasne tvorivo alebo rozkladne. 

Znením, tónom a zostavením slova uvádzajú sa totiž do pohybu sily vo stvorení, ktoré 

nepôsobia podľa úmyslu rečníka, ale v zmysle slova, podľa jeho vlastného významu. 

Význam slova bol však kedysi daný silami, ktoré slovo uvádzajú do pohybu a ktoré 

sú tým presne naladené na správny význam alebo obrátene, ale nie na chcenie hovoriaceho. 

Zmysel a slovo povstali z pohybu príslušných síl, a preto sú neoddeliteľne jedno!  

Myslenie človeka pohýňa zase iné prúdy síl, ktoré zodpovedajú zmyslu myslenia. 

Človek by sa preto mal namáhať vyberať správne slová na vyjadrenie svojho myslenia, a tým 

správnejšie a jasnejšie vyciťovať. 

Dajme tomu, že sa človeka spýtajú na niečo, o čom počul, alebo čiastočne aj mohol 

vidieť. Po opýtaní by bez všetkého tvrdil, že on to vie! 

Podľa mienky mnohých povrchných ľudí bola by táto odpoveď správna, a predsa 

podľa Pravdy je nesprávna a hodna zavrhnutia. „Vedieť“, to predsa znamená môcť podať 

presné vysvetlenie od začiatku až do konca o každej podrobnosti, bez medzier a z vlastného 

prežitia. Len potom môže človek povedať, že to vie.  

Veľká zodpovednosť spočíva vo výraze, a s tým spojenom pojme „vedieť“! 

Raz som už poukázal na veľký rozdiel medzi „vedením“ a „naučeným“ sa. Učenosť 

ešte ani zďaleka nie je skutočne vedenie, ktoré môže byť len čisto osobné, zatiaľ čo naučené 

ostáva vždy len prijatie niečoho neosobného. 

Niečo počuť, prípadne aj čiastočne vidieť, nie je ešte ani zďaleka samotným vedením! 

Človek nesmie tvrdiť: Viem to, ale nanajvýš by mohol povedať: Počul som o tom, alebo videl 

som to. Ak však chce jednať správne, je podľa pravdy povinný povedať: Neviem to! 

Tak by to bolo v každom ohľade správnejšie konanie, ako keby podával správu 

o niečom, s čím neprišiel vôbec do styku a čo teda ani nemôže byť skutočným vedením. 

Neúplnými správami by len uvaľoval podozrenie na iných ľudí, alebo by ich obviňoval a 

možno ich dokonca vrhal zbytočne aj do nešťastia bez toho, že by poznal vlastné súvislosti. 

Preto zvažujte starostlivo svojím cítením každé slovo, ktoré chcete použiť. 

Kto hlbšie premýšľa a nechce sa už uspokojovať so strnulými pojmami, aby sa 

ospravedlnil za táravé vystatovanie sa a za zlé chcenie, ten ľahko porozumie tomuto výkladu. 

Naučí sa tiež ticho skúmať všetko, čo hovorí a pozerať pritom viac dopredu. 

Takýchto zúženín pojmov je už nesčíselne mnoho a svojimi zhubnými následkami 

stali sa zvyklosťou medzi pozemskými ľuďmi. Otroci rozumu si tieto pokriveniny dychtivo 

osvojujú a podporujú ich ako najochotnejší prisluhovači luciferovského pôsobenia 

najťažšieho temna. 

Naučte sa starostlivo pozorovať a správne využívať prúdy tohto stvorenia, ktoré v sebe 

nesú vôľu Božiu a tým aj Božiu spravodlivosť v najčistejšej forme. Potom opäť nájdete 

opravdivé ľudstvo, ktoré vám bolo vyrvané. 
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Koľko utrpenia by sa tým odvrátilo a koľkým zlomyseľníkom medzi ľuďmi by sa 

vzala možnosť ich konania. 

Z tohto teda vyplýva, že toto zlo bolo príčinou, ktorá zavinila skreslené vysvetľovanie 

pozemského života Syna Božieho, Ježiša, pretože v niektorých bodoch nesúhlasí so 

skutočnosťou. V dôsledku toho časom vznikol v mysliach ľudí celkom nesprávny obraz, ktorý 

žiaľ trvá dodnes. Takisto boli pokrivené aj ním prednesené slová, podobne ako sa to stalo 

u všetkých náuk, povýšených na náboženstvo, ktoré mali ľuďom priniesť povznesenie 

a zdokonalenie ducha. 

A v tom spočíva tiež veľký zmätok medzi ľuďmi, ktorí si vzájomne môžu stále menej 

a menej skutočne rozumieť. Z toho potom zákonite vyrastá a rozkvitá nepokoj, nedôvera, 

závisť, ohováranie a nenávisť. 

To všetko sú neklamné znamenia postupujúcej strnulosti na zemi!  

Vzchopte sa duchovne, začnite myslieť a hovoriť prezieravo a všeobsiahle, so zrakom 

obráteným ďaleko dopredu! To predpokladá prirodzene tiež že budete pracovať nielen 

rozumom, ktorý patrí k najhrubšej hmotnosti, ale že opäť dáte možnosť aj vášmu duchu viesť 

váš rozum, aby mu slúžil podľa určenia vášho Stvoriteľa, ktorý vás na počiatku nechal 

vzniknúť na tejto zemi ešte neskrivených. 

Tak mnohé sa už nachádza v prvom stupni strnulosti. Ak sa budete ďalej 

dopúšťať týchto ťažkých chýb,...potom môže tým byť zasiahnuté celé vaše 

myslenie a bude musieť plynúť neskriviteľnými, železnými prieplavmi, ktoré vám samým 

prinesú iba ak nevoľnosť, utrpenie za utrpením, aby vás nakoniec donútili zostúpiť dolu zo 

stupňa vášho ľudstva na stupeň bezobsažného, len temnu slúžiaceho stroja, ďaleko od 

akéhokoľvek Svetla. 

 

 

 

 

271. Slávnosť Žiariacej Hviezdy. 
( 29. 12. 1937.) Posledná slávnosť Pánova na zemi.) 

 

 

„Ježiš mal jedného zradcu, ja ich mám však sto!“ 

Triedenie je dokončené! Všetci, ktorí boli schopní porušiť prísahu, museli odísť, aby 

stiahli za sebou ešte tých, ktorí boli nájdení vlažnými alebo polovičatými, ktorí nikdy nemohli 

Slovu poskytnúť pravú pôdu. 

Museli odísť a že padali do temna, mohol poznať každý podľa spôsobu, akým sa ich 

odchod udial. Nebolo v ňom nič šľachetného, lebo temno nemôže byť šľachetné. 

Každý jeden sa musel ukázať takým, akým skutočne je! V tom spočívalo naplnenie 

a rozhodnutie. A oni to učinili. 

Ale práve to, ako to urobili, svedčilo znovu ako o pravdivosti mojich slov v Posolstve, 

tak tiež o tom, že temno musí slúžiť koniec koncov teraz Svetlu. Dokonca i vo svojom 

špatnom chcení. Tak sa stali odpadlíci proti svojej vôli svedkami môjho Slova. 

Aj keď je táto cesta i pre mňa plná utrpenia, predsa mi prináša oslobodenie, ako mnohí 

medzi vami, ktorí ste zostali Svetlu verní, mohli sami dosť zreteľne vycítiť. 

Ani jeden z odpadlíkov by nesmel vstúpiť do novej duchovnej zeme v hodine, ktorá je 

určená Bohom a ktorá má byť prvou hodinou Jeho ríše. Pôda pre to musela byť už predtým 

očistená. 

Čo teraz príde, prežije každý jeden sám a pozná v tom ruku Božiu. Nikto nezostane na 

pochybách, kde hľadať Svetlo. 
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Viac vám dnes nemám čo povedať. Nezabudnite však nikdy, že ja som prišiel k vám 

a nevyšiel som z vás! 

Nepokúšajte sa ma súdiť podľa ľudských merítok; bolo by to nesprávne už preto, že sú 

tak veľmi v mnohom pokrivené a nedajú sa už zjednotiť s vôľou Boha ani s pravými Božími 

zákonmi. Z tohto dôvodu musíte nachádzať na mne všeličo nepochopiteľným až do doby, 

kedy budete môcť opäť nájsť cestu k porozumeniu. 

Prichádzam zo Svetla a do svojho pozemského úkolu vkladám všetko svoje myslenie 

jednanie, ktoré zodpovedá môjmu druhu, ale nie vášmu. Váš druh nechce môjmu rozumieť 

v mnohých veciach. Nie však ja, ale vy, pozemsky ľudia, sa v tom musíte zmeniť, lebo ste sa 

v skutočnosti už dávno odvrátili od Boha, aj keď máte v ústach často Jeho presväté meno. 

Učiteľom vám v tom bude vaše vlastné prežívanie! Potom konečne poznáte, že nie ja 

sa musím riadiť podľa vášho rozumu a vášho názoru, aby ste ma uznali, ale že vy sa musíte 

učiť riadiť sa podľa mňa. 

Prichádzam od Otca, Stvoriteľa a majiteľa tejto zeme so všetkým, čo sa na nej 

nachádza, ako Jeho Syn a zmocnenec, aby som od vás požadoval vyúčtovanie z jeho 

majetku, aby tento vám mohol byť opäť očistený zverený k ďalšej správe, ktorú budete 

vykonávať podľa vôle Boha. Preto nemôžem inak jednať alebo myslieť. 

Už raz som povedal: Moja cesta je nie vašou cestou! To však pochopia ľudia v plnom 

rozsahu asi len vtedy, keď už nebudú prebývať na zemi. Vy ste tomu ešte príliš vzdialení. 

Aj tak majú a môžu tí, ktorí v očistných búrkach zostali verní, prijímať dnes všetky 

požehnania, ktoré Svetlo poskytuje.  

 

 

Prijmite ich v pokore, aby vám to mohlo byť k úžitku! 

 

 

„Počujte moju modlitbu a nechajte ju prúdiť svojim duchom!“ 
 
Pane! Ty jediný, Všemocný, Vševedúci Bože, môj Otče! 
V nepochopiteľnej dobrote svojej múdrosti si ma priviedol na zem, aby Tvoje pôsobenie 

rozkvitlo na pôde, ktorá bude očistená od vypočítavosti všetkých vlastných prianí ješitných pozemských 
ľudí a od všetkej polovičatosti pozemských požiadaviek. 

Aj keď sa mi často zdala strastiplnou cesta, ktorou som pri tom mal ísť, lebo rozum 
pozemského človeka nemohol pochopiť moje jednanie a myslenie a označoval za nesprávne, čo 
nezodpovedalo ich mysleniu, predsa viem, že tvoja múdrosť určuje láskyplne moje cesty! 

Ó Otče, nikdy Ti nebudem môcť vzdať vo svojom diele tu na zemi takú vďaku, akú si mohol 
právom odo mňa očakávať, lebo ľudia sa nenaučia dívať úplne inak na môj druh než na svoj. Všetci ma 
chcú posudzovať podľa toho merítka, aké si sami vytvorili vo svojom pokrivenom rozume.  

Zabúdajú, alebo nechcú pochopiť, že zem patrí Tebe so všetkým, čo je na nej, že oni sami sú 
len hostia, len Tvojimi hosťami, nie však majiteľmi. 

Preto vo svojej Múdrosti chceš teraz vytvoriť, pred počiatkom novej doby, najskôr takú pôdu, 
aká je vhodná a patrí ku Tvojmu kráľovstvu, na akej Tvojmu Slovu vzíde prebohaté ovocie a aká musí 
priniesť svätý mier. 

Tebe buď vďaka, ó Otče, teraz a navždy, po všetky veky, za túto veľkú pomoc! Ty sám 
vybuduješ na zemi dielo, kvôli ktorému si ma zoslal, ako bolo zasľúbené!  

Amen. 
 
Posledné slová: 

„Teraz choďte a prežívajte! Už vám nemám čo povedať!“ 
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(272. Prehlásenie) 
(19. júla 1938) 

 

 

V rámci mojich snáh s cieľom čisto duchovným existuje celá rada činností, kde už po 

tisícky rokov sa okrem vážne hľadajúcich pohybuje tiež mnoho ľudských bytostí, číhajúcich 

na okraji ciest, plných tŕnia, aby sa ihneď zavesili tam, kde očakávajú niečo zvláštneho a aby 

sa tak sami zmocnili predovšetkým úspechu, ktorý ťažko vydobyl iný a využili ich iba vo svoj 

prospech.  

Tam, kde sa to nepodarí, bojujú plní nenávisti a zúrivej pomsty pod vplyvom týchto 

osobných prianí, proti tomu, ktorému sa vnútili a na neho sa zavesili. V tom sa neboja použiť 

žiadny prostriedok, dokonca ani ten najtrestuhodnejší, v domnienke, že v týchto oblastiach je 

ťažké vyvrátiť a dokázať nimi používané falošné tvrdenia. 

Našťastie v mojom prípade je to iné, pretože je vytlačené všetko, čo som povedal, teda 

všetky moje práce, o ktoré sa jedná, a kvôli ktorým ľudské bytosti našli cestu až ku mne 

a chovali sa tiež tak, akoby všetko čo robili, záležalo len na nich samotných; poskytli tiež 

pôžičky, slúžiace na ušľachtilé účely na krytie pozemských požiadaviek tejto duchovnej 

činnosti. Na týchto mojich slovách nebolo teraz ani to najmenšie 
zmenené. Oni sa ešte dnes čítajú presne tak, ako na začiatku 

a môžu slúžiť ako dôkaz a základ mojej odpovedi.  

Také, ako sú ešte dnes, boli od začiatku. Keď sa u toho alebo oného človeka vlastné 

presvedčenie inými vplyvmi alebo úmyslami mohlo stratiť alebo zmeniť, tak mi nemôžu 

pripisovať úmysel nejakého podvodu.  

Z mojej strany sa nič iného nestalo ani nebolo zmenené, ale všetko zostalo tak, slovo 

za slovom. A tieto slová sú moje nezmenené, plné presvedčenie, ku ktorému som nikdy 

žiadneho človeka nechcel prehovárať, pretože som mal len radosť z práce samotnej a je mi 

ľahostajné, kto a koľko ľudí potom povie, že toto je ich presvedčenie. V týchto mojich 

prinesených napísaných dielach, z ktorých sa dá jasne poznať obsah môjho chcenia, som videl 

svoje vlastné životné poslanie, z ktorého pozostáva moje presvedčenie, Otvoriť na zemi 

cesty novému poznaniu! Doposiaľ neznámemu poznaniu o Stvorení, ktoré dá ľuďom 

vnútornú jasnosť a pevnosť.  

Z tohto dôvodu sa tiež považujem za Božieho vyslanca, pretože človek sám zo seba by 

nikdy diela o takom poznaní s úplne novým a predsa prostým vysvetlením nemohol napísať, 

bez toho aby bol k tomu svojim uspôsobením zvlášť určený. Musí ísť pri tom tiež o zvláštne 

spojenie s Božou múdrosťou. 

Pre mňa sú preto diela samotné dôkazom, takže som žil bez najmenších pochýb 

tomuto presvedčeniu, bez toho, aby som chcel mať z toho nejaké výhody než radosť, môcť 

niečo takého pre ľudí napísať. 

Prirodzene nie je v tomto prípade pojem Božieho vyslanca alebo Božieho Syna 

rovnaký, ako tomu bolo u Ježiša, ale sa jedná o zvláštny dej žiarenia, ktoré bolo zakotvené 

v stanovenom čase v mojom pozemskom tele jedine po zažití a prežití veľkého utrpenia, 

nutného pre dozrievanie. Všetko, tiež to špatné prežitie patrilo k tomu, aby som potom dielo 

z vlastného prežitia mohol navonok odieť do správnych slov. V tomto diele pôsobím ako 

najvzdialenejšie pozemské rydlo Božej vôle pre nové zjavenie nutného vedenia.  

Nikdy mi ani nenapadlo, aby som s týmto svojim presvedčením, na ktorom sú 

založené moje diela o poznaní o Stvorení, snáď obchodoval. Pripadalo mi to ako znesvätenie 

mojej úlohy.  

Nie ja ako osoba som teda príčinou a stredom všetkého, čo sa doposiaľ dialo 

a k čomu patrí i spájanie vlastných združení, ale jedine moje dielo „Vo Svetle Pravdy“ ako 

„Nové posolstvo Grálu“.  
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Všetci ľudia prišli do styku so mnou iba po prečítaní mojich prác, nikdy skôr, 

z vlastného a slobodného presvedčenia o správnosti mojich výkladov.  

Ak mi teraz takí ľudia, ktorí sa cítia mojimi dielami vnútorne oslobodení od veľkej 

neistoty a ťažkého tlaku, chcú prejaviť vďačne a s radosťou tu a tam pozornosť rôznymi 

spôsobmi, tak som nemal žiadny dôvod túto vďačnosť a radosť odmietnuť a pokiaľ viem, 

nikto nemá právo vytýkať mi ako nesprávnosť alebo dokonca podvod, že som také veci prijal.  

Okrem toho som sa často dozvedal, že odmietnutie týchto ľudí hlboko zranilo. Vždy 

ma uisťovali, že pre dávajúcich samotných je veľkou radosťou, keď prijmem ich pozornosť.  

Podotýkam, že všetky snáď ešte existujúce zahraničné organizácie, ktoré sú 

vybudované na grálskom učení, musia obmedziť svoje činnosti len na spôsob, ktorý 

zodpovedá zákonom ich krajiny. Ja sám nemám už s týmito organizáciami nič do činenia 

a akékoľvek poverenie, ktoré som v tomto smere vydal – či už obchodného alebo 

organizačného charakteru – musí byť chápané tak, ako by som ho zrušil. Nikto nie je 

oprávnený odvolávať sa nejakým spôsobom na to, že z mojej strany bol urobený nejaký 

príkaz:  

1. Všetky obchodné i súkromné poverenia, ktoré boli mnou urobené, stratili 

platnosť. V platnosti zostáva iba plná moc právneho zástupcu Dr. Karla 

Polaczeka, ktorý je oprávnený jednať v zmysle mojich pokynov a dispozícií.  

2. Vyzývam všetkých svojich stúpencov, aby prestali pracovať v akomkoľvek 

spoločenstve, aby nepokračovali v žiadnej spolupráci alebo činnosti, z ktorej 

by sa dalo usudzovať na ďalšie vedenie hnutia, ktoré som riadil.  

3. Mojim zvláštnym prianím je, aby všetci bývalí príslušníci grálskej osady na 

Vomperbergu opustili čo najskôr osadu a jej okolie.  

4. Je nutné vyvarovať sa čo i len zdaniu, že hnutie pokračuje v nejakej podobe. 

Kto jedná proti mojim uvedeným prianiam, jedná proti mne a na vlastnú 

zodpovednosť. 

 

 

 

Innsbruck, 19. júla 1938 

         Oskar Bernhardt 

         (vlastnoručný podpis) 

 

 

 

Pravosť opisu sa potvrdzuje, originál je v mojej úschove. 

 

 

        Právny zástupca Dr. K: Polaczek 

         Innsbruck,  
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(273. Pojednanie o pôsobení na Vomperbergu) 

 
V roku 1939 vypracoval Abdruschin na výzvu gestapa pojednanie o svojom pôsobení na 
Vomperbergu ako obranu na obvinenie z prospechárstva. (Uvedený je iba výťah, týkajúci sa výčitiek či 
obvinení zo sektárstva, zakladania nového náboženstva, náboženskej spoločnosti a pod. ) 

 

Môžem povedať len toľko: žil som to, čo som napísal, lebo to všetko vychádzalo 

z môjho živého presvedčenia. 

A to malo na zreteli len blaho druhých. 

