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I - NAUKA O LOGOSU
Hamburk, 18. května 1918
Přednášky o Janově evangeliu budou mít dvojí cíl. Jedním cílem bude, abychom prohloubili
duchovědné pojmy jako takové a rozšířili je tím nebo oním směrem; za druhé budeme mít právě i
ten jiný cíl, abychom si s využitím představ, které nám zde vystoupí před duši, přiblížili onen velký
dokument, samo Janovo evangelium. To mějme, prosím, stále na paměti, že přednášky, k nimž jsme
se tu sešli, jsou míněny těmito oběma směry. Nepůjde v nich pouze o jakýsi rozklad o samotném
Janově evangeliu, nýbrž s pomocí Janova evangelia se pokusíme proniknout do hlubokých tajemství
existence; a rozhodně si budeme vědomi, čím se vlastně musí vyznačovat duchovědný způsob
uvažování, když navazuje na některý z velkých historických dokumentů, jež se nám dochovaly v
různých světových náboženstvích. Leckdo by totiž mohl předpokládat, že když zástupce duchové
vědy bude mluvit o Janově evangeliu, bude o něm mluvit v tom smyslu, jak se to často děje i jinak:
že bude prostě vycházet z takového dokumentu, aby z něho vytěžil pravdy, o něž mu půjde, a že tyto
pravdy bude hlásat na základě autority takového náboženského dokumentu. To však nebude nikdy
úkolem duchovědného uvažování o světě. Jeho úkol bude nutně zcela jiný. Chce-li věda o duchu
splnit svou skutečnou úlohu vůči duchu moderního člověka, tedy musí ukázat, že člověk, pokud se
jenom naučí používat svých vnitřních sil a schopností, sil a schopností k duchovému vnímání, že pak,
když jich použije, je s to se přenášet do skrytých tajemství existence, do toho, co je utajeno v
duchových světech a za světem smyslovým. To, že člověk, pokud použije svých vnitřních schopností,
může pronikat k tajemstvím existence, že může vlastním poznáním dospět k tvůrčím silám a
bytostem univerza, to by si moderní lidstvo mělo uvědomovat stále více.
A tak musíme říci, že člověk může objevovat ona tajemství uložená do Janova evangelia nezávisle na
jakékoli tradici, na jakékoli historické památce. Abychom to řekli docela zřetelně, vyslovme to
dokonce jednou extrémním způsobem. Asi takto: Předpokládejme, že v důsledku nějaké události by
člověk přišel o všechny náboženské dokumenty, a zůstaly by mu jenom schopnosti, které v
současné době má, pak by musel mít přesto možnost proniknout k tajemstvím existence - pokud by
si jen zachoval tyto své schopnosti; musel by mít možnost se dopracovat k božsky-duchovým
tvůrčím silám a bytostem, skrytým za fyzickým světem. A duchová věda musí budovat právě na
těchto zdrojích poznání, nezávislých na všech jiných pramenech. Ale pak, když jsme takto nezávisle
zkoumali, když jsme prozkoumali božsky-duchová tajemství světa nezávisle na všech vnějších
památkách, pak můžeme přistoupit k oněm dochovaným náboženským spisům. Pak teprve
rozpoznáme jejich pravou hodnotu. Neboť pak budeme - tak by se to dalo říci - svobodní a na nich
nezávislí. Pak v nich poznáme něco, co jsme už předtím poznali samostatně; a kdo se dá touto
cestou vůči památkám dávné náboženské moudrosti, o něm si buďte jisti, že tyto památky pro něho
nikdy neztratí nic ze své ceny, neztratí nikdy nic z respektu a úcty, které k nim můžeme chovat.
