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Nejvhodnější dobou v ročním koloběhu, aby do vlastních schrán - do astrálního, éterického a fyzického 
těla - pronikl Kristův impuls působící v já, je doba od Epifanias k Velikonocům, v níž se zrcadlí, jak 
Kristova bytost žila ve třech schránách Ježíše z Nazaretu během tří let od křtu v Jordáně až k mystériu 
Golgoty. Neboť vlastní podstatou tříletého pozemského bytí Kristovy bytosti, které se završilo ve smrti 
na kříži a ve Zmrtvýchvstání, je postupné zlidšťování Boha uskutečňující se oběťmi, proměna Syna 
Božího v Syna člověka: „Ecce homo“; okultně řečeno, spojování božského, makrokosmického Já 
Kristova s temnými, smrtelnými schránami člověka. A když se s nimi spojuje, proměňuje je Kristus 
nesmrtelnými silami svého Já v něco vyššího. Sjednocuje nejhlubší minulost s dalekou budoucností a 
zjevuje během tří let svého života na Zemi smysl a cíl světového vývoje. Tak se spojuje Kristovo Já v 
prvním roce s astrálním tělem člověka Ježíše, s tělem, jež pochází ze starého měsíčního vtělení naší 
planety, a proměňuje je v zářící duchovní svébytí či duchovní já, v cíl jupiterského vývoje. V druhém 
roce se Kristus spojuje s éterickým tělem Ježíšovým, darem starého slunečního stavu naší Země, a 
proměňuje je v ducha oživujícího či životního ducha naplněného kosmickou láskou, cíl to vývoje na 
Venuši. A v třetím roce se spojuje Kristovo Já s fyzickým tělem Ježíše z Nazaretu, dědictvím starého 
Saturnu, a proměňuje je v duchovního člověka, naplněného kosmickými obětními silami, v 
nepomíjející tělo Vzkříšení, cíl celého světového vývoje, kterého člověk dosáhne teprve v nejvzdálenější 
budoucnosti, na Vulkánu. Tak obepíná tříletý pozemský život Kristův celý světový vývoj: od Saturnu až 
k Vulkánu: od objevení se prvních zárodků fyzického těla až k samostatnému kosmickému tvoření v 
duchovním člověku. 
       Tuto velkou makrokosmickou cestu makrokosmického Já může dnes člověk mikrokosmickým 
způsobem napodobit /nachvollziehen/ svým mikrokosmickým já v době od Epifanias do Velikonoc, 
ovšem nikoli bytostně, nýbrž v metamorfované formě svým vědomím. Neboť Kristův impuls může 
lidské vědomí, proniká-li z já do schrán, pozvednout do oněch kosmickým oblastí, z nichž tyto schrány, 
jsouce před každým vtělením na Zemi vytvořeny vyššími duchy, vzcházejí. Jinými slovy: Noří-li se 
člověk s Kristovým impulsem do svých schrán, tak proniká postupně k jejich prapůvodům, to znamená 
k různým sférám makrokosmu. To popisuje Rudolf Steiner takto: „Zatímco lidé prodělávají od 
inkarnace k inkarnaci zbytek zemské doby, budou ti, kdo chtějí proniknout svou duši silou osobnosti, 
která tu tehdy stála [to znamená silou Kristovou], stoupat k výšinám vždy vyšším [duchovního světa]... 
Lidé, kteří se k tomu odhodlali, budou se pronikat silou Kristovou nejprve vnitřně, potom ale také 
stále víc a více zevně. Tak bude budoucnost Kristovu bytost nejen chápat, nýbrž se jí pronikat. 