A pokiaľ sa týka teraz tak často používaného názvu „sekta“ alebo „náboženská 

spoločnosť“ môžem vždy len znovu opakovať, že tomu tak nebolo.  

Už niekoľko rokov som vždy znovu poukazoval na to, že nezakladám cirkev, ani 

sektu, ani náboženskú spoločnosť a že neprinášam nové náboženstvo, ale že mojim úmyslom 

je iba vysvetliť samočinne pôsobiace zákony vo Stvorení. Ich znalosť je pre každého v tomto 

Stvorení žijúceho človeka nutná a žiadúca, všetkým potom môže priniesť len úžitok. 

Všetky moje spisovateľské práce na tomto poli to tiež dokazujú. Preto sa tým tiež už 

nemusím zaoberať.  

Ak sa teraz v niektorých krajinách a štátoch mnohí čitatelia zoskupili a združili ako 

zvláštne zapísané združenia, došlo k tomu len preto, aby sa mohli vždy viac v obtiažnej látke 

prehlbovať, lebo si vzali za základ svojho združenia moje diela, ako to konečne z jednotlivých 

stanov zreteľne vysvitá. Nemal som žiadne právo zabraňovať tomu, nevidel som pre to tiež 

žiadny dôvod.  

Sám som však k týmto združeniam nikdy nepatril, ani som z toho nemal akýkoľvek 

prospech; lebo tieto združenia pracovali len pre seba a platili samozrejme tiež svoje príspevky 

len svojej obci, takže tu nebolo ani žiadnej spojitosti medzi týmito jednotlivými združeniami 

navzájom. 

Venovania zo strany jednotlivých osôb nie sú s tým nijako v rozpore.  

Tiež preto nemožno hovoriť o sekte, to všetko boli len zlostné klebety, ktoré boli 

väčšinou z rôznych strán katolíckej cirkvi zámerne rozširované, ako celkom dobre viem, 

pretože táto vo mne vždy zvláštnym spôsobom videla istý druh konkurencie, čo je však tiež 

neodôvodnené. 

Z týchto prameňov vychádzali tiež ešte ďalšie ohovárania a nezmyselné údaje, ktoré 

boli v priamom rozpore s mojim životom a dielom.  

Podrobnejšie pozorované, dostáva sa všetko do celkom iného, správneho svetla 

a môže byť z tejto skutočnej základne tiež posúdené, ale nikdy odsúdené.  

Chcel som výťažky svojich pozorovaní a bádaní na území samočinných tvoriacich či 

prírodných zákonov ľudstvu sprostredkovať, aby ich potom ku svojmu prospechu využilo. 

Nič iného. Tiež to vysvitá zreteľne z mojich prác, čo samo osebe by predsa muselo byť už 

dostatočným dôkazom.  

Už samotný predslov (Abdruschin, Vo Svetle Pravdy: Na úvod! ), ktorý som uviedol 

na začiatku svojho hlavného diela, hovorí proti akémukoľvek sektárstvu a ukazuje jasne cestu, 

ktorá mi vždy bola základom.  
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(274. Vy, ktorí ste si vzali za cieľ...) 
 

 

Vy, ktorí ste si vzali za cieľ, slúžiť Pánovi s celou silou, buďte silní a pevní! Máte stáť 

nebojácni a verní, so žiariacim pohľadom plným dôvery upretým nahor! V širokom okruhu 

máte byť poznaní ako svietiace majáky, ktoré zvestujú zasľúbený pravý vjazd do záchranného 

prístavu.  

To si vtlačte hlboko do svojich duší! Neistota bude ku skaze každému jednému; lebo 

ona pochádza z pochybností, ktoré majú pôvod v nedostatku dôvery v Božiu pomoc.  

Celkom inak musíte stáť než doposiaľ. Omnoho pokornejší pred všemohúcnosťou 

Božou. Vy všetci ste si to doposiaľ robili tak ľahké, a musíte preto tiež byť vzhliadnutí ešte 

príliš ľahkí pri hlboko vážnom triedení.  

Vzhliadnite raz správne na seba! Čo vy nazývate dôverou, je ešte z veľkej časti 

samoľúbosť, vzhľadom k tomu, že sa domnievate byť viac než mnohí iní ľudia, pretože ste 

mali tú milosť, že ste niečo počuli, čo iným ešte zostalo odoprené. Vo viere v moje poslanie 

sa domnievate, že ste tým dosť urobili a očakávate preto ochranu a pomoc v núdzi, ktorá 

teraz prichádza, a dúfate, že budete ochránení pred útokom temna. Činíte si dokonca nárok na 

celkom zvláštnu ústretovosť, na stálu radu a požehnanie. 

Ešte raz k vám preto volám: Prebuďte sa! 

Prebuďte sa ale teraz sami! S celou dušou máte zápasiť o to, aby vám všetko Svetlo, 

ktoré ste obdržali, zostalo. Každé vyššie poznanie zaväzuje!  

Milosť, ktorá vás postretla je v tom, že vy svoju cestu ku svetlej ríši Božej vidíte pred 

sebou ležať celkom jasne. Máte to ľahké, príliš ľahké, vystupovať nahor do výšin. Preto vám 

musí byť teraz táto milosť k úžitku a musíte sa horlivo snažiť nahor zo všetkých síl, so 

všetkým myslením a cítením! Nič vás nesmie zadržať, nič odchýliť od tejto cesty. K tomu 

patrí verné plnenie povinností na tom mieste, ktoré ste si tu na zemi zvolili, nech už v rodine 

alebo povolaní. S tým musí byť spojené úsilie nahor, len potom bude prichádzať požehnanie 

na vás a vaše pôsobenie.  

Aký je človek ešte malý, a ako sám sebe si pripadá veľký! Hlavne keď tomu verí, pre 

vieru! Ako v ňom potom žiari pocit povznesenia nad svojimi predsavzatiami, nad svojim 

chcením a nad tými citmi, ktoré on svojmu Bohu prináša v ústrety. S akým súcitom hľadí na 

blížnych, ktorí sú ešte ďaleko vzdialení od tejto viery. Avšak všetok súcit je z najväčšej časti 

len samoľúbosť, duchovná namyslenosť, alebo ešte oboje silno pomiešané. Skúmajte sa preto 

tak silno a bezohľadne ako môžete.  

Preto žiadam teraz od všetkých tých, ktorí Kristovo posolstvo chcú nasledovať, 

presvedčenie miesto viery! Lebo kto v sebe ešte teraz nemôže niesť presvedčenie o Pravde 

Božieho Posolstva namiesto viery, nedosiahol takej zrelosti svojho ducha, potrebnej ku 

vzostupu do duchovnej ríše, do ríše jediného Boha, do Raja, a bude zavrhnutý! Celkom 

nezmeniteľne!  

Tu vám nevytvorí najväčšie rozumové vedenie nejakú možnosť k prekĺznutiu! Musíte 

zostať pozadu a byť stratení. 

Nesmiete snáď teraz očakávať, že v ďalšom vývoji, ktorý prostredníctvom Krista 

a môjho Posolstva Grálu učí chápať Boha, bude znovu zmena! Tento vývoj stále trvá, nemá 

však pokračovanie. S dnes ešte chýbajúcim vstupom do duchovného a tým zdokonalením 

dostáva sa váš duch tak ďaleko, že presvedčenie o tejto skutočnosti získate vnútorným 

prežitím. Potom môže každý ľudský duch, stojaci vedome v Božej sile, pôsobiť v takej 

veľkosti, ku ktorej bol už od začiatku povolaný. Nikdy viac by sa ale potom tiež nedomnieval, 

že v sebe nesie Božské. Táto bludná, klamná predstava je len potvrdením a pečaťou  jeho 

dnešnej nezrelosti.  
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V takom pravom vedomí si seba samého bude potom tiež iba spočívať veľká pokora, 

ktorá povstáva v oslobodzujúcej službe, čo spočíva ako základná požiadavka v čistom 

Kristovom učení.  

Na tomto mojom Slove, Bohom chcenom, sa bude každý ľudský duch premeriavať 

a to mu bude súdom, ktoré si rozhodnutím sám vyvolil!  

Požadujem teraz presvedčenie miesto viery! Kto už nebude schopný dosiahnuť 

presvedčenie zrelosťou svojho ducha, kto vo vnútri nemôže sláviť z mŕtvych vstanie z viery, 

ten sa sám zavrhol! Len tvrdým zápasom v zúfalstve s vynaložením plnej sily sa môže ešte 

zachrániť! Nič vám teraz nesmie byť nad toto cennejšie! To platí pre celé vaše bytie!  

  

Amen.  

 

 

 

 

(275. Smernice pre tých, ktorí slúžia) 
 

 

Keď je niekto vybraný v zmysle Posolstva Grálu, aj keď je služba najmenšia zo 

všetkých a najnenápadnejšia, tak ju má tento vybraný vyplniť s plnou obetavosťou vo vernosti 

ku Svetlu, teda bez zreteľa na vlastné chcenie, pretože každá služba má byť pre ľudstvo 

pomocou. Táto pomoc tiež umožní poznať Pravdu a nositeľa najvyššej Vôle. Poznanie prináša 

oživenie. 

Slúžiť, znamená prevziať dobrovoľne povinnosť postaviť všetku svoju silu do služby 

a rozvinúť všetky svoje schopnosti. To ale znamená, neniesť v sebe žiadne ľudské chcenie, 

ale len Božiu Vôľu samotnú. A poznať túto Vôľu Najvyššieho, ako aj byť schopný silu zo 

Svetla správne používať, je možné len s opravdivou pokorou. To je to isté ako slúžiť Bohu! 

Kto sa chce stať nástrojom Svetla slovom i skutkom, ten musí pôsobiť čistotou 

myšlienok. Musí byť schopný otvoriť svoje vnútro, aby pripravil ducha k prijímaniu 

a všetkým prúdiacu Božiu silu mohol nezakalenú odovzdávať ďalej. Jeho cítenie sa bude 

potom vždy viac a viac zjemňovať a duch uvoľňovať, takže bude vyvíjať stále väčšiu silu. 

Len slobodný duch môže byť nástrojom Svetla! 

Každého, kto slúži, musí napĺňať radosť. Musí byť vždy pripravený ponúknuť 

duchovnú pomoc tam, kde duša zápasí o Svetlo. Nesmie dbať na vonkajšie okolnosti, ale musí 

mať vždy pochopenie pre vnútornú hodnotu duše hľadajúcej pomoc. Nikdy sa od toho 

pochopenia nesmie nechať odchýliť rozumom, ale musí jednať prísne podľa zákonov 

Stvorenia. Nikdy však nesmie zabudnúť na opravdivú, slúžiacu lásku.  

Dávajúci má byť žiarivým príkladom. Preto musí najskôr zápasiť sám zo sebou, 

a uvedomovať si, či je už tak celkom zrelý v rozhodnutí slobodnej vôle, aby mohol Božiu silu 

používať neskalenú a tiež či je ochotný poznať svoj doterajší falošný a pokrivený život a tak 

prekonať sám seba, aby si potom ujasnil, stojac v živom Slove, že má svoju úlohu naplniť bez 

zbytku. Jedine potom môže sprostredkovať dary Svetla.  

Základom každej myšlienky musí byť spravodlivosť. Kto chce pre seba alebo iných 

zjednať výhody, uplatňovať prednostné práva alebo sa vôbec pokladá za lepšieho ako ostatní, 

nasleduje vábivý, sebecký rozum ale nie čisté cítenie. Naplnenie samočinne pôsobiacich 

Božích zákonov vyžaduje byť spravodlivým, slúžiť Bohu, tomu jedinému Pánovi, nasledovať 

Jeho Svätú Vôľu a všetko robiť opravdivo z vlastného chcenia. Kto toho nie je schopný, 

nepoznal nádherné pôsobenie Stvorenia a nemôže tiež preto Pravde slúžiť.  

Vernosť žiada dokonalé, samozrejmé plnenie prevzatej úlohy, ktorá chce byť splnená 

v čistote plnej sily a odhodlania, aj keď sa ukážu najväčšie prekážky, ktoré by mohli 



 835 

znemožniť vykonanie tejto úlohy. Zrelý duch musí pokojne a vedomí si sám seba prekonať 

všetky prekážky, ktoré sa väčšinou ukážu byť osobného druhu. Musí vedieť, že Svetlo a sila 

z Boha sú s ním. A vo Svetle spočíva vždy víťazstvo, pokiaľ je vôľa ku službe tiež naprosto 

čistá.  

Všetky reči a jednanie toho, kto slúži, majú byť presvedčivé. Avšak je nutné prísne 

dbať na to, aby toto presvedčenie bolo v súlade s Posolstvom Grálu. Preto musí byť 

presvedčený, že to, čo je schopný a ochotný dať, tiež skutočne zodpovedá Pravde. Život toho, 

kto chce sprostredkovať Pravdu, musí byť teda pravdivý. Nech ale nikto nezabudne, že Sväté 

Slovo je živé, teda všetko oživujúce. Preto musí byť tiež toto presvedčenie živé.  

Taký služobník musí byť nesebecký vždy vo všetkom rozvážny, podporujúci, 

budujúci, pomáhajúci, teda pôsobiaci k duchovnému zušľachteniu, ale nikdy jednostranný, ale 

všeobsiahly. Týmto spôsobom sa zapojí do zákonitého tkania a harmónie tohto Stvorenia. 

Nesebeckosť je dôležitým základom, aby mohla byť Božia sila pri sprostredkovaní správne 

využitá.  

Pomoc má stále prinášať úžitok, teda byť duchovne budujúca a nikdy nesmie byť 

zmarená chcením vedieť všetko lepšie. Ak nemôže niečomu hneď porozumieť, chce sa toto 

chcenie vedieť všetko lepšie určitým spôsobom duchovne prejaviť. Pokiaľ je vlastné vnútro, 

teda živý duch otvorený, musí to ale bezpodmienečne vycítiť. Pomoc môže poskytnúť len 

vtedy, keď pozná, čo tejto po Pravde túžiacej duši duchovne prospieva.  

Nikto sa nedajte ovplyvniť ľudskými prianiami a radami, ktoré prichádzajú zo 

sebeckého rozumu, ale ticho a mlčky načúvaj, a pritom jednaj odhodlane podľa Svätého 

Slova. Nikdy nesmie dôjsť k žiadnej slovnej potýčke! Uvážte: Sväté je Slovo, v ktorom máte 

stáť a pôsobiť. Z chýb sa ale môžete sami mnoho naučiť a ďalším pomôcť.  

Potom, čo budete spytovaní, dajte vysvetlenie s radosťou. Veď predsa čerpáte stále 

z Posolstva. Každý nech sa vyvaruje primiešať do toho vlastné vedenie. Berte zo živého 

Stvorenia. Buďte prostí vo vysvetleniach, potom budete Pravde čo najbližšie. Skutočné 

dávanie sa tiež môže stať vďakou Bohu.  

Tam, kde je tento nesebecky slúžiaci nositeľ kríža činný, musí sa dbať na každé 

volanie Pána, lebo vy máte spolupomáhať, aby stanovené úlohy boli vyplnené. Kto nedbá na 

Pánom povolaných pri výkone ich služby alebo im kladie do cesty prekážky, opovrhuje 

Svätou Božou Vôľou a jedná proti Pravde. Vy ale máte Pravdu naplňovať.  

Každý, ktorý slúži, preberá veľkú zodpovednosť. Preto si musí byť tiež vedomí, že má 

splniť svätú úlohu, ktorá si žiada celé jeho bytie. Z tejto úlohy musí skladať účty svojmu 

Bohu a Pánovi, Jeho zákonom. Neberte to teda tak naľahko, táto úloha vyžaduje celé vaše 

čisté chcenie, avšak zostáva v medziach vášho vedenia, lebo nikto nemôže prekročiť hranice 

svojej zrelosti.  

Teraz choďte a ukážte svoju opravdivú lásku a vernosť Pánom Bohom chcenými 

činmi a pomáhajte s výstavbou k požehnaniu ľudstva. Potom vzdajte vďaku svojmu Bohu 

a spolupôsobte k Jeho cti.  

 

Amen.  
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(276. Nemáte svoj pozemský život považovať za najdôležitejší) 
 

 

 

Nemáte svoj pozemský život považovať za najdôležitejší. Dôležité je pre vás len 

jediné: spĺňanie, kvôli ktorému ste smeli byť tu na Zemi.  

Čo mi prospejú malátni unavení duchovia, ktorí cúvnu späť pred najmenším vánkom? 

Sila Lásky, ktorá sa obnovujúc k vám približuje, ich zničí; lebo nie sú schopní byť 

pomocníkmi na diele Svetla. 

Čo mi prospejú duchovia, ktorí poznajú iba sami seba a vlastný pozemský život? Budú 

spálení žiarou Lásky, ktorá skúmajúc posiela ich vyžarovanie kolísavým pozemským 

okruhom a všetko spaľuje. Pred ňou svetlo ich lásky neobstojí.  

Čo mi prospeje povolaný, ktorý síce pozná povolanie, ktoré je mu dané a povolanie 

nič menej nespĺňa?  

Ján, vyškrtni ich mená z knihy spĺňania! 

Nie sú viac hodní niesť najsvätejšie znamenie Svetla. Tiež nie sú hodní, aby dnes ešte 

raz na nich zavolal: Zvestujte ma!  

Môj nebeský Otec mi dal silu. Môj nebeský Otec mi dal Svetlo a všetok život a Ja som 

JEHO Duch. Zvestujte HO v mojom Slove, zvestujte HO svojim životom! Doba dozrela, aby 

ste sa teraz konečne zmenili v sile vášho spĺňania. Kvapka za kvapkou padá životný žiar 

z najvyšších výšok na nás dolu – zapaľujúc plameň vo vás a povznášajúc vás teraz konečne 

k činu!  

 

Ja vám hovorím:  

 

Som ten život a smiete byť účastní na bohatom požehnaní, ktorým bola zahrnutá Zem, 

keď sa všetky nebesá široko otvorili a zo Svätého Grálu prúdilo krvavo červené Svetlo 

všetkého žitia.  

 

Požadujem od vás: 

 

Buďte bdelí a nasledujte ma!  

 

Zvestujem vám: 

 

Ja držím meč a súdim vás tým z Vôle Najvyššieho, ktorý ma uvoľnil zo SVOJHO 

Ducha a zoslal do hlbín, aby nastal kľud a pokoj a mohla trvať večná harmónia v kolísavých 

kruhoch, ktoré Zem po tisícročia uzatvára. Vedľa mňa stojí Božia Láska, ktorá má pôvod vo 

mne a moja noha kráča cestou, ktorú mi pripravila Čistota.  
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(277. Prehlásenie z 26. septembra 1939) 
 

 

Keď som sa vo februári 1928 presťahoval z Tutzingu (Na Starnbergovom jazere) do 

Tyrolska na Vomperberg, nemal som v úmysle vystavať tam ďalšie budovy a rozšíriť malé 

pozemkové vlastníctvo. Chcel som sa v ústraní venovať svojej spisovateľskej práci, ktorá 

vyžadovala vnútorné zahĺbenie a mimoriadnu pilnosť.  

Už v Tutzingu som začal s veľkým filozofickým dielom, ktoré sa prevážne zaoberá 

skúmaním samostatne pôsobiacich prírodných zákonov, ktorých spoločné pôsobenie sa vždy 

znovu stáva viditeľným a zrejmým. Vychádzal som z predpokladu, že jasné vedenie o tom 

môže byť každému človeku užitočným a môže ho ochrániť pred nejednou škodou a že musí 

tiež pomáhať v oblasti vynálezov pre blaho ľudí. 

Moja práca nachádzala odozvu a mnoho jej čitateľov sa snažilo spojiť sa osobne so 

mnou a vyjadrilo tiež prianie môcť občas alebo trvalo žiť v mojej blízkosti.  