Ujasněme si ještě, oč při tom jde, srovnáním s něčím jiným. Někdo by mohl říci: Eukleidés, dávný
řecký geometr, nám první daroval onu geometrii, které se dnes učí každý žáček na jistém stupni
školního vyučování. Ale když se dnes někdo učí geometrii, je to snad pokaždé vázáno na onu
Eukleidovu knihu? Ptám se vás, kolik lidí se dnes učí elementární geometrii, aniž by měli tušení o

* Znalec staré řečtiny se patrně pozastaví nad výrazem „Logosu“. Je si totiž vědom, že slovo „logos“ má kmen „log-“ kdežto ,,-os“ je
pouze řecká koncovka pro 1. pád, která se v dalších pádech už nevyskytuje. Bude proto považovat za přirozené, že by se i v če štině
mělo slovo „logos“ skloňovat. 1. logos, 2. logu, 3. logu atd. Mohl by tento požadavek navíc podepřít poukazem na to, že podle této
zásady se přece skloňují četná řecká vlastní jména, např. 1. Patroklos, 2. Patrokla, nikoli Patroklosa; a Že podle této zásady jsou od
slova „logos“ odvozeny výrazy jako „logika“, „logopedie“ a další. Měl by /c své strany pravdu. Jestliže překladatel, sám znalý staré
řečtiny, přesto skloňuje slovo „logos“ nezávisle na řečtině, podle prostých zásad českého skloňování, pak vychází z toho, že dnes
naprostá většina čtenářů není obeznámena s řečtinou a že proto skloňování opírající se o řecké tvarosloví působí násilně. I v řadě
jiných případů se dnes řecké výrazy skloňují podle českých vzorů (např. l.epos, 2. eposu; 1. étos, 2. étosu), jako se takto skloňují i cizí
výrazy neřeckého původu (např. 1. lotos, 2. lotosu). Slovo „logos“ také zatím nezakotvilo v moderním povědomí a jeho používání
nemá klasickou li udici toho druhu jako třeba skloňování 1. Zeus, 2. Dia apod. Přitom překladatel nezapírá, že by si sám přál, aby se
klasické vzdělání rozšířilo natolik, že by skloňování 1. logos, 2. logu bylo pociťováno jako přirozené!
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oné první knize, do níž Eukleidés uložil nejelementárnější geometrické poznatky? Učí se geometrii
nezávisle na Eukleidově knize, protože geometrie pramení z určité schopnosti lidského ducha. Pak,
když se někdo naučil geometrii svými silami, a dodatečně se mu dostane do rukou velká Eukleidova
kniha o geometrii, bude s to ji správným způsobem ocenit. Neboť v ní nalezne to, co si předtím
osvojil, a bude schopen ocenit formu, v níž příslušné poznatky vystoupily poprvé na veřejnost. Tak
je také možné, abychom dnes nacházeli ony velké vesmírné skutečnosti, o nichž mluví Janovo
evangelium, těmi silami, jež dřímou v člověku, aniž bychom věděli cokoli o Janově evangeliu, jako se
žák učí geometrii, aniž by něco věděl o první geometrii Eukleidově.
Když přistupujeme k Janovu evangeliu vyzbrojeni věděním o vyšších světech, řekneme si: Co to
tady vlastně před nás duchovní dějiny lidstva předestřely? Nejhlubší tajemství duchových světů
jsou tu ukryta do oné knihy, jsou dána lidstvu v této jediné knize; a právě protože už napřed víme,
co to jsou pravdy o božsky-duchových světech, proto poznáme božsky-duchový obsah Janova
evangelia v pravém smyslu; a vůbec budeme teprve takto přistupovat v pravém smyslu k
podobným dokumentům, pojednávajícím o duchových záležitostech.