Tak nás vede duchovní cesta v běhu roku od sebepoznání (v době letního slunovratu k Vánocům) k 
poznání světa (od Epifanias až k vrcholu léta). Jako pravzor však této „mikrokosmické“ cesty do 
makrokosmu, do něhož vstupujeme v této době svým vědomím, ukazují se zážitky apoštolů, jejichž 
vědomý/bewufitseinsmáfiig/ výstup do vždy vyšších oblastí duchovního světa popisuje Rudolf Steiner 
v 10. a 11. přednášce cyklu o Matoušově evangeliu a jejichž všeobecný charakter charakterizuje takto: 
„Vždyť víme, že jednou stránkou iniciace je vyjití do makrokosmu. A protože Kristus je impulsem k 
takovéto iniciaci, proto vede své učedníky, když je vede, ven do makrokosmu. Jako jednotlivec, který je 
určen k zasvěcení, když prodělává tuto iniciaci, vědomě vrůstá do makrokosmu a kus po kuse z něj 
poznává, tak Kristus jaksi odměřuje svými kroky /schreitet ab/ makrokosmos, ukazuje všude síly, 
které tu působí a proudí sem, a přenáší je na učedníky.“ 
       Tu se však vynořuje otázka: Co znamená „vrůstat vědomě do makrokosmu a kus po kuse z něj 
poznávat“. Odpověd na tuto otázku nalezneme ve zmíněných přednáškách o Matoušově evangeliu, v 
nichž je uveden podrobný popis různých stupňů, jimiž apoštolově svým vědomím procházejí na své 
cestě ven, do makrokosmu. 
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       První stupeň vědomého výstupu apoštolů do makrokosmu se líčí imaginativním obrazem 
večerního nasycení pěti tisíců lidí a kráčení po moři následující noci. Zde se jedná o elementární svět, o 
tak zvanou měsíční sféru neboli svět duševní. Na to poukazuje večerní a noční charakter obou událostí, 
jejich vztah k Měsíci, vládci noci, to znamená světa, jímž prochází lidská duše mezi usnutím a 
procitnutím. V tomto duchovním světě, který hraničí se Zemí, musí apoštolově vykonat činy, jež se 
týkají další vývojové epochy lidstva a které počínají dnes nést plody. Darují oněm duším, které 
prodlévají v měsíční sféře a které se mají vtělit na Zemi v naší páté poatlantské epoše ) a mají zde 
působit, ony dary kosmické moudrosti, kterou přijali od Krista. 
       Ve scéně kráčení po vodách jsou pak učedníci již úplně přesazeni do elementárně-astrálního světa, 
který před ně předstupuje v obraze vodního elementu (z něhož se kdysi skládal starý Měsíc, na němž 
člověk obdržel své astrální tělo). Apoštolově vedeni Kristem dospěli tam, kde jejich vědomí procitlo v 
astrálním těle. A toto první „procitnutí“ je výsledkem sjednocení makrokosmického Já Kristova s 
astrálním tělem Ježíše z Nazaretu. Mají na tomto stupni obstát ve dvou zkouškách: ve zkoušce strachu 
a z něho vyplývajícího sklonu k iluzi, k sebeklamu, k vnitřní nepravdivosti. 
       Na druhém stupni proniká vědomí apoštolů bezprostředně do duchovního světa samého, do 
nižšího devachanu. Tento vnitřní vývojový krok předstupuje před nás v Proměnění4 na hoře Tábor. 
Nikoli však všech dvanáct apoštolů se může tak daleko pozvednout, nýbrž jen tři: Jan, Jakub a Petr. 
Přitom se noří nejprve do světa šesti planet, což je vyjádřeno tím, že tento zážitek nastává „po šesti 
dnech“, aby se potom duchovně přiblížili středu celé planetární soustavy, Slunci samému, a setkali se s 
Kristem jako s nejvyšší sluneční bytostí. „Jeho obličej zazářil jako Slunce“, tak se praví v evangeliu. 
Když nyní poznali Krista, jelikož jejich vědomí procitlo v éterickém těle, mohou vystoupit následkem 
sjednocení Kristova Já s éterickým tělem Ježíše z Nazaretu do oblasti Slunce neboli nižšího devachanu. 
Rozhodující zkouška ale, která čeká člověka při vědomém vnikání do jeho éterického těla, je spojena s 
jeho egoismem. Ve zmíněné scéně je přemožení egoismu líčeno slovy, která charakterizují chování 
Petra a dvou druhých apoštolů: „Ale on si nebyl vědom toho, co řekl, neboť se velkým uleknutím ocitli 
mimo sebe“ to znamená mimo onu část lidské bytosti, v níž koření sebeláska a egoismus, které souvisí 
s působením nižšího já. 