Ja by som sa nebol mohol venovať uspokojovaniu takých prianí, pretože som pre seba 

videl a považoval za hlavnú vec svoju spisovateľskú činnosť a všetko ostatné za vec 

vedľajšiu, ktorá vychádzala iba z priania ľudí. 

Tak sa ponúkli pán Friedrich Halseband a pán August Manz, že sa ujmú týchto vecí, 

aby som mohol aj naďalej pokračovať vo svojej spisovateľskej činnosti, ktorá si ma úplne 

vyžadovala.  

Až do roku 1936 viedli páni Halseband a Manz všetko, čo bolo spojené s obchodnými 

a úradnými záležitosťami, rovnako ako veci interné, čo vyplýva a je samozrejme nutné pri 

väčšom počte ľudí. Pán Halseband si vyžiadal tiež moju generálnu plnú moc.  

Pretože som bol úplne zaujatý svojou spisovateľskou prácou, a žil som v nej, čo pri 

témach toho druhu nie je vôbec inak možné, bol som pánom Halsebandovi a Manzovi za 

všetko veľmi vďačný. Nestaral som sa o nič a len tu a tam vypočul niekedy niečo 

z rozhovorov, avšak nikdy som neprehliadal záznamy alebo knihy, pretože som bol rád, že sa 

nemusím o nič starať a že nemusím prerušiť svoju vlastnú prácu.  

O tom svedčí a dokazuje to tá okolnosť, že som nikdy nemal v banke plnú moc a nebol 

by som mohol disponovať jediným fenigom pôžičiek. Podpisoval som len predložené zmluvy 

pôžičiek.  

K pánovi Halsebandovi a pánovi Manzovi som mal úplnú dôveru a z toho dôvodu som 

si nikdy neurobil čas zaoberať sa bližšie tým alebo oným, aj keď niekedy v rozhovore bola 

učinená nejaká narážka.  

Len som neraz prosil oboch pánov, aby jednali korektne v každom ohľade vo všetkom, 

i v tej najmenšej veci, aby presne dodržiavali všetky úradné predpisy, aby všetko, čo sa deje 

a podniká, bolo vzorné a nenapadnuteľné. Nemalo sa začínať nič, čo by sa mohlo nevyplatiť, 

napríklad správne platiť úroky, aby sa jednalo v záujme veriteľa.  

To som si vyprosieval ako základ každého jednania a to som vždy aj neskôr opakoval 

ako svoje jediné prianie, ktoré som kládol na srdce obom pánom ako podmienku pri ich 

samostatnom jednaní.  

Túto svoju dôveru som vždy dokázal tým, že som ich nikdy nekontroloval a nežiadal 

vysvetlenia, a som presvedčený, že sa oba páni snažili podľa svojich najlepších síl viesť 

všetko správne.  

Iba v roku 1936, keď som vo svojej spisovateľskej práci došiel k bodu, ktorý ponúkal 

určitý záver, začal som sa po prvýkrát starať o iné záležitosti a snažil som sa presne všetko 

zaregistrovať. 
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Potom som vzal všetko do ruky, využívajúc dlhšej spisovateľskej prestávky, aby som 

aj v hospodárskych veciach položil, podľa svojho názoru zdravý základ v každom ohľade. Na 

ňom mohlo byť všetko ďalej vedené, až sa zase budem musieť ponoriť do svojej 

spisovateľskej práce, ktorej cieľom malo byť nájsť jej praktické použitie vo vede a technike. 

Preto som ako prvú vec nechal zapísať odborníkom hodnotu všetkých budov a potom 

dal vystaviť presný zoznam všetkých ostatných predmetov. Pritom boli uvedené hodnoty 

platné v dobe, teda tak, ako je to v každom smere správne. Rovnako som dal vystaviť presný 

zoznam veriteľov a dlžníkov. K tomu som priložil zhodne znejúci inventár, ktorý sa stal 

podkladom začínajúcej účtovnej bilancie, pretože som chcel mať jasné v účtovníctve a presný 

prehľad, aj keď, ako spisovateľ a súkromník som takú povinnosť nemal. Sám som chcel v tom 

mať poriadok.  

Stanovenou dobou pre tieto cenové údaje bol september 1936. Účtovné knihy boli 

riadne vedené ďalej a budú ešte k dispozícii.  

Dispozičná hodnota prekračovala nesporne obnosy pôžičiek a iných dlhov naprosto 

solídnym spôsobom.  

Nie je správne spochybňovať teraz ceny, lebo zodpovedajú presne vtedajšej 

skutočnosti. Nemôžu tiež byť vytýkané závady týkajúce sa pozemkov a budov, pretože 

dokonale zodpovedali vtedajším účelom a boli v správnom pomere k nadobúdajúcej cene 

novo vystavaných domov bez výnimky. Okrem toho bolo ešte zvlášť uvedené, k čomu boli 

použité skoro všetky pôžičky.  

Ako svedkov pravosti mojich údajov uvádzam mená niekoľkých pánov, ktorí so mnou 

pracovali, keď som vzal všetko do svojich rúk, a prosím, aby boli pod prísahou vypočutý.  

Ako svedkov menujem pánov: 

Wili Fritsch, vrchný výplatca, Insbruck – Hungerburg, vila Warland, č. 5 

Herbert Vollman, obchodník, Grosenhain (Sa), Kupferbergstr 1 

Ernst Laute, obchodník, Koln (bližšia adresa nasleduje)  

 

Obzvlášť je treba pripomenúť, že pôžičky boli ponúknuté, ja som o ne neprosil.  

Aby boli jednotlivé časti budov ešte viac využité pripravoval som tiež pracovné 

príležitosti, ako napríklad veľmi sľubnú výrobu rôznych druhov vločiek, ktoré sa mali stať 

veľkou pomocou pre národ, pretože sa pre spotrebiteľov veľmi výhodné. Potvrdzujú to 

chemické i lekárske výskumy.  

Katolícka cirkev však, predovšetkým ale na úpätí Vomperbergu ležiaci kláštor Fiecht, 

sa zasadzovala o to, aby tomu zabránila, takže cez celé jednoročné úsilie som nezískal 

povolenie a musel som od všetkého upustiť. 

Uskutočnenie tohto zámeru by bolo bývalo prinieslo okrem využitia všetkých 

priestorov, ktoré sú ešte k dispozícii, tiež mimoriadne zúročenie a zvýšenie ceny celého 

podniku, čo by zas viedlo k vyššiemu prospechu požičiavajúcich.  

Tieto skutočnosti sú známe, preto je zbytočné uvádzať svedkov.  

Pretože som mal však nutkanie ponoriť sa do svojej spisovateľskej činnosti, pri ktorej 

som nemal čas zaoberať sa vecami, ktoré vznikli okolo mňa bez môjho úmyslu, zrodil sa 

a uzrel vo mne koncom roku 1937 tento plán: 

Chcel som, aby vznikla celkom samostatná pozemková akciová spoločnosť, ktorá 

bude slúžiť i verejnému cudzineckému ruchu. Za tým účelom by som bol zriadil pre začiatok 

prenájom cudzineckých izieb s 50 lôžkami.  

K uskutočneniu tohto zámeru som bol na najlepšej ceste už na jeseň a behom zimy. 

Nechal som nanovo vymaľovať postupne všetky domy, rovnako ako mnoho vnútorných 

miestností a bol by som s tým hotoví približne v máji 1938.  

Potom som chcel požičiavajúcim predložiť plán, aby som videl, či sú vyrozumení. 
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Akcie boli protihodnotou úplne pokryté a celý kapitál sa mohol zvýšiť až o 7% už 

existujúcim pevným príjmom z nájmu, ku ktorému by sa pripočítal príjem za izby pre 

cudzincov, okrem stravovania hostí. To zaručovalo vopred prosperujúcu záležitosť.  

Všetci požičiavajúci mali obdržať plný obnos v akciách. Mali si zo svojho kruhu sami 

zvoliť predsedu. Ja by som bol pri tom vyradený, aby som sa zas mohol venovať svojej 

spisovateľskej činnosti a nebol by som mal s tým nič spoločného. To by mi bolo najmilšie, 

zatiaľ čo priania ostatných by sa boli splnili.  

K realizácii tejto myšlienky však už nedošlo. 

 

 

 

       Kipsdorf, 26. septembra 1939 

 

 

 

Dodatok k prehláseniu (26. 10. 1939)  

 

 

K doplneniu obrazu skutočností, ktoré som poskytol svojim prehlásením 26. 

septembra 1939, a aby som o ňom umožnil jasný prehľad, je ešte nutné povedať toto: 

Ako u všetkého, čo sa dotýka každodenností, prenikali ku mne, keď sa moje diela 

stávali známymi, elementy, ktoré pre seba hľadeli alebo dúfali v niečo iného než duchovné 

hodnoty, ktoré jedine som mal a chcel dávať. 

Keď poznali svoj omyl, odišli a snažili sa mi škodiť, kde a ako len mohli tým, že 

prekrúcali skutočnosti a hovorili nepravdu. Vo svojej nenávisti z nesplnených prianí sa 

nehanbili ničoho . Také veci môžu byť pozorované po tisícročia, rovnako ako v prítomnosti, 

aj keď ide o najušľachtilejšie ciele.  

Tak sa o mne už pred rokmi hovorilo, že som Žid a toto tvrdenie pretrváva cez to, že 

sa vie, že môj čisto árijský pôvod je dokázaný už temer 400 rokov nazad. Aj týmto spôsobom 

mi chcú škodiť. To bolo bezpochyby aj dôvodom k zabaveniu môjho majetku. 

Vedľa tohto tvrdenia bolo vymyslené a rozširované mnoho iných nepravdivých 

a z časti fantastických tvrdení s cieľom vykonávať na mňa tlak, ktorý mal pripraviť pôdu pre 

nasledujúce vydieranie, po ktorom nasledovali i hrozby a pokiaľ by som nebol po vôli, mala 

byť vykonaná aj novinárska štvanica, ktorá musí vždy priniesť škodu, aj keď postráda 

akékoľvek podklady.  

K týmto ľuďom patrí napríklad Friedrich Konecke, ktorý sa znovu ohlásil so svojou 

požiadavkou, ktorá nemá opodstatnenie. Využíva len, ako už tak často, každú príležitosť, ako 

by mohol bez námahy získať peniaze. To je spôsob jeho života, ktorý už vedie desiatky 

rokov.  

Na požiadanie môžem uviesť nesporných svedkov, ktorí o tom dobre vedia a môžu 

podať jasné informácie.  

Ako hlavného svedka menujem právneho svedka Dr. Josefa Hutera, Schwaz (Tirol). 

Nápadné je, že práve Konecke, jeden z hlavných štváčov, bol ženatý so Židovkou, ktorá 

potom zomrela.  

Časom sa zas vytvorila skupina, ku ktorej patril prirodzene i Konecke, ktorá v dobre 

premyslených plánoch pracovala proti mne, navonok však vystupovali iba jednotlivci, aby ma 

zničili hospodársky, zdravotne i morálne. Dôvodom pravdepodobne bolo, že sa museli 

obávať, že jedného dňa bude všetko vysvetlené.  
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A je tu ešte jeden človek, ktorý vyvinul veľmi silnú činnosť proti mne, menuje sa 

Eisenbeiss. Jeho žena je čistá Židovka. Je to bývalý Nemec, ktorý sa iba nedávno stal 

Švajčiarom.  

Táto Židovka bola pred nejakou dobou udaná svojou bývalou priateľkou z krádeže 

prádla, pričom boli uvedené podrobnosti. Náhodou mi o tom napísal manžel tejto priateľky, 

pravdepodobne preto, aby ma varoval pred takými ľuďmi. Originál toho dopisu je 

k dispozícii.  

Čím viac premýšľam, môžem priznať, že moje diela, preložené do mnohých jazykov, 

aj keď sú čisto vecné sú odmietané a bojujú proti nim práve Židia. Tiež proti mne osobne.  

Ak prejdeme k zoznamu vecí, nápadná je jedna okolnosť: snaha znížiť cenu majetku 

až neuveriteľným spôsobom a umelo navýšiť dlhy, aby bol za každú cenu vytvorený obraz 

pre mňa nevýhodný alebo dokonca mne škodiaci.  

Už príkaz ku znaleckému posudku sa preto opieral o nesprávne predpoklady. 

Tak sa uvádzajú odhadové ceny, ktoré nemohli byť nikdy vzaté v úvahu pri 

nadobúdaní (získavaní) majetku a potom v dobe realizácie pôžičiek a len vtedajšie stanovisko 

môže byť vzaté do úvahy. Tiež ohľadom na vtedajšie predpoklady, ktoré vylučujú každú 

myšlienku plánovitého osídľovania.  

Všetko sa vytvorilo iba z ideových dôvodov. Ohodnotenie však bolo postavené hlboko 

pod najnižšiu cenu dokonca pri dnešných celkom zmenených pomeroch. Okrem toho sa 

nesmie zabudnúť na fakt, že som nebol žiadnym správcom ani vedúcim sídla. Akési 

spoločenstvo bolo iba v tom, že sme žili pohromade ako tomu je v každom väčšom dome 

alebo dedine alebo meste, len s tým rozdielom, že som to bol ja, kto niesol všetky náklady, na 

čo sa hľadelo a čo bolo prijímané ako samozrejmosť.  

Pôžičky boli poskytované mne, bez toho, aby viazali niekoho iného, preto som s nimi 

voľne nakladal bez nejakého obmedzenia. Boli mi tiež dobrovoľne ponúknuté. Nikdy som 

o ne nežiadal.  

Okrem toho trvám na svojom opodstatnenom tvrdení, že boli k dispozícii až do 

posledného dňa skôr ako plné protihodnoty všetkých skutočných a oprávnených požiadaviek, 

pretože pri tom musí byť vzaté do úvahy veľké oslabenie meny, ktoré nasledovalo po prevrate 

(po zmene politickej situácie). 

Medzi iným tiež bolo odobraté pánom Premom ml., zo Schwazu, poddôstojníkom SA 

násilím 34.000 šilingov v hotovosti, ktoré som mal pripravené k vyplneniu jestvujúcich 

záväzkov k 1. aprílu. Ďalej ním boli vzaté iné cenné predmety, ďalekohľad, lovecká puška, 

súkromné peniaze Irgard Freyerovéj a Alexandra Freyera vo výške 2500 šilingov, čo je teraz 

náhlo uvedené v znaleckom posudku ako moje dlhy.  

Okrem troch aut, ktoré mi boli na začiatku vzaté a ktoré boli uvedené v účtovných 

knihách ako protihodnota, nie sú v zozname zohľadnené ako mnoho ďalších vecí. Takže celý 

zoznam je naprosto nedostatočný.  

Pri neskoršej obstávke majetku boli prevzaté ďalšie veľmi cenné veci, o ktorých nie je 

žiadna zmienka. V múzeu, ktoré som založil, rovnako ako vo vybavení mojej pracovne, sa 

nachádzali nenahraditeľne cenné predmety, ktorých hodnota, ako súčasť zbierky, sa nedá 

určiť. Celková hodnota všetkého, čo bolo vzaté a zabavené, vysoko prekračovala obnosy 

pôžičiek.  

Len podľa tohto obrazu môže byť zostavený správny prehľad.  

Budovy samy boli, ako všetko ostatné, v prvotriednom stave, takže ich nominálna 

hodnota, uvedená v knihách, je naprosto oprávnená, ako som sa zmienil už vo svojom prvom 

Prehlásení, menovite preto, že zodpovedali zamýšľaným cieľom, čo všetko ešte zdôrazňuje.  

Okrem toho som nechal v jeseni a zime 1937 znovu vymaľovať všetky budovy, aj keď 

boli ešte skoro ako nové.  
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Prekvapujúce sú údaje pána Linera, ktoré sú prekračované jeho vlastnými výpočtami. 

A okrem toho prichádzali k tomu ešte mnohé ďalšie výpočty, aj keď poznal už hlavné 

využitie stavieb.  

Krátky pohľad na život na Vomperbergu ukazuje zreteľne, že som si sám nerobil 

žiadne nároky na osobné výhody. Mnoho zamestnancov a pomocných síl, ktorým bolo 

potrebné zaplatiť ročne 70.000 šilingov, tu nebolo pre mňa, ale vyžadovala si ich prítomnosť 

mnohých spolubývajúcich, ku ktorých príjemnému a pohodlnému životu prispievali.  

Ja som všetkých týchto ľudí nepotreboval.  

Bolo však považované za samozrejmé, že som všetky náklady (výdavky) niesol sám. 

Nie inak tomu bolo s mnohými vecami, o ktorých sa vôbec nechcem zvlášť zmieňovať. Bolo 

to temer neskutočné, keď sa na to triezvo pozerám, a jedine teraz sa mi javí mnohé v naprosto 

inom svetle.  

Obraz môjho pôsobenia dopĺňa i to, že som vydával tiež ešte tisíce obedov potrebným 

ľuďom z Vompu, Schwazu atď. Behom posledného roka boli vedené i mená všetkých tých, 

ktorí dostávali stravu zdarma, a k tomu často i oblečenie pre dospelých a deti.  

Ani škola nevznikla kvôli mne. Ale iba kvôli deťom ostatných a vyžadovala veľký 

ročný príspevok z mojej strany, aby mohli byť zaplatené učiteľské sily a dane. Nie inak tomu 

bolo i s elektrickou práčovňou, s kuchyňou a priestorom pre spoločné stravovanie a so 

všetkým, čo k tomu patrilo, rovnako ako s lanovkou, stavbou cesty a jej udržiavaním, 

zavedením vodovodu, hasičským zborom. Ja jediný som za to zodpovedal, ostatne ako za 

všetko, čo prinášal veľký počet ľudí a čo prispievalo k ich príjemnému bývaniu.  

Keby som chcel ísť do všetkých jednotlivostí, muselo by to znieť nepravdepodobne, 

cez to je to čistá skutočnosť. Nakoniec by to zas dokazovalo, že som bol príliš ponorený do 

svojej spisovateľskej práce. Žil som v nej, bez toho aby som poznal, ako často 

a mnohostranne som bol využívaný práve všetkými tými, ktorí sa potom postavili proti mne, 

akonáhle už nemohli mať z toho žiadny úžitok.  

Pre mňa to bola od začiatku až do konca záťaž, i keď tu a tam priniesla občas 

opravdivú radosť. Na nejakú výhodu nebolo ani pomyslenia a nikdy by k nej ani nedošlo. Kto 

pozoruje všetko objektívne a správne, musí byť o tom presvedčený.  

Ja môžem povedať iba: Žil som to, čo som napísal, lebo to všetko prichádzalo z môjho 

živého presvedčenia. A to malo na zreteli len blaho iných.  

Čo sa týka tak často používaného výrazu „sekta“ alebo „Náboženské spoločenstvo“, 

môžem stále len opakovať, že nešlo o tento prípad.  

Už roky stále pakovane poukazujem na to, že nechcem založiť ani cirkev ani sektu, ani 

náboženské spoločenstvo, že neprinášam ani žiadne nové náboženstvo, ale že mojim 

jednaním a úmyslom je vysvetliť samočinné zákony, ktoré pôsobia vo Stvorení. Poznať ich, je 

pre každého človeka, žijúceho v tomto Stvorení, žiadúce a môže byť všetkým len k úžitku.  

Dokazujú to aj moje zobraté spisy, týkajúce sa tejto oblasti. Preto sa nepotrebujem 

ďalej o tom rozširovať.  

Ak teraz v rôznych krajinách a štátoch mnohí čitatelia mojich diel sa stretávali 

a zjednocovali vo zvláštnych spolkoch, tak sa to dialo len preto, aby sa mohli ponoriť ešte 

viac do obtiažnej látky. Ako základ pre svoje stretnutia si vzali moje diela, čo konečne 

vyplýva zreteľne s ich stanov. Ja som nemal právo niečomu takému brániť a nevidel som 

k tomu žiadny dôvod.  

