Budoucí boj za překonání zla
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Esoterní hodina, Mnichov, 1. listopadu 1906
Na Saturnu zůstávají Asurové. Na Slunci duchové ohně. Regen tem
duchů ohně je Kristus. Satanské zástupy jsou odpadlí duchové ohně. Na
Měsíci jsou to zástupy luciferské. Lucifer zasáhl do vývoje člověka v
lemurské rase, mohl být začleněn do vývoje Země a působil jako
osvoboditel, když lidem dával samostatnost a nadšení pro moudrost.
Satanské bytosti zasáhly svou „prací“ v atlantské rase (černá magie).
Jsou to bohové překážek. Asurové zasahují teprve v páté rase. Jsou
zdaleka nejzhoubnější a vstupují hlavně do sexuálního života, zasahují
tedy do fyzického těla. Ta spousta sexuálních excesů současnosti je
způsobována tímto silným vlivem. Všechny síly překážek působí tak, že
se snaží udržet to, co v dané chvíli již existuje a co dosud není dokonalé,
a provádět a posilovat to v jeho nedokonalé stránce. Luciferové působili
ještě jako osvoboditelé, neboť dávali samostatnost, egoitu s egoismem.
Museli jsme projít egoismem, který byl jakýmsi prvním výrazem egoity jako je omyl prvním výrazem moudrosti ve vyvíjejícím se světě a jako je
zvířecí láska prvním výrazem nejvyšší duchovní lásky. Naší prací je
příslušná proměna. Ve třetí kořenové rase nastalo oddělení pohlaví, v
šesté kořenové rase bude zase překonáno; v šesté* podrase se to musí
připravit. Plodivé síly člověka se proměňují. Plodivá síla jako taková je to
nejposvátnější, co máme, protože je přímo božská. Čím božštější je to,
co pošpiníme, tím větší je to hřích. Plodícími orgány v nás budou srdce a
hrtan. Jako se Slovo stalo v Kristu tělem, tak se v době završení
křesťanství musí stát tělo Slovem.
* Otázkou je, zda se nejedná o chybu v zápisu a zda na tomto místě
nemá stát páté. (Pozn. překl.)
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To je mystérium svátého Grálu, svaté kopí lásky, oplodňující sluneční
světlo, které se opět spojí s Evou. Okultní bratrstvo rosikruciánů je
školou, v níž musí být vytvořen lidský materiál pro nadcházející čas. V
dobách zvláštní temnoty musí povstávat zvláště jasné světlo. V
Orifielově epoše se narodil Kristus; až se Orifiel znovu ujme vlády (za
několik staletí), pak musí duchovní světlo, které přinesl Christian
Rosenkreutz a které se nyní šíří, zplodit zástup jasnozřivých lidí, kteří
budou cílevědomě pracujícími průkopníky. To vyvolá rozdělení na dva
hlavní proudy, na rasu dobrých a rasu zlých. Pátá kořenová rasa zanikne
působením zla. Zlo a dobro jsou zatím poměrně málo rozlišené. Naše oči
také zatím velmi málo pronikají jednotnou uniformou těla. Teď je to ještě
poměrně malý krůček od zla k dobru, od dobra ke zlu. Až budou síly
Mistrů a lidí, kteří se k nim se vší silou a vůlí připojují, a síly bohů
překážek, zvaných též Mamon (Satanové a Asurové), se svými věrnými
z řad lidí stále mocněji zasahovat do života lidstva a do vývoje Země,
pak se dobro bude vyvíjet v dobro božské a zlo v něco strašlivého, v
Antikrista. Potom bude každý z nás, pomocníků světa (tento výraz byl
vysloven s nejhlubší pokorou), potřebovat veškerou sílu, kterou jen bude
moci získat z utrpení a z jeho překonání, ze zla a z jeho překonání. Volat
lidi na základě takových poznatků k tomuto boji a v boji jim dávat mír, to
je účelem theosofie, rosikruciánství.
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