       Třetí stupeň tvoří výstup do vyššího devachanu až k hranici úrovně budhi, světa Prozřetelnosti. To 
se děje ve scéně modlitby stran kalicha v zahradě Getsemanské. Kristus tu vybízí apoštoly, aby se při 
svém výstupu do makrokosmu pozvedli ještě o stupeň výše. Ale oni toho nejsou schopni, nemohou 
následovat Krista svým vědomím dále, nechávají ho samotna, usínají... A po zajetí Krista-Ježíše vládne 
potom v jejich srdci zoufalství a v jejich vědomí neproniknutelná temnota. Jen jeden učedník, 
„učedník, kterého Pán miloval“, je s to pozvednout své vědomí až k uvedené duchovní sféře a tím 
následovat Krista také dále, aby nakonec stál vědomě pod křížem na Golgotě. Tento jediný učedník, 
apoštol Jan, ztělesňuje od té doby nejhlubší mystérium vývoje lidstva, jehož význam popisuje Rudolf 
Steiner, opíraje se o slova Janova evangelia, takto: „Písmo je tedy třeba číst takto: ,Ale u kříže Ježíšova 
stála jeho matka, ,Sofia'. On praví k této matce: ,Zeno, aj, syn tvůj.' Přenesl na Jana Sofii samu, která v 
něm byla. Učinil ho synem Sofie a pravil: ,To je tvoje matka.' - ,Božskou moudrost máš od této chvíle 
uznávat za svou matku a jí se jedině zasvětit'.“ 
       Jan, který následkem sjednocení Kristova Já s fyzickým tělem Ježíše z Nazaretu také sám procitá 
bezprostředně v nadsmyslových silách svého fyzického těla, mohl přijmout na Golgotě Kristovu Sofii, 
Ducha svátého z něho vycházejícího. Tímto třetím „procitnutím“ se projevila jasnovidnému zraku 
Janovu celá sféra makrokosmu, z níž pochází fyzické tělo člověka podle svých duchovních základů. 
Tajemství hvězdných sfér zvěrokruhu se stala přístupnými jeho duchovnímu vnímání, jakož i to, co je 
skryto jako nejvyšší tajemství světa vně zvěrokruhu ve sféře Prozřetelnosti: velké hvězdné kolegium 
dvanácti bodhisatvů, kteří jsou ponořeni do nepřetržitého pozorování pravěčného zdroje božského 
světla, lásky a života. Z Krista zde vychází, z Krista, kterého můžeme nalézt v této „závratné duchovní 
výši“, podle slov Rudolfa Steinera, „odloživšího jakoby šat vše, ... čím se stal na Zemi a v její blízkosti“, 
vychází z něj jaksi jako substance nesoucí světlo, substance nejčistší světové moudrosti, vyzařuje 
substance Ducha svátého. A touto substancí Ducha svátého je obdarován  
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apoštol Jan, který stojí pod křížem a jehož jasnozřivý pohled uchopuje v tomto okamžiku nejvyšší 
aspekt sluneční bytosti Kristovy, když přijímá Kristovu Sofii (Kristosofii).'        
Tak jsou tři stupně, na něž se apoštolově pozvedli do kosmu, současně obrazem pro postupné procitání 
jejich vědomí v odpovídajících schránách. Tomuto čistě vnitřnímu procesu se může duše blížit také v 
ročním koloběhu v době mezi Epifanias a Velikonocemi. Odpovídá to potom postupnému pronikání 
Kristova impulsu zažehnutého nejprve v lidském já do temnoty vnějších schrán, což člověku umožňuje 
zřít ony makrokosmické sféry, které se mu zjevují, když dosáhl imaginativního, inspirativního a 
intuitivního stupně poznání. 
       Co se však ukazuje pro člověka jako cesta Kristova impulsu z jeho já skrze tři schrány do 
vnějšího světa, to je pro Krista samého makro- kosmická cesta zpět do kosmu, ale nyní s 
celým lidstvem k němu náležícím. Neboť Kristus si dobývá, působě v já člověka, opět 
zemskou sféru a, vnikaje do astrálního těla, sféru měsíční; vstupuje-li ale do těla éterického, 
potom ovládá opět planetární sféru až ke Slunci, když však vniká do fyzického těla, daruje 
lidstvu svět stálic a otevírá mu přístup k onomu vysokému kolegiu ve světě Prozřetelnosti, o 
němž se výše hovořilo. 
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