Ja som však nebol nikdy členom týchto spolkov a nemal som z nich žiadne výhody. 

Oni totiž pracovali len pre seba a platili prirodzene tiež príspevky len svojim spolkom, takže 

nikdy nejestvovala medzi týmito rôznymi spolkami v rôznych štátoch žiadna vzájomná 

súvislosť. 

Nadácie jednotlivých osôb nie sú s tým v rozpore. 
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Preto nemôže byť reči o nejakej sekte. To sú všetko zlomyseľné ohovárania, ktoré boli 

rozširované prevážne s mnohými inými nezmyselnosťami i z rôznych častí katolíckej cirkvi, 

ako presne viem, pretože táto videla vo mne ku podiveniu akýsi druh konkurencie, ktorej sa 

obávala, čo je rovnako bezdôvodné.  

Z týchto prameňov vychádzali tiež ohovárania o kulte nudizmu a iné nezmysly, ktoré 

sú v priamom rozpore s mojim životom a dielom.  

Pri presnom pozorovaní sa všetko posúva do iného, správneho obrazu, ktorý je 

patrične tiež z toho skutočného podkladu posudzovaný, nikdy však nie je odsudzovaný.  

Chcel som ľuďom sprostredkovať výsledky mojich pozorovaní a výskumov z oblasti 

samočinných zákonov vo Stvorení alebo v prírode, aby boli ľuďom prospešné, inak nič. To 

tiež vyplýva dostatočne zreteľne z mojich prác, čo samotné môže už byť dôkazom.  

Samotný Predslov k môjmu hlavnému dielu je namierený proti akémukoľvek 

sektárstvu a ukazuje jasne cestu, ktorá bola pre mňa vždy základom. Znie doslova:  

 

NA ÚVOD! 
 

 
Rúška padá a viera sa stáva presvedčením. Len v presvedčení je oslobodenie a spása!  

Hovorím len k tým, ktorí skutočne hľadajú. Tí musia byť schopní a ochotní 

skúmať vecné to večne! Náboženskí fanatici a kolísaví rojkovia mali by sa radšej 

vzdialiť, lebo Pravde škodia. Avšak zlovoľní a nevecní majú sami nájsť v týchto Slovách 

odsúdenie. 

Posolstvo zasiahne len tých, ktorí otvorene nosia v sebe iskru Pravdy a túžbu byť 

skutočne človekom. Všetkým tým sa tiež stane Svetlom a oporou. Povedie ich bez okľúk 

von zo všetkého chaosu dnešného zmätku.  

Nasledujúce slovo neprináša nové náboženstvo. Chce byť pochodňou pre 

všetkých vážnych poslucháčov alebo čitateľov, aby našli správnu cestu, ktorá ich 

povedie do vytúžených výšin.  

Len ten, kto sa sám pohybuje, môže sa duchovne dostať dopredu. Hlupák, ktorý 

k tomu používa cudzích pomôcok vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako 

o barlách a vlastné zdravé údy pri tom vylúčil. 

Len čo smelo používa všetkých schopností, ktoré v ňom driemu v očakávaní na 

jeho zavolanie, ako výzbroj ku vzostupu, zúžitkuje tak zverenú mu hrivnu podľa vôle 

svojho Stvoriteľa a premôže hravo všetky prekážky, ktoré mu chcú skrížiť cestu, aby ho 

z nej odchýlili.  

Preto sa prebuďte! Len v presvedčení je pravá viera. Ku presvedčeniu 

sa dochádza jedine prísnym skúmaním a uvažovaním! Buďte živými v nádhernom 

Stvorení svojho Boha!  

 

Ak mám prejsť k jednotlivostiam, chcem vyzdvihnúť len niektoré body, z ktorých je 

možné získať správny dojem o celku. 

Tak napríklad dom Bernárdtových, ktorý Liner ocenil na 18.000 šilingov s odkazom, 

že by túto cenu mohol mať iba teraz po prevrate, predtým by vraj jeho cena bola ešte nižšia.  

V pozemkovej knihe je jeho cena vrátane malej starej stajne uvedená v hodnote 18.000 

RM (ríšskych mariek), čo je zrovnateľné s 30.000 šilingmi, za ktoré bol dom kúpený. 

Predávajúci žiadal vyplatenie sumy v ríšskych markách namiesto v šilingoch. K tomu je 

potrebné pripočítať cez 2000 šilingov za poplatky, ktoré musia byť pripočítané ku kúpnej 

cene.  

To bola len kúpa, a majetok vtedy takú cenu mal, ako mi bolo potvrdené.  
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Potom však došlo v dome, ktorý bol postavený asi len pred šiestimi rokmi, k veľkým 

stavebným zásahom, ktoré museli významne zvýšiť jeho cenu, napr. dostavba kúpeľne 

s uzavretou izbovou verandou nad ňou, prispôsobenou presne ku štýlu domu, ďalej pokrytie 

strechy, prestavenie niekoľko sto metrov vodovodného potrubia z dreveného na kovové, 

zariadenie vodovodu v dome samotnom a jeho zavedenie až do 1. poschodia s teplou 

a studenou vodou, uzavretie otvorených balkónov, modernizácia všetkých vnútorných 

miestností atď., pričom nevyšiel na prázdno ani tesársky majster Liner.  

K tomu patrí stavba priestoru nad vtedajšou starou stajňou, z ktorého sa stal trojizbový 

byt s kuchyňou a schodiskom. Len toto stálo, pokiaľ si spomínam, 6.000 šilingov, rovnako 

ako zariadenie v tomto dome ďalších troch izieb. Neberiem do úvahy založenie záhrady okolo 

celého domu.  

Predovšetkým však, keď sa dom kupoval, bola úplne nedostačujúca úzka cesta 

z Vomperbergu až do dediny Vompu. Bolo obdobie jari a na jeseň, kedy bola schodná len 

obtiažne.  

Nechal som vystavať temer 2 km dlhú cestu, ktorá vlastne iba uzavrela východnú časť 

Vomperbergu. Je samozrejmé, že táto cesta zvýšila hodnotu všetkého majetku, okolo ktorého 

viedla.  

K tomu patria ešte všetky ostatné stavby, kanalizácia atď., ktoré nie sú pri hodnotení 

vôbec zohľadňované, aj keď sú veľmi rozhodujúce pre každé hodnotenie. Len za stavbu 

hlavnej cesty, ktorú som vybudoval, chcel insbrucký staviteľ Auer 100.000 šilingov. K tomu 

všetkému pribúda ešte výhoda lanovky, hasičského zariadenia, vodnej nádrže atď. To všetko 

prispieva k zvýšeniu ceny a nie k jej zníženiu. O zalesňovaní a podobných veciach vôbec 

nehovorím. Teraz je udávaná cena obytného domu len na 9.000 šilingov s odkazom na Linera, 

že vraj túto hodnotu získal iba s pomocou NSDAP. Skôr ju vraj nemal.  

Tento odkaz sám by už musel vrhnúť divné svetlo na hodnotenie pána Linera ako na 

niekoho, kto sa chce stať obľúbencom, podľa toho jedná, neprihliadajúc vôbec na skutočnosti, 

ktoré som práve uviedol, ktoré sa dajú ľahko dokázať, a ktoré odporujú jeho hodnoteniu.  

Toto je len jeden prípad, ktorý som vybral a ako u tohto, bolo to u mnohých iných, 

v podstate viac alebo menej u všetkého. 

Budova s motorovou striekačkou a nádržami vody, budova s veľkou stolárskou 

dielňou neboli vôbec menované. Tiež starý Zildererhof som vystaval rovnako ako k nemu 

náležiaci malý chliev a iné veci, ktoré tiež neboli uvedené. Zdá sa, že je v tom dokonalý 

zmätok, ktorý vyvoláva úplne iný obraz.  

Proti súpisu revízora účtov ponúkam presnú správu svojho vtedajšieho dlhoročného 

účtovníka Herberta Vollmanna, ktorý všetko a zreteľne vysvetlí.  

Prikladám opis správy, ktorú podpísal a pre mňa svojho času vypracoval. Prosím aby 

táto správa bola prijatá ako moja odpoveď. Len tento doklad považujem za správny, pretože 

presne zodpovedá vtedajším cenám a pomerom. (Príloha 1) 

Pán Herbert Vollmann viedol účtovníctvo od chvíle, kedy som sa ujal sám 

hospodárskych vecí. Pracoval však už predtým niekoľko rokov s pánom Halsebandom 

a pánom Manzom, o čom môže preto podať ešte lepšie informácie než ja sám.  

Z tohto dôvodu prosím, aby bol ako svedok prizvaný pán Vollmann vo všetkých 

účtovných záležitostiach rovnako ako v styku s požičiavajúcimi dlhy. Od júna 1936 bol 

poverený týmto stykom a plnil ho.  

Pri vedení účtovníctva mu často pomáhal pán W. Fritsch, ktorý môže bez pochýb tiež 

v rôznych veciach podať správu o skutočnostiach.  

Preto uvádzam znovu adresy týchto pánov, aby mohli byť vypočutí:  

 

 

–––––––––––––––- 
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Mojou odpoveďou je teda správa pána Vollmanna, ktorá ukáže, ako je to správne. Z toho 

tiež vyjde najavo, že požiadavky Eissenbeissove a Herberichove, ktoré znovu náhle 

objavili, nie sú oprávnené.  

Boli už zaplatené na konci roku 1937. Požiadavka Koneckeho je úplne vymyslená.  

Pre malú ilustráciu tohto pána snáď iba toto:  

Konnecke, ktorému som okrem mnohých iných vecí, umožnil tiež spracovanie, 

vytlačenie a premiéru veľkého diela pre zbor, napísal na prednú stranu už vytlačeného diela 

tieto slová: 

 

Pánovi 

Oskaru Ernstu Bernhardtovi  

Bez ktorého by som toto dielo nikdy nebol napísal, 

Venujem v hlbokej vďačnosti,  

Vomperberg v Tyrolsku, 18. apríla 1930, 

Christian Friedrich Konnecke.  

 

K tomu sa snáď nedá už nič dodať.  

Všaetky ostatné obnosy sú vo Vollmannovej správe presne doložené. Zapisoval vždy 

všetko podľa skutočností, takže diferencie sa dajú ľahko poznať a zistiť.  

Za zmienku snáď ešte stojí, že v zozname nemovitostí nefiguruje v knihách dom 

Lohrových, pretože tento dom je majetkom pána Lohra a nebol ešte prevedený do môjho 

vlastníctva.  

Ku správe pána Vollmanna, príloha č. 1, musím ešte dodať: 

1) Pri vecnom skúmaní majetku a dlhov musia byť zobraté do úvahy tiež stroje, autá, 

lanovka, hasičská výzbroj, hasičské motorové striekačky, sanitné zariadenie, náradie 

a nástroje, kone a vozy, ústredné kúrenie, nábytok a iné predmety. Tvorili významnú hodnotu 

a boli právom ako protipoložky do počiatočnej rozvahy. 

Ceny boli skutočne doložené. Nemôžu byť teraz vypúšťané zo zreteľa pri neskoršom 

stanovení cien., ani vtedy, ak nie sú už po konfiškácii v osade. Dôkazom určujúcim výškam 

týchto cien sú účty, ktoré boli rovnako uložené, ktoré nemôžu byť priložené, pretože sa 

nachádzajú medzi spismi, ktoré boli zabavené.  

2) Ďalším dôkazom pre výšku hodnoty nemovitostí je protipožiarna poistka. Pred jej 

uzavretím bola odborníkom poisťovne posúdená a potvrdená správnou.  

3) Zaknihované nemovitosti boli tiež brané daňovým úradom za základ pre daňové 

hodnotenie.  

4) Pri hodnotení nemovitostí musia byť uvedené tiež hodnoty, ktoré sú v pozemkovej 

knihe zanesené na meno pani Márie Bernhardtovej. Tiež moja pani ručila týmto uvedeným 

majetkom. Najpádnejší dôkaz je možné vyhľadať v odoslaných knihách. To všetko bolo 

normálnou a zdravou protihodnotou k dlhom.  

5) Nakoľko tieto knihy boli riadne vedené a boli k dispozícii kedykoľvek k úradnému 

nahliadnutiu, dokazujú akt podvodu. K poškodzovaniu požičiavajúcich nedochádzalo teda ani 

v dobe pred konfiškáciou, a nebolo by k nemu mohlo dochádzať ani v budúcnosti, keby ďalej 

existovalo sídlo.  

Okrem toho je podstatné, že temer všetky dlhy, obzvlášť tie väčšie, boli poskytnuté 

z ideových dôvodov.  

Ak neskôr niektorí požičiavajúci odvolali svoje ideálne jednanie a dary, tak sa mohlo 

jednať len o jednotlivca, ktorý zmenil svoje myslenie. V takom prípade nemôžem byť braný 

za nich na zodpovednosť.  
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Terajšie hodnotenie pozemkov nezodpovedá vtedajšej cene, ktorá bola omnoho vyššia. 

Okrem toho vtedajšia cena pôdy veľmi narástla vybudovaním ulíc a ciest, zavodňovacím 

zariadením atď.  

Potom, čo som vecne vysvetlil týchto niekoľko bodov, dovolím si, zmieniť sa 

o základných psychologických dejoch, ktoré sú v týchto veciach rozhodujúce. Väčšina ľudí 

ich už pozná z vlastných, mnohostranných skúseností. Samy o sebe neprinášajú nič nového, 

ale práve pre svoju všednosť sú ľahko prehliadnutelné preto, že majú rozhodujúci význam.  

Ak niekedy proti niekomu náhle niekto zaútočí, postaví sa na stranu útočníka postupne 

ešte celá rada ľudí, ktorí by si sami od seba nikdy niečo takého nedovolili. Títo ľudia boli 

naopak presvedčení o naprostej správnosti toho, čo poznali a čo zodpovedalo pravde. Náhle 

sa však niekto snaží vrhnúť zlé svetlo na všetko, čo doposiaľ pozorovali zo správnej strany 

podľa svojho slobodného presvedčenia. A ten niekto to robí možno z osobnej nenávisti alebo 

závisti, zloby alebo sklamania, že nedosiahol zvláštnych výhod, alebo z iných dôvodov. 

Skrátka ovplyvňuje ľudí a získava tých, ktorí sa rozhodujú ísť s ním z rôznych dôvodov alebo 

ľudských slabostí, aj keď k tomu nemajú dôvod.  

To je všeobecná skúsenosť, ktorú možno stále a znovu pozorovať a ktorá si vyžiadala 

v priebehu celých dejín ľudstva nespočetne obetí, ktoré po smrti boli neskôr ako také poznané 

a oslavované.  

Toto sa deje neustále v malom živote jednotlivcov rovnako ako vo veľkom živote 

národov. Keď sa k tomu pridá ešte pripútanie na udalosti, ktoré k tomu ešte zdanlivo prispeli, 

tak sa obratne vybuduje na tomto klamnom zdaní stavba, ktorá je často umeleckým dielom 

klamstva.  

Nie inak je tomu v našom prípade. Vo svojom úsilí o ciele iba duchovné zameriavam 

svoju činnosť na jediné pole, na ktorom sa pohybujú už po tisícročia vedľa skutočne vážne 

hľadajúcich i mnohí ľudia, ktorí sa zdržujú na okrajoch tŕnistej cesty číhajúc, aby sa hneď 

zavesili tam,, kde očakávajú niečo zvláštneho, aby sa priživili na výsledkoch, ktoré obtiažne 

vybojovali iní, a aby ich využili pre seba.  

Kde sa im to nepodarí, bojujú nenávistne a pomstychtivo proti tomu, ku ktorému sa 

tlačili a na ktorého sa zavesili svojimi vlastnými prianiami. Neštítia sa žiadnych odporných 

prostriedkov v klamnej predstave, že na tomto poli je obtiažne oslabiť a vysvetliť nimi 

zostavené falošné tvrdenia.  

Našťastie je to v mojom prípade niečo iného, pretože všetko, čo som povedal, je 

vytlačené, t.j. moje zobraté práce, o ktoré sa hlavne jedná, kvôli ktorým ľudia ku mne našli 

cestu a tiež všetko, robili sami, čo urobili, že totiž poskytovali pôžičky, ktoré slúžili len 

k ideálnym účelom pre podporu duchovnej činnosti. 

 
Na týchto mojich slovách nesmie byť teraz zmenené ani to najmenšie. Majú sa dnes stále čítať 

presne tak, ako na začiatku a môžu platiť za dôkaz a podklad pre moju odpoveď. 

 

Také aké sú dnes, boli od začiatku. Ak sa u toho alebo oného človeka posunulo alebo zmenilo jeho 

vlastné presvedčenie pod inými vplyvmi a názormi, tak preto sa mne nemôže predhadzovať úmysel 

nejako podvádzať.  
Z mojej strany sa nestalo nič a nebolo zmenené nič, ale všetko 

zostalo tak, slovo za slovom. 

A tieto slová sú mojim nezmeneným, plným presvedčením, ku ktorému som nikdy 

nechcel prehovárať iného človeka, pretože mám radosť z práce samotnej a je mi ľahostajné, 

kto a koľko ľudí potom povie, že toto je tiež ich presvedčenie.  

V dielach, ktoré som už napísal, a ktoré dovoľujú jasne a zreteľne poznať, aký je 

obsah môjho chcenia, som videl vlstnú životnú úlohu, ktorá spočíva v tom, že otvorim cesty 

novému poznaniu na Zemi. Doposiaľ neznámemu poznaniu o Stvorení, ktoré dá ľuďom 

vnútornú jasnosť a pevnosť.  



 846 

Z toho dôvodu sa na seba dívam ako na vyslanca Božieho, pretože človek sám zo seba 

by nikdy nebol mohol napísať diela o takom vedenís dokonale novými a predsa jednoduchými 

vysvetleniami bez toho, aby bol k tomu určený zvláštnymi schopnosťami. Musí tu teda byť 

zvláštne spojenie s Božou múdrosťou.  

Pre mňa sú diela samotné toho dôkazom. Preto som žil, bez akýchkoľvek pochybností 

v tomto presvedčení, bez toho, aby som z toho chcel ťažiť nejaké výhody okrem radosti, že 

toto môžem písať pre ľudí.  

Prirodzene, že pojem vyslanec Boží alebo Syn Boží, nemá byť v tomto prípade 

chápaný tak, ako tomu bolo u Ježiša, lebo sa jedná o zvláštny dej žiarenia, ktoré bolo 

v mojom pozemskom tele zakotvené v určitej dobe iba po prežití veľkého utrpenia, ktoré bolo 

nutné k dozrievaniu. K tomu patrilo všetko, aj to zlé prežívanie, aby som mohol neskôr vo 

svojich dielach na základe vlastného prežitia vyjadriť správnymi slovami, ktorými pôsobím 

ako najvzdialenejšie pozemské rydlo Božej vôle, nanovo zvestujúce nutné vedenie. 

Bol som vždy vzdialený od toho, obchodovať nejako so svojim presvedčením, na 

ktorom sú založené moje diela o vedení o Stvorení. Bolo by mi to pripadalo ako znesvätenie 

mojej úlohy. 

Nie som to preto ja ako osoba, kto dal podnet a stal sa stredom toho, čo sa doposiaľ dialo, 

k čomu patrí aj spolčovanie ľudí, ale jedine moje diela „Vo Svetle Pravdy“ ako Nové 

Posolstvo Grálu“. 

So mnou sa všetci ľudia stretli jedine po prečítaní mojich prác, nikdy nie skôr, v dôsledku 

vlastného, slobodného osobného rozhodnutia o správnosti mojich vysvetlení.  

Ak takí ľudia, ktorí sa cítia byť vnútorne mojimi dielami oslobodení od veľkej nejasnosti 

a ťažkého tlaku, mi chceli tu a tam preukázať z vďačnosti a radosti rôzne pozornosti, tak 

som nemal dôvod ich odmietnuť. A pokiaľ viem, nikto nemá právo predhadzovať mi ako 

nesprávne alebo dokonca ako podvod, že som také veci prijal. Okrem toho som sa často 

dozvedal, že moje odmietnutie týchto ľudí hlboko ranilo. Vždy ma uisťovali, že keď 

prijmem, čo dávajú, je pre nich veľkou radosťou. (im to pôsobí veľkú radosť). 

K týmto veciam patrili aj pôžičky, ktoré mali slúžiť z čisto ideálnych dôvodov k podpore, 

rozšírenia a uľahčenia možností ďalšieho spisovateľského pôsobenia na tomto poli. Mnohé 

z týchto pôžičiek mali byť úročené len po dobu života darcu, neboli však splatné. 

Samozrejme len pri zachovaní týchto ideálnych duchovných cieľov, na čo sa vždy dbalo 

a nikdy nebolo spúšťané zo zreteľa, takže boli plnené neskrátene všetky predpoklady, 

dokonca i v myšlienkach. Nemá mi byť teda vyčítané, že na Hore bol zavedený teraz iný 

smer.  

Ja sám som tiež robil len to, čo bolo dovolené. Nejakému zákazu by som sa bol 

samozrejme podriadil lebo som vzdialený od toho robiť niečo proti vôli vlády. Veď vo 

svojich dielach sám napomínam všetkých čitateľov ku vzornému životu. K tomu patrí 

prirodzene tiež plnenie povinností občana štátu vzhľadom k jeho vláde.  

Ak medzi ľuďmi kolovali ústne lživé ohovárania, tak i tie vznikli prostredníctvom tzv. 

poznámok „médií“ cudzích ľudí, k čomu dochádza u mnohých národov. Je tiež dostatočne 

známe, že tak boli napáchané často veľké škody, pretože mnohí takto píšuci ľudia 

popisujú, bez toho aby chceli alebo si to uvedomovali, svoju vlastnú fantáziu, o ktorej si 

myslia, že to prichádza z „oného sveta“. 

Tam, kde k tomu skutočne dochádza, sú duchovné veci chápané, žiaľ, príliš pozemský, 

pretože duchovný spôsob vyjadrovania môže byť vždy len obrazný, a to je ešte veľmi málo 

známe. Tiež preto bolo napáchané mnoho zla.  
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Nie inak tomu bolo v našom prípade, iba s tým rozdielom, že mnoho ľudí sa domnievalo, 

že veci vyšli odo mňa alebo mojej pani, čo niekoľkokrát tvrdili zo zlým úmyslom dokonca 

ľudia, ktorí to sami napísali, alebo tvrdili, že som k tomu ja sám dal podnet.  

To všetko je nepravdivé! Odo mňa ani mojej pani podobné veci nevyšli, ale preukázateľne 

od iných ľudí. Nám však vždy tieto fámy škodili. Ich dôsledkom boli všemožné 

podozrievania a útoky, ktoré nám skutočne strpčovali život.  

Ja sám vo svojich dielach, ktoré vyšli tlačou, varujem dostatočne dôrazne pred nebezpečím 

činnosti médií, takže môj názor na to je jednoznačný a známy a vyniesol mi mnoho 

nepriateľstva.  

Nakoľko v mojich osobných údajoch je zmienené tiež o mojich dvoch predchádzajúcich 

trestoch, bude asi správne, aby som aj o tom hovoril a niečo povedal, čo môže prispieť 

k vysvetleniu.  

Bolo mojou chybou, že som sa s tým nikdy riadne nezaoberal, pretože som neveril, že to 

bude znovu pripomenuté. Keď potom toho použil Konnecke k vydieraniu, aj tak, že už 

uplynulo od toho temer 40 rokov, a nič už nemohlo byť použité, bolo už neskoro.  

V krátkosti chcem po pravde vysvetliť, ako to skutočne bolo, lebo teraz to už nemôže 

uškodiť nikomu, komu by to inak bolo uškodilo.  

Predovšetkým sa jednalo o dve zmenky, ktoré som vydal na dlhy, pretože som prechodne 

potreboval niekoľko sto mariek. Vydal som na požiadanie dve zmeny, pre ktorých krytie 

som mal k dispozícii dosť peňazí, ktoré museli dôjsť ešte pred splatnosťou zmeniek.  

Aj tak ale veritelia žiadali, aby bolo ešte zvlášť do zástavy dané niekoľko kusov nábytku 

ako istota. To som mohol urobiť bez zábran, pretože som mal plné právo disponovať týmto 

nábytkom, lebo neexistovalo žiadne rozdelenie majetku medzi mnou a mojou vtedajšou 

manželkou. Aj tento nábytok mal niekoľkonásobne vyššiu cenu než suma na zmenke.  

V skutočnosti došlo potom k tomu, že som obdržal omnoho menej peňazí, než bol obnos, 

o ktorý sa jednalo. Zmienim sa iba o jednej zmenke. Mal som dostať 1.000 mariek a musel 

som podpísať zmenku na tri mesiace na 1.200 mariek, teda 200 mariek úroku za 1.000 

mariek na 3 mesiace. Aj tak som však nedostal ani tých 1.000 mariek v hotovosti, ale 

z toho cigarety v hodnote niekoľko sto mariek a len zbytok v peniazoch. Len o málo iné to 

bolo s druhou zmenkou. Moje prvé manželstvo bolo už vtedy rozvrátené pre trvalú 

prítomnosť mojej bývalej svokry. Prudké scény boli temer na dennom poriadku a zdalo sa 

to byť do budúcnosti neznesiteľné. Preto som sa snažil dosiahnuť rozvodu tým, že som 

odcestoval a tak poskytol dôvod k rozvodu pre svojvoľné opustenie ženy z mojej strany.  

Preto som tiež súhlasil s rozpisom dlhu na dve zmenky, aby som mohol ešte vopred všetko 

riadne usporiadať. Bola k dispozícii niekoľkonásobná istota nie len v príjmoch, ktoré boli 

s určitosťou očakávané z pohľadávok môjho dobre prosperujúceho obchodu: 

Hlavný predaj z prírodných minerálnych prameňov pre celé Sasko. Jednalo sa o minerálny 

prameň Klosterle, na ktorom som vlastnil hypotéku 10.000 rakúskych korún, čo samo 

o sebe už bolo mnohonásobným poistením oboch zmeniek.  

Po niekoľkých opakovaných konfliktoch v rodine som prenechal svojej pani obchod 

a majetok a vo veľkom rozrušení som odcestoval. Hodlal som podniknúť väčšiu cestu po 

Malej Ázii, o čom som zamýšľal napísať knihu. Pokiaľ si spomínam, bolo to na jar roku 

1900.  

S pomocou nemeckého generálneho konzulátu v Konštantinopoli som získal turecký pas, 

nutný k precestovaniu všetkých tureckých štátov.  
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Po niekoľkých mesiacoch som bol na spiatočnej ceste zadržaný v Smyrne, pretože vypukol 

mor. Zdržal som sa tam dlhšie, než som zamýšľal, pretože nikto nesmel opustiť mesto 

behom epidémie.  

Medzitým boli splatné zmenky a pohľadávky, ktoré boli určené k ich krytiu nepokryté, 

lebo peniaze nedošli včas. Nanešťastie tiež firma Minerálne pramene pri Karlových 

Varoch sa náhle dostala do konkurzu. Pritom zanikla moja hypotéka 10.000 korún, ktorú 

som zaplatil v hotovosti.  

Veritelia dúfali, že nebude zmenka preplatená ako sa ukázalo, a chceli odviesť nábytok, 

ktorým sa ručilo, aby mali ešte väčší úžitok.  

Moja vtedajšia svokra prišla pri tom na myšlienku reklamovať proste nábytok ako svoj 

majetok. Kúpila totiž nábytok ako výbavu a mala potvrdenky. Chcela tým prinútiť iba 

oboch veriteľov, aby nejakú dobu počkali, aj keď by bola mohla hravo behom niekoľko 

málo dní uvoľniť mnohonásobne vyšší obnos, pretože bola zámožná. A to sa stalo 

osudným. Oba veritelia na nič nepristúpili, ale učinili na mňa oznámenie kvôli podvodu.  

Pri spiatočnej ceste som bol na nemeckej hranici zatknutý.  

Domnieval som sa, že moja svokra krivo prisahala, za čo by bola mohla byť ťažko 

potrestaná, nekládol som odpor, lebo moja pani mimoriadne visela na svojej matke, 

a mlčky som sa podrobil. Ani s mojou pani ani so svokrou som nehovoril a ani ich nevidel.  

Až keď som sa vrátil, dozvedel som sa, že moja svokra jednala pod vplyvom našich 

trvalých rozporov a pod vplyvom svojho druhého zaťa a v presvedčení, že sa nikdy 

nevrátim. Aj tak by bola mohla všetko odvrátiť, keby bola ešte v poslednom okamžiku 

zaplatila nie veľmi veľkú sumu.  

Ihneď po mojom návrate prevzali žalobcovia bohaté krytie a zaistené pohľadávky. Sami sa 

mi potom prišli ospravedlniť s uistením, že by nikdy neboli učinili oznámenie, keby boli 

mali skôr príležitosť k osobnému zoznámeniu. Všetko sa totiž dialo iba cez prostredníka. 

Nakoniec nikto nebol vtedy poškodení. 

Vtedajšia svokra a zúčastnení sú mŕtvi, takže im už nehrozí žiadna škoda. So svojou 

vtedajšou pani som sa neskôr rozviedol.  

Popis mojej cesty po Malej Ázii vychádzal od roku 1903 a väčšia kniha o 500 stranách 

vyšla pod názvom „Medzi cudzími národmi“ 

Druhú záležitosť chcem vysvetliť prehľadne len v hrubých rysoch, pretože som k nej 

nemal nikdy podklady: 

Žil som v Berne a pracoval som na už zmienenom cestopise „medzi cudzími národmi“. 

Skôr som zastával po niekoľko rokov miesto riaditeľa jednej akciovej spoločnosti. Táto 

spoločnosť prosperovala a ja som si získal v obchodných kruhoch dobré meno.  

Moje meno bolo asi dôvodom, prečo som jedného dňa dostal spoločenské pozvanie k 

jednému advokátovi, ktorého meno mi teraz vypadlo, ale dá sa ľahko zistiť, pretože ten 

pán bol predtým starostom mesta. Tam som sa stretol s nejakým barónom de Firks, ktorý 

mi okrem iného rozprával, že bol šéfom cárskej politickej polície. Od nihilistov však dostal 

varovanie, aby behom 48 hodín opustil Rusko, ak nechce zomrieť. Preto dal prednosť 

vycestovaniu z krajiny.  

Jeho strýc je údajne ešte ministrom a tiež jeho bratranec, knieža, hrá veľkú úlohu.  
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Nakoľko sa zdalo, že je u známeho advokáta ako doma, uveril som mu ako skoro vždy 

bezpodmienečne, lebo som nemohol prisúdiť ľuďom ako vždy niečo zlé. Chyba, ktorá sa 

mi niekoľkokrát horko vypomstila.  

Každý človek sa konečne díva na iných ľudí svojimi okuliarami. Jeden očakáva vždy len 

zlé, iný verí v dobro, díva sa tiež na druhých tak, ako je sám založený.  

Žil som úplne vo svojej práci na cestopise a iných novelách, lebo som sa chcel venovať len 

spisovateľstvu.  

Po tomto prvom pozvaní nasledovali ďalšie. Vždy som zastihol oboch pánov v horlivej 

práci, stoly boli úplne založené popísanými listami na písacom stroji. Potom mi rozprávali, 

že vypracovávajú základné protokoly pre novú akciovú spoločnosť, na ktorej by som sa 

vlastne tiež mohol podieľať, pretože je to veľmi dobrá vec.  

Jednalo sa o novú „Továreň na cigarety“. Získali vraj k tomu odborníka z Cypru, ktorý má 

vynikajúce recepty, ktoré samy osebe predstavujú majetok, nové značky budú mať vraj 

bezpodmienečne veľký úspech. Je to vraj niečo úplne zvláštne, dokonale bez konkurencie. 

Pretože ako absolútny nefajčiar som nemal záujem o tabak, vyžadovalo to vopred veľké 

prehováranie, než som sa po týždňoch rozhodol, podieľať sa na tom päť tisíc frankami, 

ktoré som nechal vyplatiť jednou curišskou bankou.  

Medzitým sa ma snažil barón de Firks prehovoriť k tomu, aby som prijal miesto riaditeľa 

v Rige, kde by vybudoval so svojim strýcom ruským ministrom, veľkú továreň na cigarety. 

To isté chcel urobiť ešte v iných ruských mestách. Peniaze už jeho strýc vraj na to má. 

Ponúkal mi ročný príjem 15.000 rubľov, ktorý zvýšil neskôr na 25.000 rubľov. Odmietol 

som.  

Potom hovoril, že to nebude nadlho, pretože po zavedení výroby a uvedení do prevádzky 

vydajú v Rusku zákon o monopoloch, takže potom bude musieť štát kúpiť všetky továrne. 

To už potom bude práca jeho strýca.  

Pretože som trval na svojom odmietnutí, naliehal na mňa, aby som aspoň zaviedol 

účtovníctvo pre továreň v Berne, pretože som známi ako dobrý obchodník. To by som 

snáď mohol celkom dobre zvládnuť vedľa svojej práce na mojej knihe a novej firme by to 

len prospelo.  

V tom som konečne nič nevidel a súhlasil som. Protokoly, ktoré obaja páni po večeroch 

vypracovávali, som podpísal, bez toho, aby som ich čítal, pretože som týmto veciam vôbec 

nerozumel. Potom som splnil prianie a pomáhal som riadne viesť účtovníctvo podľa 

údajov oboch pánov, pretože to neprekážalo mojej spisovateľskej práci.  

Krátko na to som onemocnel ťažkým zápalom pohrudnice a musel som na radu lekára 

zmeniť podnebie. Zvolil som Rýn, a presťahoval som sa do Mainzu. Uzavrel som zmluvy 

s nakladateľskými firmami. Dokončil som svoj cestopis, a pretože šiel dobre na odbyt, 

musel som pracovať od rána do noci, aby som dodržal svoje zmluvné záväzky.  

Po dlhej dobe som sa dozvedel z nezúčastnenej strany, že továreň na cigarety bola daná do 

konkurzu a ja som bol odsúdený v neprítomnosti s ostatnými ako zakladateľ. Nakoľko som 

neobdržal žiadnu správu a bol som preťažený prácou, nestaral som sa ďalej o to, až začali 

pokusy s vydieraním. Vtedy odišiel právny zástupca zo Schwazu Dr. Huber sám do Bernu, 

aby tam zistil, či by nemal prípadne požiadať o obnovenie súdneho jednania.  

Od prezidenta súdu sa dozvedel, že obnovenie súdneho jednanie nie je možné, pretože 

nikto zo zúčastnených už nežije.  
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Podľa jeho názoru došlo vraj k odsúdeniu len preto, že som tu nebol a ostatní mohli ľahko 

všetko presunúť na mňa.  

Pred niekoľkými rokmi som obdržal od spolkového námestníka vyrozumenie vďaka 

jednému bernskému právnemu zástupcovi, že celá záležitosť je už premlčaná.  

Dúfam, že sa neblahého tieňa týchto záležitostí, ktorý sa položil na celý môj život, tiež raz 

zbavím.  

 

 

Kipsdorf 22. októbra 1939.  

 

        Oskar Brrnhardt 

          v. r.  

 

 

 

(278. Smernice pre návštevníkov Hory) 
 

 

A. Všeobecne 

 

1.Správa Grálu 

 

Všetky hospodárske a právne záležitosti osady pána Oskar Ernst Bernhardta (Abdruschina) 

budú spracované oddelením „Správy Grálu“, ktoré je sekretárom Pána. 

 

Adresa dopisov: O. E. Bernhardt, odd. Správy Grálu, Schwaz in Tyrol, poštovná priehradka 

56. 

Adresa telegramov: Správa Grálu, Schwaz, Tyroly. 

Telegramy budú vždy ihneď telefonicky ďalej odovzdávané na Horu. 

Telefónne volania: Bernhardt, odd. Správy Grálu, Schwaz in Tyrol, číslo 131. Hovory sú 

spájané vo dne i v noci. 

 

2. Grálske Slávnosti 

 

V každom roku budú konané na Svätej Hore tri grálske Slávnosti a síce: 

 

30. mája dopoludnia o 11 hodine: Slávnosť Svätej Holubice 

 

7. septembra o 10 hodine: Slávnosť Čistaj Ľalie 

 

29. decembra  o 10 hodine: Slávnosť Žiariacej Hviezdy. 

 

Všetky tri Slávnosti deň vopred, o 17. hodine, majú prípravnú preslávnosť. Deň po každej 

slávnosti o 9. hodine sa koná poslávnosť. V dňoch po slávnosti sa konajú denne prednášky 

a hodiny, kedy sa človek oddáva Bohu (slávnostný týždeň)  
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3. Účasť na Slávnostiach 

 

Ku slávnostiam budú pripustení len ľudia, ktorí poznajú Posolstvo Grálu a podľa slova 

Posolstva chcú žiť, a to iba vtedy, keď sami zo seba majú naliehavé prianie zúčastniť sa na 

Slávnosti a prosia o to.  

 

4. Iná návšteva Hory 

 

Tiež v dobe mimo Slávnosti smú na návštevu prísť na kratší alebo dlhší čas stúpenci, ktorí 

o to prosia a sú pripravení podriadiť sa pevným smerniciam.  

 

5. Ustanovenia pre všetkých návštevníkov 

 

Každý návštevník si musí ujasniť, že každá jeho návšteva je zaistením jeho výslovnej prosby 

a že prichádza na Horu, aby prijal duchovné hodnoty. Bolo by preto celkom chybné prikladať 

uspokojeniu materiálnych potrieb väčšiu cenu. Preto inak vo vzťahu k ubytovaniu 

a zásobovaniu potravinami pri pobyte v kraji boli videné nutnými. Zrieknutie sa vlastných 

požiadaviek musí byť pre každého návštevníka samozrejmým.  

Kto sa nechce prispôsobiť poriadku na Hore, ten nech nechá Horu ďaleko bokom.  

Požiadavky na ubytovanie a stravovanie môžu byť dané tak, aby zodpovedali daným 

pomerom.  

Okrem toho nemocní a potrebujúci zotavenie, pri ohlásení presných, ale krátkych údajov 

o príčine, budú môcť prosiť o zvláštne ohľady. 

 

6. Ohlásenie 

 

Všetky ohlásenia o návšteve Hory majú smerovať na oddelenie „Správy Grálu“. 

 

Oznámenie pre Slávnosti sú zhromaždené skupinovými (zemskými) vedúcimi a 3 týždne pred 

dňom hlavnej Slávnosti uzatvorené a predložené.  

Každé ohlásenie musí obsahovať: 

a) Krstné meno a rodné meno každej ohlásenej osoby, tiež jednotlivých členov rodiny, 

u detí s údajmi o dospelých., 

b) Presnú adresu návštevníkov, 

c) Deň príchodu a pokiaľ možno hodinu príchodu na nádražie Schwaz (údaj o vlaku) 

d) Presnú dĺžku pobytu, 

e) Údaj o prosbe k vyzdvihnutiu z nádražia (počet osôb alebo len batožiny – viď. bod 

21). 

f) Údaj o prosbe k účasti na spoločných obedoch – viď. bod 18.  

 

Ohlásenie nasleduje po vyplnení najjednoduchších prihlasovacích kariet, ktoré je možné 

získať od skupinových (zemských) vedúcich. 

Ohlásenia, ktoré nebudú obsahovať všetky údaje, nebudú môcť byť vybavené. 

 

7. Zaopatrenie 

 

Zaopatrenie riadi Správa Grálu. Príslušný ubytovací poukaz je konečný a záväzný. 

Nasledujúci poukaz bude prihlásenému udelený pre dobu Slávnosti – avšak prostredníctvom 

skupinového (zemského) vedúceho. 
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Samozrejme ubytovanie na Vomperbergu musí za všetkých okolností zostať vyhradené na 

dobu Slávnosti, tiež vo Vompu a Schwaze. Rovnako zmena alebo výmena určeného 

ubytovania medzi návštevníkmi sa nepripúšťa. Iba v naliehavých a výnimočných prípadoch sa 

to môže vyprosiť v Správe Grálu.  

 

8. Odrieknutie 

 

Pokiaľ nastane prekážka pre príchod alebo sa posunie z naliehavých dôvodov deň príchodu, 

tak sa to čo najskôr oznámi Správe Grálu.  

Pokiaľ odrieknutie nepríde včas, tak musí ohlásený uhradiť náklady.  

Rovnako tak objednaný odvoz, ktorý ide na nádražie zbytočne.  

 

9. Príchod 

 

Všetci návštevníci, nezáležiac, či sú umiestnení na Hore, Vo Vompe alebo Schwaze, pokiaľ 

možno ešte v deň príchodu, najneskôr v nasledujúci deň sa osobne v správnej budove ohlásia. 

Ohlásenie na obecnom úrade vo Vompe sa potom už nevyžaduje. Pre hostínce predpísané 

policajné ohlásenie uskutoční táto sama.  

 

B. Zvláštne smernice pre pobyt 

 

10. Správanie návštevníkov 

 

Všetci návštevníci sa musia prispôsobiť poriadku na Hore. 

V správaní návštevníkov pri styku so stálymi obyvateľmi Hory, navzájom a s domácimi musí 

byť vôľa každého návštevníka celkom zrejmá. Z celého jeho správania musí byť poznať, že 

ako vážny, zrelý človek chce pre svoju osobu uskutočňovať požiadavky Posolstva. Tiež tí, čo 

nie sú stúpenci, musia získať dojem, že tu ide o vysoko sa snažiaceho človeka, ktorý sleduje 

duchovné ciele. Že patrí k ľuďom, ktorí sa snažia zdokonaliť sa, ktorí nie sú žiadne tlčhuby, 

blúznivci a že medzi stúpencami nemožno nájsť fantastov a fanatikov. A musí byť jasne 

vidieť, že sa nebude snažiť o žiadne iné ciele než iba o duchovné; lebo všetko iné by tiež bolo 

v rozpore s Posolstvom.  

Každý návštevník má preukázať, že poznal budujúcu hodnotu správneho mlčania. Neužitočné 

reči o všedných veciach by iba ukázali, že návštevník nepochopil, ktoré vyššie hodnoty tu 

mohol dosiahnuť.  

Bezpodmienečne sa zakazuje hovoriť s nie stúpencami, zvlášť tiež s tými, ktorí poskytujú 

ubytovanie, o Posolstve Grálu, o Slávnostiach a prednáškach alebo žiarení v osade. Tiež na 

dopyty nebude smieť sa im dať odpoveď. Teda nemá dôjsť k žiadnej náborovej činnosti pre 

Posolstvo Grálu.  

Politickým rozhovorom vzájomným a s cudzími ľuďmi sa budete musieť tiež vyhnúť. 

V tomto smere má každý návštevník tak dlho ako je na Hore sa chovať celkom neutrálne. To 

isté platí pre pobyt vo Vompe a Schwaze.  

Každý návštevník musí vedieť, že neužitočnými rečami so stúpencami, aj keď boli ešte tak 

dobre mienené, boli vždy spôsobené škody. Lebo prekrútenie a nesprávne reprodukovanie 

počutého je podľa získaných skúseností neodstrániteľný dôsledok neužitočných rečí.  

Nie je nič na Hore, čo by sa muselo skrývať, ale človek sa má vyhnúť tomu, aby nebolo o tom 

rozširované nesprávne.  

Pri styku s domácimi má sa každý návštevník snažiť byť zdvorilý a priateľský. K tomu patrí 

tiež ohľad na majetok sedliakov. Na polia a lúky sa tiež nebude smieť vstupovať. Škodám na 
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majetku je potrebné sa tiež bezpodmienečne vyhnúť. Kvetiny je možné trhať len na okraji 

cesty. Nejaké získané potraviny (maslo, mlieko atď. ) sa platia podľa miestne obvyklých cien. 

Kto verí, že má príčinu ku sťažnosti, môže to postúpiť Správe Grálu. Osobným sporom je 

nutné v každom prípade sa vyhnúť. Jestvujúca dobrá pohoda s domácimi obyvateľmi nesmie 

byť v žiadnom prípade zakalená.  

Kto sa aj navzdory Smerniciam o chovaní na Hore chová nesprávne, musí počítať s tým, že 

mu ďalšia návšteva Hory nebude viac povolená!  

 

11. Pobožnosti a prednášky 

 

V priebehu celého roka sa pravidelne konajú: 

Každú nedeľu o 9. hod. dopoludnia pobožnosť 

Každú stredu o 1930 hod. prednáška, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci stúpenci. Návštevníci 

môžu byť v každý čas vykázaní. 

O nedeliach bude 20minút pred začiatkom pobožnosti znieť zvon v správnej budove. Vždy 5 

minút pred začiatkom budú dvere zatvorené a nikto nebude pustený. Okrem toho sa budú 

konať po viacero večerov v týždni pravidelné prednášky a predčítanie pre rôznych nositeľov 

kríža. Na príslušných predčítaniach sa smú zúčastniť tiež návštevníci. Doby, kedy nie sú 

všeobecne určené, je možné zistiť z oznámení plagátov na rôznych tabuliach.  

 

12. Prijatia 

 

Všetci návštevníci, ktorí chcú o to prosiť, aby hovorili s Pánom, pani Máriou alebo slečnou 

Irmingard, sa musia ohlásiť v správnej budove. Počas Slávností sú tam vystavené knihy, do 

ktorých sa musia návštevníci zapísať. Doba návštevy im bude potom určená. Návštevníci, 

ktorí počas Slávností tu zostanú iba niekoľko dní, to musia čo najskôr ohlásiť, pokiaľ možno 

ešte pred hlavnou Slávnosťou.  

 

C. Priebeh Slávností  

 

13. Vstupenky 

 

Každý účastník obdrží vstupenku, označenú jeho menom a umiestnením, ktorá je v platnosti 

pre hlavnú Slávnosť a poslávnosť. Pri vstupe do pobožnostnej haly sa touto vstupenkou 

preukáže bez požiadania službu konajúcim a okrem toho tiež preukazom. Vydávanie 

vstupeniek je pred dňom hlavnej Slávnosti po príprave pobožnosti a síce v školskej budove. 

 

14. Časový rozvrh 

 

Pre slávnostný týždeň sa vydáva vždy zvláštny časový rozvrh, s uvedením časov konania 

hlavnej Slávnosti a poslávnosti a začiatkom iných pobožností a prednášok, ktorých je možné 

sa zúčastniť.  

 

15. Oblek 

 

Na hlavnú Slávnosť a poslávnosť je nutný vždy slávnostný oblek. K iným pobožnostiam 

a prednáškam nedeľný oblek.  

Všetkým dámam, ktoré na hlavnú Slávnosť a poslávnosť nosia biely oblek je k dispozícii 

šatňa pre pobožnostnú halu a k prezlečeniu. Čas je oznamovaný vždy na danom rozvrhu.  
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16. Chovanie v chráme 

 

Pri príchode a odchode musí panovať najväčšie ticho. Rozhovory a pozdravy pred halou 

a v hale sa musia bezpodmienečne vypustiť. Nikto nesmie vnútorné sústredenie iných 

návštevníkov rušiť. Po Slávnosti je potrebné všetky prijaté dojmy nechať v tichosti odznieť, 

tým všetko môže vnútorne prijať k prežitiu.  

Plášte a klobúky sa odkladajú v šatni. Miesta v Hale budú vždy prostredníctvom poverených 

ukázané.  

Chovanie v priebehu Slávnosti (vstávanie, sedenie) sa riadi podľa sediacich v prvej rade 

a pred oltárom. 

Pri príchode a odchode k stolu Pána majú staršie a pomoc potrebujúce osoby byť vedené 

vedľa nich sediacimi. Okrem toho sú pomocníci vždy pripravení.  

Komu sa z telesných príčin urobí nevoľno, bude pripravenými stojacimi pomocníkmi 

vyvedený, nesmie ale potom do Haly viac vstúpiť.  

Opustenie Haly bude riadené pomocníkmi. 

 

D. Hospodárske usporiadanie 

 

17. Úradné hodiny v kancelárii 

 

Kancelárie v správnej budove v osade sú všeobecne otvorené: 

V priebehu týždňa doobeda od 8 do 11,40 hodín 

   od obeda od 14 do 18,10 hodín 

   (V sobotu len do 16 hodín) 

V nedeľu  od 10 do 11,30 hodín doobeda 

V slávnostnom týždni sú kancelárie tiež popoludní otvorené – iba v priebehu Slávnosti 

a poslávnosti a pri pobožnostiach sú zatvorené.  

 

18. Spoločná jedáleň  

 

Stále na Hore bývajúci zhromažďujú sa denne (tiež v nedeľu) o 12 hodín napoludnie 

k spoločnému hlavnému jedlu v jedálni (školská budova) a denne o 18, 30 ku spoločným 

večeriam. Raz podaná prihláška k účasti na jedle je platná až do odvolania. Odvolanie pre 

jednotlivé jedlá musí byť vždy deň vopred v jedálni alebo do vystavenej knihy zapísané 

v hlavnej kancelárii. V dobách slávností sa strava vydáva prostredníctvom pohostínstva 

Weberhof. Tam sa môžu zúčastniť všetci návštevníci. Platenie jedál nasleduje 

prostredníctvom poukázok, ktoré je možné vopred zakúpiť. Určený čas sa musí presne 

dodržiavať. Päť minút pred začatím musia byť účastníci v jedálni. 

 

19. Pošta 

 

Tiež občasným návštevníkom bude povolené, aby svoju poštu nechávali prísť do poštovnej 

priehradky Pánovej (Schwaz, priehradka 5. Pošta bude denne vyzdvihnutá poverenou osobou 

a k dispozícii buď na vrátnici, alebo v schránke školskej budovy. Odosielaná pošta sa môže 

vhodiť do schránky na vrátnici. Vyzdvihuje sa denne o 21 hodín. Dopisy musia byť opatrené 

známkami, inak zostanú vylúčené z dopravy. 

Známky je možné obdržať v priebehu úradných hodín v správnej kancelárii.  

Prípadné peňažné zásielky je nutné osobne zaplatiť u vrátnika, ktorý ich odovzdá poštovému 

doručovateľovi. O došlých peňažných zásielkach a doporučených dopisoch obdrží prijímateľ 

oznámenie a môže si ich oproti preukazu v kancelárii vyzdvihnúť.  
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Telegramy sa môžu podať telefonicky a musia sa prihlásiť v kancelárii správy. 

Práve tak bude návštevníkom dovolené používanie štátneho telefónu oproti zaplateniu 

príslušných poplatkov. Prihlasovanie hovorov je rovnako v kancelárii správy. Telefonovať je 

možné vo dne aj v noci.  

 

20. Automobilová doprava 

 

Cesta Vomp – Vomperberg je pre automobilovú dopravu všeobecne uzatvorená. S obcou 

Vomp bolo však dosiahnuté dohody, že návštevníci Hory, ktorí obdržia od pána Bernhardta 

povolenie, môžu cestu používať. Za to sa ročne zaplatí väčšia suma obci ako príspevok za 

udržanie cesty. Návštevníci s vlastnými autami, ktorí chcú obdržať toto povolenie, môžu teda 

už pri ohlásení svojej návštevy o to prosiť. Preto je treba udať: 

meno majiteľa auta, 

krajinu príchodu, 

presné označenie auta (typ), 

číslo, 

dĺžku pobytu. 

Okrem toho je požadovaný súhlas okresného hejtmanstva Schwaz. Všetko zašlite na správu 

Grálu. Všetky priliehavé poplatky idú na ťarchu majiteľa auta a majú sa zaplatiť na správe 

Grálu, ktorá vybaví potrebné.  

 

21. Doprava osôb a batožiny 

 

Oddelenie správy Grálu preberá tiež objednávky na osobné automobily a koňskú dopravu 

k vyzdvihnutiu osôb a batožiny od a k nádražiu Schwaz. Včasné objednanie sa požaduje 

(všeobecne dva dni vopred). 

Pre obdobie slávností bude za priaznivých cestovných pomerov zriadená autobusová doprava 

zo Schwazu do Vompu a osobná automobilová doprava Vomp – Vomperberg. K tomu budú 

vždy vydané cestovné poriadky, ktoré sú v kancelárii správy.  

 

E. Záverečné smernice 

 

22.  

S týmito novými smernicami pre návštevníkov strácajú všetky predošlé ustanovenia svoju 

platnosť. Tieto smernice budú každému návštevníkovi odovzdané. V správnej kancelárii musí 

potom ich prijatie vo vystavenom zošite potvrdiť a zaviazať sa k ich dodržiavaniu.  

 

Vomperberg, v decembri 1936 

 

 

Oskar Ernst Bernardt  

 

Odd. Správy Grálu 
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(279. Skôr bol na chodbe Gaestehausu pripevnený  

Pánom nasledujúci lístok:) 
 

 

 

     K 30. máju: 

 

      „Ste na Hore spásy. Oko Pána na vás spočíva! 

    Otvorte doširoka svoje duše, aby mohli čerpať z prameňa života novú silu k ďalšiemu 

bytiu, ktorá v týchto dňoch zaplavuje celé Stvorenie. 

 
          

     Nehovorte mnoho! Zvážte každé slovo, skôr než ho vyslovíte. Zpätné pôsobenie slov a 

činov je tu silnejšie ako v nížinách. 

 

     Buďte tichí a zbožní v duchu, aby ste boli úplne účastni všetkých darovaných 

milostí.“ 

 

 

      „Deň začnite a končite modlitbou!“ 

 

 

 

280. Z obhajoby Abdrushinovej pred súdom  

dňa 22. októbra 1939 
( časť) 

 

     Čím viac premýšľam, môžem priznať, že moje diela, preložené do mnohých jazykov, aj 

keď sú čisto vecné, sú odmietané a bojujú proti ním práve Židia. Tiež proti mne osobne. 

     Krátky pohľad na život na Vomperbergu ukazuje jasne a zreteľne, že som si sám nerobil 

žiadne nároky na osobné výhody. Mnoho zamestnancov a pomocných síl, ktorým bolo treba 

preplatiť ročne 70.000 šilingov, tu neboli pre mňa, ale vyžadovala si ich prítomnosť mnohých 

spolubývajúcich, k ich príjemnému a pohodlnému životu prispievajúcich. 

     Ja som všetkých týchto ľudí nepotreboval. 

     Bolo však považované za samozrejmé, že som všetky náklady niesol sám. 

Nie inak tomu bolo s mnohými vecami, o ktorých sa vôbec nechcem zvlášť zmieňovať. Bolo 

to temer neskutočné, keď sa na to triezvo dívam, a iba teraz sa mi javí mnohé v naprosto inom 

svetle. 
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     Obraz môjho pôsobenia doplňuje i to, že som vydával tiež ešte tisíce obedov potrebným 

ľuďom z Vompu, Schwazu atd. Behom posledného roku boli vedené i mená všetkých tých, 

ktorí dostávali stravu zdarma, a k tomu často i oblečenie pre dospelých a deti. 

     Ani škola nevznikla kvôli mne, ale len kvôli deťom ostatných a vyžadovala veľký ročný 

príspevok z mojej strany, aby mohli byt zaplatené učiteľské sily a dane. Nie inak tomu bolo i 

s elektrickou práčovňou, s kuchyňou a priestorom pre spoločné stravovanie a so všetkým, čo 

k tomu patrilo, rovnako ako s lanovkou, stavbou cesty a ich udržiavaním, zavedením 

vodovodu, hasičským zborom. Ja jediný som za to zodpovedal, nakoniec ako za všetko, čo 

prinášal veľký počet ľudí a čo prispievalo k ich príjemnému bývaniu. 

     Keby som chcel ísť do všetkých jednotlivostí, muselo by to znieť nepravdepodobne, 

predsa že je to čistá skutočnosť. Nakoniec by to však zase dokazovalo, že som bol príliš 

ponorený do svojej spisovateľskej práce. Žil som v nej, bez toho, aby som poznával, ako často 

a mnohostranne som bol využívaný práve všetkými tými, ktorí sa potom postavili proti mne, 

akonáhle už nemohli mať z toho žiadny úžitok. 

     Pre mňa to bola od začiatku až do konca záťaž, i keď tu a tam prinášala občas opravdivú 

radosť. Na nejakú výhodu nebolo ani pomyslenia a nikdy by k nej nedošlo. Kto pozoruje 

všetko objektívne a správne, musí byť o tom presvedčený. 

     Ja môžem len povedať: Žil som to, čo som napísal, lebo to všetko prichádzalo z môjho 

živého presvedčenia. A to malo na zreteli len blaho iných. 

     Čo sa potom týka tak často používaného výrazu "sekta" alebo "Náboženské spoločenstvo", 

môžem stále len opakovať, že nešlo o tento prípad. 

     Už počas mnohých rokov stále a opakovane poukazujem na to, že nechcem založiť ani 

cirkev ani sektu, ani náboženské spoločenstvo, že neprinášam ani žiadne nové náboženstvo, 

ale že mojim jediným úmyslom je vysvetliť samočinné zákony, ktoré pôsobia vo stvorení. 

Poznať ich, je pre každého človeka, žijúceho v tomto Stvorení potrebné a môže všetkým byť 

len k úžitku. 

     Dokazujú to i moje zobraté spisy, týkajúce sa tejto oblasti. Preto sa nepotrebujem o tom 

ďalej rozširovať. 

     Ak teraz v rôznych zemiach a štátoch mnohí čitatelia mojich diel sa stretávali a 

zjednocovali vo zvláštnych spolkoch, tak sa to dialo len preto, aby sa mohli ponoriť ešte viac 

do obtiažnej látky. Ako základ pre svoje stretnutia si vzali moje diela, čo konečne vyplýva 

zreteľne z ich stanov. Ja som nemal právo niečomu takému brániť a nevidel som k tomu 

žiadny dôvod. 

     Ja som však nebol nikdy členom týchto spolkov a nemal som z nich žiadne výhody. Ony 

totiž pracovali len pre seba a platili prirodzene tiež svoje príspevky len svojim spolkom, takže 

nikdy neexistovala medzi týmito rôznymi spolkami v rôznych štátoch žiadna vzájomná 

súvislosť. 

     Nadácie jednotlivých osôb nie sú s tým v rozpore. 

     Preto nemôže byť reč o nejakej sekte. To sú všetko zlomyseľné fámy, ktoré boli 

rozširované prevažne s mnohými inými nezmyslami i z rôznych častí katolíckej cirkvi, ako 

presne viem, pretože táto videla vo mne k počudovaniu akýsi druh konkurencie, ktorej sa 

obávala, čo je rovnako bezdôvodné. 

     Z týchto prameňov vychádzali tiež povesti o kultu nudizmu a iné nezmysly, ktoré sú v 

priamom rozpore s mojim životom a dielom. 

     Pri presnom pozorovaní sa všetko posúva do iného, správneho obrazu, ktorý je tiež 

patrične z tohoto skutočného podkladu posudzovaný, nikdy však nie je odsudzovaný. 

     Chcel som ľuďom sprostredkovať výsledky mojich pozorovaní a výskumov z oblasti 

samočinných zákonov vo Stvorení alebo v prírode, aby boli ľuďom prospešné, inak nič. To 

tiež vyplýva dostatočne zreteľne z mojich prác, čo samo už môže byť dôkazom. 
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     Potom, čo som vecne vysvetlil týchto niekoľko bodov, dovolím si zmieniť sa o základných 

psychologických dejoch, ktoré sú v týchto veciach rozhodujúce. Väčšina ľudí ich už pozná z 

vlastných, mnohostranných skúseností. Samy o sebe neprinášajú nič nového, ale práve pre 

svoju všednosť sú ľahko prehliadnuteľné aj tak, že majú rozhodujúci význam. 

     Ak niekedy proti niekomu náhle niekto zaútočí, postaví sa na stranu útočníka postupne 

ešte rada ľudí, ktorí by si sami od seba nikdy niečo takého nemysleli. Títo ľudia boli naopak 

presvedčení o naprostej správnosti toho, čo poznali a čo zodpovedalo pravde. Náhle sa však 

niekto snaží vrhnúť špatné svetlo na všetko, čo doposiaľ pozorovali zo správnej strany podľa 

svojho slobodného presvedčenia. A ten niekto to robí možno z osobnej nenávisti alebo závisti, 

zloby alebo sklamania, že nedosiahol zvláštnych výhod, alebo i z iných dôvodov. Skrátka 

ovplyvňuje ľudí a získava tých, ktorí sa rozhodujú ísť s ním z rôznych dôvodov alebo 

ľudských slabostí, aj keď k tomu nemajú dôvod. 

     To je obecná skúsenosť, ktorú je možné stále a znovu pozorovať a ktorá si vyžiadala 

behom celých dejín ľudstva nespočetných obetí, ktoré po smrti boli neskoršie ako také 

poznané a oslavované. 

     Toto sa deje neustále v malom živote jednotlivcov rovnako ako vo veľkom v živote 

národov. Keď sa potom k tomu pridá ešte pripútanie na udalosti, ktoré k tomu zdanlivo 

prispeli, tak sa obratne vybuduje na tomto klamnom zdaní stavba, ktorá je často umeleckým 

dielom klamstva. 

     Nie inak je tomu v našom prípade. Vo svojom úsilí o ciele iba duchovné zameriavam svoju 

činnosť na jediné pole, na ktorom sa pohybujú už po tisícročia vedľa skutočne vážne 

hľadajúcich i mnohí ľudia, ktorí sa zdržujú na okrajoch tŕnitej cesty číhajúc, aby sa hneď 

zavesili tam, kde očakávajú niečo zvláštneho, aby sa priživili na výsledkoch, ktoré obtiažne 

vybojovali iní, a aby ich využili pre seba. 

     Kde sa im to nepodarí, bojujú nenávistne a pomstychtivo proti tomu, ku ktorému sa tlačili 

a na neho sa zavesili svojimi vlastnými želaniami. Neštítia sa žiadnych odporných 

prostriedkov v klamnej predstave, že na tomto poli je obtiažne oslabiť a vysvetliť nimi 

zostavené falošné tvrdenia. 

     Našťastie je to v mojom prípade niečo iného, pretože všetko čo som povedal, je vytlačené, 

t.j. moje zobraté práce, o ktoré sa hlavne jedná, kvôli ktorým ľudia našli ku mne cestu a tiež 

všetko robili sami, čo urobili, že totiž poskytovali pôžičky, ktoré slúžili len k ideálnym 

účelom pre podporu duchovnej činnosti. 

     Na týchto mojich slovách nesmie byt teraz zmenené ani to najmenšie. Majú sa dnes stále 

čítať presne tak ako na počiatku a môžu slúžiť ako dôkaz a podklad pre moju odpoveď. 

     Také, aké sú dnes, boli od začiatku. Ak sa u toho alebo iného človeka posunulo alebo 

zmenilo jeho vlastné presvedčenie pod inými vplyvmi alebo názormi, tak preto sa mne 

nemôže predhadzovať úmysel nejako podvádzať. 

     Z mojej strany sa nestalo nič a nebolo zmenené nič, ale všetko zostalo tak, slovo za 

slovom. A tieto slová sú mojim nezmeneným, plným presvedčením, ku ktorému som nikdy 

nechcel prehovárať iného človeka, pretože mám radosť z práce samotnej a je mi ľahostajné, 

kto a koľko ľudí potom povie, že toto je tiež ich presvedčenie. 

     V dielach, ktoré som už napísal, a ktoré dovoľujú jasne a zreteľne poznať, aký je obsah 

môjho chcenia, som videl svoju vlastnú životnú úlohu, ktorá spočíva v tom, že otváram cesty 

novému vedeniu na Zemi. Doposiaľ neznámemu vedeniu o Stvorení, ktoré dá ľuďom 

vnútorne jasnosť a pevnosť. 

     Z toho dôvodu sa na seba dívam ako na vyslanca Božieho, pretože človek sám zo seba by 

nikdy nebol mohol napísať diela o takom vedení s dokonale novými a predsa jednoduchými 

vysvetleniami, bez toho, aby bol k tomu určený zvláštnymi schopnosťami. Musí tu teda byť 

zvláštne spojenie s Božskou Múdrosťou. 



 859 

     Pre mňa sú diela samotné toho dôkazom. Preto som žil, bez akýchkoľvek pochybností, v 

tomto presvedčení, bez toho, aby som z toho chcel ťažiť nejaké výhody okrem radosti, že toto 

môžem písať pre ľudí. 

     Prirodzene, že pojem vyslanec Boží, alebo Syn Boží, nemá byť v tomto prípade chápaný 

tak, ako tomu bolo u Ježiša, lebo sa jedná o zvláštny dej žiarenia, ktorý bol v mojom 

pozemskom tele zakotvený v určitej dobe iba po prežití veľkého utrpenia, ktoré bolo nutné k 

dozrievaniu. K tomu patrilo všetko, i to zlé prežívanie, aby som mohol neskoršie vo svojich 

dielach na základe vlastného prežitia vyjadriť správnymi slovami, ktorými pôsobím ako 

najvzdialenejšie pozemské rydlo Božskej vôle, novo zvestujúc nutné vedenie. 

     Bol som vždy vzdialený toho, obchodovať nejako so svojim presvedčením, na ktorom sú 

založené moje diela o vedení o Stvorení. Bolo by mi to pripadalo ako znesvätenie môjho 

úkolu. 

     Nie som to preto ja ako osoba, kto dal podnet a stal sa stredom toho, čo sa doposiaľ dialo, 

k čomu náleží i spolčovanie ľudí, ale jedine moje diela "Vo Svetle Pravdy" ako "Nové 

Posolstvo Grálu." 

     Všetci ľudia sa so mnou stretli iba po prečítaní mojich prác, nikdy skôr, v dôsledku 

vlastného, slobodného osobného rozhodnutia o správnosti mojich vývodov. 

Ak takí ľudia, ktorí sa cítia byť vnútorne mojimi dielami oslobodení od veľkej nejasnosti a 

ťažkého tlaku, mi chceli tu a tam preukázať z vďačnosti a radosti rôzne pozornosti, tak som 

nemal dôvod ich odmietnuť. A pokiaľ viem, nikto nemá právo predhadzovať mi ako 

nesprávne, alebo dokonca ako podvod, že som také veci prijal. Okrem toho som sa často 

dozvedal, že moje odmietnutie týchto ľudí hlboko zranilo. Vždy ma uisťovali, že keď 

prijmem, čo mi dávajú, pôsobí im to veľkú radosť. 

      Ja sám som tiež robil len čo bolo dovolené. Nejakému zákazu by som sa bol samozrejme 

bez všetkého podriadil, lebo som vzdialený toho robiť niečo proti vôli vlády. Veď vo svojich 

dielach sám napomínam všetkých čitateľov k vzornému životu. K tomu patrí prirodzene tiež 

plnenie povinností občana štátu vzhľadom k jeho vláde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 860 

 

OBSAH 

pre začínajúcich čitateľov  
z veľkéj – doplnenej verzie Doznievania PG,  

ktorým sa doporučuje čítať iba nasledujúci výber: 

 

 

111. V zemi súmraku.         331. 

113. Hĺbavý človek.          336. 

114. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici.      338. 

115. Služobníci Boží.          339. 

116. Inštinkt zvierat.          341. 

117. Bozk priateľstva.         342. 

118. Žena neskoršieho stvorenia.        343. 

119. Skrivený nástroj.         345. 

121.Všetko mŕtve vo stvorení má byť vzkriesené, aby sa súdilo!   352. 

122. Dieťa.           355! 

123.Úloha ľudského ženstva.        359. 

125. Tisícročná ríša.          365! 

137. Všadeprítomnosť.         387. 

138. Kristus Riekol.          389! 
140. Oddanosť.          395. 

142. Lenivosť ducha.         404! 

143. “Pohyb“ zákon stvorenia.        407. 

144. Pozemské telo.          411! 

145. Temperament.          415. 

164. Hľaď človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby ...    456. 

165. Hviezda betlehemská./ Vianoce 1932./      460! 

166. Nový zákon./ 30. december 1932./       463! 

168. Povinnosť a vernosť.         472. 

170. Krása národov.          477! 

173. Dokonané je. / Veľký piatok 1933./       487. 

180. Na hrubohmotnej hranici.        506. 

181. Pozemský človek pred svojím Bohom.      510. 

182. Poznávanie Boha.         513. 

183. Bytostné.          519. 

184. Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému,  

        toho ja nebudem poznať v hodine núdze! / Meno. /     523. 

185. Malí bytostní.          526. 

186. V hrubohmotnej dielni bytostných.       531. 

187. Duša putuje.          536. 

188. Žena a muž.          542! 

189. Pokrivené duše.          549. 

190. Duchovný vodca človeka.        554. 

191. Svetlé nitky nad vami.         561! 

193. Prakráľovná.          571! 

194. Kolobeh žiarenia.         576. 

195. Vyhýbajte sa farizejom.        583. 

196. Posadnutý.           587. 



 861 

197. Proste, a bude vám dané!        592. 

198. Vďaka.           596. 

202. Buď svetlo.          612! 

208. Bezbytostné.          634! 

209. Ako sa má Posolstvo prijímať.       635. 

212. Všemúdrosť.          644. 

213. Ľudské slovo.          647. 

217. Hľaď, čo ti prospieva!         657. 

218. Duchovné úrovne I.         661. 

219. Veriaci zo zvyku.          664. 

221. Duchovné úrovne II.         677. 

224. Duchovné úrovne III.         686! 

225. Duchovné úrovne IV.         691. 

226. Veľká noc 1935. / Kniha života. /       695. 

228. Duchovné úrovne V.         698. 

229. Duchovné úrovne VI.         703. 

230. Duchovné úrovne VII.         707! 

232. Strážkyňa plameňa.         714. 

236. Zmysel pre rodinu.         728. 

237. Útulný domov.          732. 

239. Slabé pohlavie.          739. 

240. Zborený most.          742. 

242. Prehľad stvorenia.         748. 

243. Duchovné zárodky.         752. 

244. Bytostné zárodky.         756. 

251. Duša.           779. 

252. Príroda.           784. 

253. Kruh bytostného.         787. 

254. Neupadnite v pokušení!        791. 

257. Vianoce.           795. 

260. Tajomstvo krvi.( 1937.)         803. 

261. Pánova reč. (1937.)         806. 

262. Detskosť.( 1937.)         808. 

266. Prvý krok. ( 1937.)         817. 

267. Cudnosť. ( 1937.)         820. 

268. Záchrana! Spása! ( 1937.)        821. 

269. Kult.           823. 

270. Strnulosť.          825. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 862 

 

OBSAH 
Doznievania k Posolstvu Grálu. 

93. Prebudeným.          305. 

94. Poslucháčom Posolstva Grálu.        305. 
95. Neochabujte...( 30.5. 1926)        306. 

96. Slávnosť Svätej Holubice 1927 (30. 5. 1927)      308. 

96. Volanie( Der Ruf) ( 8. 1927.)        310. 

98. K 30. decembru 1928.         311. 

99. Varovanie.          314. 

100. Veľká bolesť ide všetkými krajinami.(Turice 1929)     315. 

101. Deň Holubice.( 1929.)        315. 

102. Obrat svetov. (23.8.1929.)        318. 

103. Vďakyvzdanie         319. 
104. Vysvätenie chrámu. ( 8. 9. 1929.)       320. 

105. 15. december 1929.+         321. 

106. Vianoce.          321. 

107. Sviatok Žiariacej Hviezdy. (29.12.1929)      322. 

108.Prehlásenie. (29.12.1929.)        324. 

109. K 30. máju 1930         324. 

110. Sväté Slovo          326.+ 

111. V zemi súmraku.         331. 

112. Ráno vzkriesenia.         334.+ 

113. Hĺbavý človek.         336. 

114. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici.      338. 

115. Služobníci Boží.         339. 

116. Inštinkt zvierat.         341. 

117. Bozk priateľstva.         342. 

118. Žena neskoršieho stvorenia.        343. 

119. Skrivený nástroj.         345. 

120. „V potu tváre svojej svoj chlieb jesť budeš!“      351. 
121.Všetko mŕtve vo stvorení má byť vzkriesené, aby sa súdilo!    352. 

122. Dieťa.          355! 

123.Úloha ľudského ženstva.        359. 

124. Pánov predslov.         364. 
125. Tisícročná ríša.         365!!! 

126. Nutné vyrovnanie. (Biely rytier.)       368.!!! 

127.Ježiš a Imanuel.         371. 
128. Nové výhľady.         373. 

129. Veniec pomocníkov         374. 

130. 27. júla 1930.         375. 

131. Obrat svetov. ( 1930.)        376. 

132. Posledné Slovo povolaným        377. 

133. 3. augusta 1930. Od Abdrushina       379.  

134. Predslávnosť Slávnosti Ľalie ( 6. 9. 1930.)      381. 

135. Čistá Ľalia. (7.9.1930)        382. 

136. Vianoce.          383.!!! 

137. Všadeprítomnosť.         387. 

138. Kristus Riekol.         389! 
139. Prv ako Abrahám, bol som ja.        395. 

140. Oddanosť.          395. 

141. Jemnohmotné tŕnité krovie.        399.+ 

142. Lenivosť ducha.         404! 

143. “Pohyb“ zákon stvorenia.        407. 

144. Pozemské telo.         411! 

145. Temperament.         415. 

146. Svätodušné sviatky. ( 24.. 5. 1931)       418. 

147. Ešte raz niečo o Synovi Božom a Synovi Človeka.     420. 
148. 19. júla 1931.         421. 



 863 

149. Slávnosť Čistej Ľalie. ( 7. 9. 1931. )       423. 
150. K 29. novembru 1931.        425. 
151. Slávnosť Žiariacej Hviezdy. (29. 12. 1931)       427. 

152. Pobožnosť. (28. 2. 1932)        429. 

153. Liečivá sila.          435. 
154. Veľký piatok 1932.         435. 

155. Veľká Noc 1932.         436. 

156. Hora spásy.          439.+ 

157. Turice.          444.+ 

158. Deň Holubice 1932.         447. 

159. Buďte v myšlienkach bdelí (21. augusta 1932)      449. 
160. Kladiem duchovný základný kameň ku chrámu.      452. 
161. Predslov k zasväteniu chrámu.        452. 

162. 15. október 1932.         454. 

163. K 6. decembru 1932         455. 

164. Hľaď človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby ...     456. 

165. Hviezda betlehemská./ Vianoce 1932./       460!!! 

166. Nový zákon./ 30. december 1932./       463! 

167. Kastovníctvo, spoločenské zriadenie.       467.+ 

168. Povinnosť a vernosť.         472. 

169. Usilujte o presvedčenie!         474!!!+ 

170. Krása národov.         477! 

171. Aký si, človeče!         479!!! 

172. K 19. februáru 1933         484. 

173. Dokonané je. / Veľký piatok 1933./       487. 

174. Nechaj v sebe ožiť Veľkú Noc, človeče! /Veľká Noc 1933. /     488!!!+ 

175. Posledné napomenutie. (7. 5. 1933)       493. 

176. K sviatku Čistej Ľalie. (7. 9. 1933)       499. 

177. Kríž Svätého Grálu.         499. 

178. Nositelia zlatého kríža.         504. 
179. Keďže vy, nositelia kríža...        506. 

180. Na hrubohmotnej hranici.        506. 

181. Pozemský človek pred svojím Bohom.       510. 

182. Poznávanie Boha.         513. 

183. Bytostné.          519. 

184. Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému,... (Meno)    523 

185. Malí bytostní.         526. 

186. V hrubohmotnej dielni bytostných.       531. 

187. Duša putuje.          536. 

188. Žena a muž.          542! 

189. Pokrivené duše.         549. 

190. Duchovný vodca človeka.        554. 

191. Svetlé nitky nad vami.         561! 

192. Vianočné tóny výstražne znejú vesmírom.       566. 

193. Prakráľovná.          571!!! 

194. Kolobeh žiarenia.         576. 

195. Vyhýbajte sa farizejom.        583. 

196. Posadnutý.          587. 

197. Proste, a bude vám dané!        592. 

198. Vďaka.          596. 

199. Sklamania.          601.+ 

200. A keď sa ľudstvo spýta...        605.+ 
201. Rozprávkové podanie.         609. 

202. Buď svetlo.          612!!! 

203. Ja posielam vás!         619. 

204. Všetko musí byť nové         624. 

205. Veľká Noc 1934.         630.+ 

206. Svätodušné sviatky 1934.        632. 
207. Deň Holubice 1934.         633. 

208. Bezbytostné.          634!! 

209. Ako sa má Posolstvo prijímať.        635. 

210. Brána sa otvára.         638. 

211. Mokvajúca Rana.         640. 

212. Všemúdrosť.          644. 

213. Ľudské slovo.          647. 

214. Vianoce 1934.          651. 

215. Pripravenosť k boju.         654. 



 864 

216. Nový rok 1935.         654. 

217. Hľaď, čo ti prospieva!         657. 

218. Duchovné úrovne I.         661. 

219. Veriaci zo zvyku.          664. 

220. Záchranná túžba.         671.+ 

221. Duchovné úrovne II.         677. 

222. Veľká očista.          681???+ 

223. Svätý Boží súd!         685. 
224. Duchovné úrovne III.         686!!! 

225. Duchovné úrovne IV.         691. 

226. Veľká noc 1935. / Kniha života. /       695. 

227. Modlitba z veľkonočnej nedele 1935.       698. 

228. Duchovné úrovne V.         698. 

229. Duchovné úrovne VI.         703. 

230. Duchovné úrovne VII.         707! 

231. Obeť. / K 30. máju 1935. /        711. 

232. Strážkyňa plameňa.         714. 

233. Moc reči.          718.+ 

234. „Kedy ľudia pochopia Božské...“        722. 
235. Živé slovo. /Turice 1935./        723.+ 

236. Zmysel pre rodinu.         728. 

237. Útulný domov.         732. 

238. Plameň učeníka.         736.+ 

239. Slabé pohlavie.         739. 

240. Zborený most.         742. 

241. Slávnosť Čistej Ľalie (7. 9. 1935)        746. 

242. Prehľad stvorenia.         748. 

243. Duchovné zárodky.         752. 

244. Bytostné zárodky.         756. 

245. Pripravovatelia cesty.         761.+ 

246. K 6. novembru 1935         765. 
247. Modlitba. ( 10.Novembra 1935.)         766. 

248. Keď je núdza najvyššia, je vám Božia pomoc najbližšia!     766.+ 

249. Očistné plamene. ( Vianoce 1935.)       771.+ 

250. Priepasť vlastných prianí.        775.+ 

251. Duša.          779. 

252. Príroda.          784. 

253. Kruh bytostného.         787. 

254. Neupadnite v pokušení!        791. 

255. Slávnosť Ľalie          794. 

256. Zvratné pôsobenie.         795. 

257. Vianoce.          795. 

258. Môj cieľ.          800. 
259. Slávnosť Žiariacej Hviezdy. ( 29. decembra 1936.)        802. 

260. Tajomstvo krvi.( 1937.)         803.+++ 

261. Pánova reč. (1937.)         806.+++ 

262. Detskosť.( 1937.)         808.+++ 

263. Človek a zem. ( 1937)         811. 

264. 18. apríl 1937.         814. 

265. Deň svätodušný.( 1937.)         815. 

266. Prvý krok. ( 1937.)         817.+++ 

267. Cudnosť. ( 1937.)         820.+++ 

268. Záchrana! Spása! ( 1937.)        821.+++ 

269. Kult.          823.+++ 

270. Strnulosť.          825.+++ 

271. Slávnosť Žiariacej Hviezdy. (29. 12. 1937). Posledná slávnosť Pánova na zemi.   828. 

272. Prehlásenie (19. júla 1938)        830. 

273. Pojednanie o pôsobení na Vomperbergu       832. 

274. Vy, ktorí ste si vzali za cieľ        833. 

275. Smernice pre tých, ktorí slúžia        834. 

276. Nemáte svoj pozemský život považovať za najdôležitejší     836. 

277. Prehlásenie z 26. septembra 1939        837. 

278. Smernice pre návštevníkov Hory        850.  

279. Lístok na chodbe         856. 

280. Z obhajoby pred súdom.         856. 
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Zoradenie prednášok trojzväzkového usporiadania. 
(Z druhej ruky) 

1. DIEL 

 
      Na úvod.           1. 

1.   Čo hľadáte?           2. 

2.   Volanie po vodcovi.          193. 

3.   Antikrist.           276. 

4.   Mravnosť.           59. 

5.   Prebuďte sa!           3. 

6.   Mlčanie.           8. 

7.   Vzostup.           12. 

8.   Kult.            823. 

9.   Strnulosť.           825. 

10. Detskosť.           808. 

11. Cudnosť.           820. 

12. Prvý krok.           817. 

13. Svet. ( Posledný súd.)          49. 

14. Hviezda Betlehemská.          450. 

15. Boj.            53. 

16. Moderná duchoveda.          90. 

17. Nesprávne cesty.          96. 

18. Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od Svetla?       187. 

19. Bolo raz!           227. 

20. Blúdenie.           171. 

21. Ľudské slovo.          647. 

22. Žena neskoršieho stvorenia.         343. 

23. Oddanosť.           395. 

24. Lenivosť ducha.          404. 

25. Pozemský človek pred svojím Bohom.        510. 

26. Všetko mŕtve vo stvorení má byť vzkriesené, aby sa súdilo!     352. 

27. Kniha života. (Veľká Noc 1935. )        695. 

28. Tisícročná ríša.          365. 

29. Nutné slovo. ( Posledné Slovo.)        273. 

30. Veľká kométa.          217. 

31. Svetový učiteľ.          267. 

32. Cudzinec.           268. 

33. Záchrana! Spása!          821. 

34. Pánova reč.           806. 

 

2. DIEL 

 

1.   Zodpovednosť.          14. 

2.   Osud.           17. 

3.   Stvorenie človeka.          20. 

4.   Človek vo stvorení.          23. 

5.   Dedičný hriech.          25. 

6.   Boh.            27. 

7.   Vnútorný hlas.          29. 

8.   Náboženstvo lásky.          31. 

9.   Vykupiteľ.           32. 

10. Tajomstvo zrodenia.          35. 

11. Odporúča sa okultné školenie?         40. 

12. Špiritizmus.           42. 

13. Pripútaný k zemi.          46. 

14. Je pohlavná zdržanlivosť duchovne prospešná?       48. 

15. Myšlienkové formy.          55. 

16. Bdej a modli sa!          61. 

17. Manželstvo.           64. 
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18. Právo dieťaťa voči rodičom.         67. 

19. Modlitba.           69. 

20. Otčenáš.           72. 

21. Velebenie Boha.          75. 

22. Človek a jeho slobodná vôľa.         80. 

23. Ideálni ľudia.           97. 

24. Uvaľte na neho všetku vinu.         100. 

25. Zločin hypnózy.          101. 

26. Astrológia.           104. 

27. Symbolika v ľudskom osude.         106. 

28. Viera.           109. 

29. Pozemské statky.          110. 

30. Smrť.           111. 

31. Zosnulý.           114. 

32. Zázrak.           117. 

33. Krst.            118. 

34. Svätý Grál.           119. 

35. Tajomstvo Lucifera.          122. 

36. Oblasti temna a zatratenie.         127. 

37. Oblasti svetla a raj.          129. 

38. Svetové dianie.          130. 

39. Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom.       136. 

40. Odlúčenie ľudstva od vedy.         137. 

41. Duch.           139. 

42. Vývoj stvorenia.          140. 
43. Ja som hospodin, tvoj Boh!         144. 

44. Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho.      152. 

45. Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera.       155. 

46. Zostúp z kríža!          157. 

47. To je moje telo! To je moja krv!        160. 

48. Vzkriesenie pozemského tela Kristovho.       161. 

49. Ľudské chápanie a Božia vôľa v zákone zvratného pôsobenia.     166. 

50. Syn Človeka.           168. 

51. Pohlavná sila a jej význam pre duchovný vzostup.      178. 

52. Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!    184. 

53. Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť, vyžarovanie, priestor a čas.     196. 

54. Omyl jasnovidectva.          199. 

55. Druhy jasnovidectva.          201. 

56. V ríši démonov a fantómov.         204. 

57. Okultné školenie, mäsitá alebo rastlinná strava.       212. 

58. Liečivý magnetizmus.          215. 

59. Žite prítomnosti.          215. 

60. Čo má človek robiť, aby mohol vojsť do kráľovstva Božieho?     217. 

61. Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!    219. 

62. Boj v prírode.          220. 

63. Vyliatie Ducha svätého.         223. 

64. Pohlavie.           224. 

65. Môže byť staroba prekážkou duchovného vzostupu?      226. 

66. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!        237. 

67. Bohovia – Olymp – Valhala.         249. 

68. Ľudský tvor.           258. 

69. A tisíc rokov je ako jeden deň!         263. 

70. Cit.            264. 

71. Život.           299. 

 

3. DIEL 

 

1.   V zemi súmraku.          331. 

2.   Hĺbavý človek.          336. 

3.   Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici.       338. 
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4.   Služobníci Boží.          339. 

5.   Inštinkt zvierat.          341. 

6.   Bozk priateľstva.          342. 

7.   Skrivený nástroj.          345. 

8.   Dieťa.           355. 

9.   Úloha ľudského ženstva.         359. 

10. Všadeprítomnosť.          387. 

11. Kristus riekol.          389. 

12. „Pohyb“ zákon stvorenia.         407. 

13. Pozemské telo.          411. 

14. Tajomstvo krvi.          803. 

15. Temperament.          415. 

16. Hľaď, človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby osudové vlákna tvoj vzostup nebrzdili,... 456. 

17. Nový zákon.           463. 

18. Povinnosť a vernosť.          472. 

19. Krása národov.          477. 

20. Dokonané je.           487. 

21. Na hrubohmotnej hranici.         506. 

22. Poznávanie Boha.          513. 

23. Meno.           523. 

24. Bytostné.           519. 

25. Malí bytostní.          526. 

26. V hrubohmotnej dielni bytostných.        531. 

27. Duša putuje.           536. 

28. Žena a muž.           542. 
29. Pokrivené duše.          549. 

30. Duchovný vodca človeka.         554. 

31. Svetlé nitky nad vami.          561. 

32. Prakráľovná.           571. 

33. Kolobeh žiarenia.          576. 

34. Vyhýbajte sa farizejom.         583. 

35. Posadnutý.           587. 

36. Proste a bude vám dané.         592. 

37. Vďaka.           596. 

38. Buď svetlo!           612. 

39. Bezbytostné.           634. 

40. Vianoce.           795. 

41. Nepadnite v pokušení!          791. 

42. Zmysel pre rodinu.          728. 

43. Útulný domov.          732. 

44. Veriaci zo zvyku.          664. 

45. Dbaj na to, čo ti prospieva! ( Hľaď na to...)       657. 

46. Všemúdrosť.           644. 

47. Slabé pohlavie.          739. 

48. Zborený most.          742. 

49. Strážkyňa plameňa.          714. 

50. Prehľad stvorenia.          748. 

51. Duša.           779. 

52. Príroda.           784. 

53. Duchovné zárodky.          752. 

54. Bytostné zárodky.          756. 

55. Kruh bytostného.          787. 

56. Praduchovné úrovne I. ( Duchovné...)        661. 

57. Praduchovné úrovne II. ( Duchovné...)        677. 

58. Praduchovné úrovne III. ( Duchovné...)        686. 

59. Praduchovné úrovne IV. ( Duchovné...)        691. 

60. Praduchovné úrovne V. ( Duchovné...)        698. 

61. Praduchovné úrovne VI. ( Duchovné...)        703. 

62. Praduchovné úrovne VII. ( Duchovné...)        707. 

63. Doslov: Ako sa má Posolstvo prijímať.        635. 
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Abecedný zoznam prednášok. 
 

 
A keď sa ľudstvo spýta...          605. 

Ako sa má Posolstvo prijímať.         635. 

Aký si človeče?           479. 

Bezbytostné.           634. 

Biely rytier. ( Nutné vyrovnanie.)         368. 

Bozk priateľstva.           342. 

Brána sa otvára           638. 

Buď svetlo!           612. 

Buďte v myšlienkach bdelí (21. august 1932)        449 

Bytostné.            519. 

Bytostné zárodky.           756. 

Cudnosť.            820 

Čistá Ľalia.           382. 

Človek a zem.           811. 

Dbaj na to, čo ti prospieva! Hľaď na to...        657. 

Deň Holubice 1929.          315. 

Deň Holubice1932.           447. 

Deň Holubice 1934.          623. 

Deň svätodušný 1937.          815. 

Detskosť.            808. 

Dieťa.            355. 

Dobrovovoľní mučeníci, náboženskí fanatici.        338. 

Dokonané je. Veľký piatok ( 1933.)         487. 

Duchovné úrovne I. ( Praduchovné úrovne I.)        661. 

Duchovné úrovne II. ( Praduchovné úrovne II.)        677. 

Duchovné úrovne III. ( Praduchovné úrovne III.)        686. 

Duchovné úrovne IV. ( Praduchovné úrovne IV.)       691. 

Duchovné úrovne V. ( Praduchovné úrovne V.)        698. 

Duchovné úrovne VI. ( Praduchovné úrovne VI.)       703. 

Duchovné úrovne VII. ( Praduchovné úrovne VII.)       707. 

Duchovné zárodky.           752. 

Duchovný vodca človeka.          554. 

Duša.            779. 

Duša putuje.           536. 

Ešte raz niečo o Synovi Božom a Synovi človeka.       420. 

Hľaď na to, čo ti prospieva          657 

Hľaď, človeče, ako máš putovať týmto stvorením, aby osudové vlákna tvoj vzostup nebrzdili, ale ho podporovali. 456. 

Hĺbavý človek.           336. 

Hora spásy.           439. 

Hviezda Betlehemská. ( Vianoce 1932.)        460. 

Inštinkt zvierat.           341. 

Ja posielam vás!           619. 

Jemnohmotné tŕnité krovie.          399. 

Ježiš a Imanuel.           371. 

K sviatku Čistej Ľalie. 1933.          499. 

K 6. decembru 1932          455. 

K 6. novembru 1935.          765. 

K 19. februáru 1933          484. 

K 29. novembru 1931.          425. 

K 30. augustu 1930           379. 

K 30. máju 1930           324. 

K 30. máju 1935. ( Obeť.)          711. 

K 30. decembru 1928.          311. 

Kastovníctvo, spoločenské zriadenie.         467. 

„Kedy ľudia pochopia Božské...“         722. 

Keďže vy, nositelia kríža.          506. 

Keď je núdza najvyššia, je vám Božia pomoc najbližšia!       766. 

Kladiem duchovný základ ku chrámu.         452. 

Kniha života. Veľká noc 1935.         695. 

Kolobeh žiarenia.           576. 

Krása národov.           477. 

Kristus riekol.           389. 
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Kríž Svätého Grálu.          499. 

Kruh bytostného.           787. 

Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho ja nebudem poznať v hodine núdze. (Meno) 523. 

Kult.            823. 

Lenivosť ducha.           404. 

Liečivá sila.           435. 

Lístok na chodbe           856. 

Ľudské slovo.           647. 

Malí bytostní.           526. 

Meno. ( Kto teraz nechce poznať...)         523. 

Mokvajúca rana           640 

Moc reči.            718. 

Modlitba z veľkonočnej nedele 1935.         698. 

Modlitba. (10. novembra 1935.)         766. 

Môj cieľ.            800. 

Na hrubohmotnej hranici.          506. 

Nechaj v sebe ožiť Veľkú Noc, človeče! ( Veľká Noc 1933.)      488. 

Nemáte svoj pozemský život považovať za najdôležitejší       836. 

Neochabujte.           306. 

Neupadnite v pokušení!          791. 

Nositelia zlatého kríža.          504. 

Nové výhľady.           373. 

Nový rok 1935.           654. 

Nový zákon. ( 30. december 1932.)         463. 

Nutné vyrovnanie. ( Biely rytier.)         360. 

Obeť. ( K 30. máju 1935.)          711. 

Obrat svetov. ( 23. 8. 1929.)          318. 

Obrat svetov. ( 1930.)          376. 

Očistné plamene. (Vianoce 1935.)         771. 

Oddanosť.           395. 

Pánova reč.           806. 

Pánov predslov.           364. 

Plameň učeníka.            736. 

Pobožnosť. ( 28. 2. 1932.)          429. 

„Pohyb“, zákon stvorenia.          407. 

Pojednanie o pôsobení na Vomperbergu        832. 

Pokrivené duše.           549. 

Posadnutý.           587. 

Posledné napomenutie.          493. 

Posledné slovo povolaným          377. 

Poslucháčom Posolstva Grálu.         305. 

Povinnosť a vernosť.          472. 

Pozemské telo.           411. 

Pozemský človek pred svojim Bohom.         510. 

Poznávanie Boha.           513. 

Prakráľovná.           571. 

Prebudeným.           305. 

Predslávnosť slávnosti Ľalie. ( 6. 9. 1930.)        381. 

Predslov k zasväteniu chrámu.         452. 

Prehľad stvorenia.           748. 

Prehlásenie.           324. 

Prehlásenie z 26. septembra 1939         837. 

Prehlásenie ( 19. júla 1938)          830. 

Priepasť vlastných prianí.          775. 

Pripravenosť k boju.          654. 

Pripravovatelia cesty.          761. 

Príroda.            784. 

Proste, a bude vám dané!          592. 

Prv ako Abrahám, bol som ja.         395. 

Prvý krok.           817. 

Ráno vzkriesenia.           334. 

Rozprávkové podanie.          609. 

Sklamania.           601. 

Skrivený nástroj.           345. 

Slabé pohlavie.           739. 

Slávnosť Čistej Ľalie. ( 1931.)         423. 

Slávnosť Čistej ľalie ( 7. 9. 1935.)         746. 
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Slávnosť Ľalie.           794. 

Slávnosť Svätej Holubice 1927 (30. 5. 1927.)        308. 

Slávnosť Žiariacej Hviezdy. ( 1931.)         427. 

Slávnosť žiariacej hviezdy. ( 1936.)         802. 

Slávnosť Žiariacej Hviezdy. ( 1937.)         828. 

Služobníci Boží.           339. 

Smernice pre návštevníkov Hory         850. 

Smernice pre tých, ktorí slúžia         834. 

Strážkyňa plameňa.          714. 

Strnulosť.           825. 

Sväté Slovo.           326. 

Svätodušné sviatky. ( 1931.)          418. 

Svätodušné sviatky ( 1934.)          632. 

Svätodušné sviatky. 1935. ( Živé Slovo.) ( Turice 1935.)       723. 

Svätý Boží súd.           685. 

Svetlé nitky nad vami.          561. 

Sviatok Žiariacej Hviezdy. ( 29. 12. 1929.)        322. 

Tajomstvo krvi.           803. 

Temperament.           415. 

Tisícročná ríša.           365. 

Turice.            444. 

Turice (1935)           723. 

Úloha ľudského ženstva.          359. 

Usilujte o presvedčenie.          474. 

Útulný domov.           732. 

Varovanie.           314. 

V hrubohmotnej dielni bytostných.         531. 

„V potu tváre svojej svoj chlieb jesť budeš!“        351. 

V zemi súmraku.           331. 

Vďaka.            596. 

Vďakyvzdanie.           319. 

Veľká bolesť ide všetkými krajinami.         315. 

Veľká Noc. ( 1932.)          436. 

Veľká Noc. ( 1933.) ( Nechaj v sebe ožiť Veľkú Noc, človeče!)      488. 

Veľká Noc ( 1934.)          630. 

Veľká Noc (1935)           695 

Veľká očista.           681. 

Veľký piatok.           435. 

Veľký piatok 1933. ( Dokonané je.)         487. 

Veniec pomocníkov.          374. 

Veriaci zo zvyku.           664. 

Vianoce.            321. 

Vianoce.            383. 

Vianoce 1932.( Hviezda betlehemská.)         460. 

Vianoce. ( 1934.)           651. 

Vianoce 1935.           771. 

Vianoce.            795. 

Vianočné tóny výstražne znejú vesmírom.        566. 

Volanie.            310. 

Všadeprítomnosť.           387. 

Všemúdrosť.           644. 

Všetko mŕtve vo stvorení má byť vzkriesené, aby sa súdilo!      352. 

Všetko musí byť nové.          624. 

Vy, ktorí ste si vzali za cieľ          833. 

Vyhýbajte sa farizejom.          583. 

Vysvätenie chrámu. ( 1929.)          320. 

Z obhajoby pred súdom          856.  

Záchrana! Spása!           821. 

Záchranná túžba.           671. 

Zborený most.           742. 

Zmysel pre rodinu.           728. 

Zvratné pôsobenie.           795. 

Žena a muž.           542. 

Žena neskoršieho stvorenia.          343. 

Živé Slovo. Svätodušné sviatky ( 1935.) ( Turice 1935.)       723. 

15. december 1929.          321. 

15. októbra 1932.           454. 
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18. apríl 1937.           814. 

19. júla 1931.           421. 

21. augusta 1932.           449. 

27. júla 1930.           375. 

30. december 1932. ( Nový zákon.)         463. 

 

 


	(109. K 30. máju 1930)
	Preto teraz trojnásobné beda pre neho!
	To Slovo „Prebuď sa!“, ktoré Kristus často používal, znamená: „Prežívaj!“ Nechoď ospalo alebo ako vo sne pozemským bytím. „Modli sa a pracuj!“ znamená: „Učiň svoju prácu modlitbou!“ Preduchovni to, čo robíš svojimi rukami! Každá práca svojím vykonaním...
	113. Hĺbavý človek.
	114. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici.
	115. Služobníci Boží.
	116. Inštinkt zvierat.
	117. Bozk priateľstva.
	118. Žena neskoršieho stvorenia.
	119. Skrivený nástroj.
	121. Všetko mŕtve vo stvorení
	122. Dieťa.
	123. Úloha ľudského ženstva.
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