Když se k takovým dokumentům, pojednávajícím o duchových záležitostech, blíží lidé, kteří po
jazykové stránce rozumějí velmi dobře všemu, co je v takových textech (jako například v Janově
evangeliu) obsaženo, kteří jsou tedy pouhými filology - a dokonce i theologičtí badatelé jistého
druhu jsou dnes vlastně pouhými filology, pokud jde o obsah takovýchto knih -, v jakém poměru
bude k takovým badatelům zástupce duchové vědy? Vraťme se ještě ke srovnání s Eukleidovou
geometrií. Kdo ji dokáže vyložit správněji? Ten, kdo svým způsobem dovede dobře překládat slova
a nemá vůbec potuchu o geometrických poznatcích? Z toho vzejde cosi podivného, když se takový
člověk pustí do Eukleidovy geometrie a předem ještě vůbec ničemu z geometrie nerozumí! Ale
zařiďte to tak, aby překladatel byl třeba jenom bezvýznamným filologem: pokud bude rozumět
geometrii, bude moci správně hodnotit onu knihu. Takový je na rozdíl od mnoha jiných badatelů
vztah zástupce duchové vědy k Janově evangeliu. Mnohdy je Janovo evangelium v naší době
vykládáno tak, jako kdyby filologové vykládali Eukleidovu geometrii. Duchová věda však poskytuje
sama ze sebe ony poznatky o duchových světech, které jsou zaznamenány v Janově evangeliu. Tak
je duchový vědec vůči Janovu evangeliu na tom stejně jako geometr vůči Eukleidovi: To, co potom
nachází v Janově evangeliu, si přináší už s sebou.
Není třeba se zdržovat u případné námitky, že si snad tímto způsobem do textu evangelia něco
vmýšlíme. Brzo uvidíme, že ten, kdo rozumí obsahu, nepotřebuje vkládat do evangelia něco, co
vněm není. Kdo pochopil ráz a způsob duchovědného výkladu, nepozdrží se nijak zvlášť u této
námitky. Jako jiné texty neztrácejí nic ze své ceny a úctyhodnosti, když poznáme jejich pravý obsah,
tak je tomu i s Janovým evangeliem. Tomu, kdo vnikl do vesmírných tajemství, bude se Janovo
evangelium jevit jako jeden z nejvýznamnějších dokumentů v dějinách lidského duchovního života.
Když se pak zamyslíme přesněji nad obsahem Janova evangelia, můžeme si položit otázku: Čím to
vlastně je, když duchovému badateli se Janovo evangelium jeví jako tak významný text, že právě
theologové, kteří by přece měli být povolanými vykladači, zatlačují toto evangelium stále vice do
pozadí proti ostatním? Toho se dotkneme jako předběžné otázky, než vejdeme přímo do Janova
evangelia.
Všichni víte, že o Janově evangeliu se rozšířily podivuhodné názory a dohady. Za starých časů je lidé
uctívali jako jednu z nejhlubších a nejvýznamnějších zpráv, které člověk získal o podstatě a smyslu
působnosti Krista Ježíše na zemi. A ve starších dobách křesťanství by patrně nikomu nebylo
napadlo, aby na toto Janovo evangelium nepohlížel jako na důležitou historickou památku
zaznamenávající palestinské události. V novější době se to změnilo, a právě ti, kdo se o sobě
domnívají, že stojí nejpevněji na půdě dějepisného bádání, podkopali nejvíce základy, jež podpíraly
takovýto názor o Janově evangeliu. Od jisté doby, která už trvá, pravda, několik století, si lidé začali
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všímat rozporů, které se objevují v evangeliích. Tak dospěli zvláště theologové po všelijakém
kolísání k tomuto. Řekli si: V evangeliích se vyskytuje mnoho rozporů, a zdá se, jako by bylo
nemožné utvořit si jasný pojem o tom, čím to je, že čtyři evangelia vyprávějí o událostech v
Palestině každé ze své strany rozdílně. Řekli si: Když vezmeme líčení, které nám podává Matouš,
Marek, Lukáš, Jan, máme tam tolik rozdílných údajů o tom i onom, že je nemožné uvěřit, že by
všechny souhlasily s historickými skutečnostmi. Takové smýšlení zavládlo postupně u těch, kdo se
snažili probádat tyto věci.
Pak se v novější době vytvořil takovýto názor: Pokud jde o první tři evangelia, je možné v nich
postihnout jistou shodu v líčení palestinských událostí, avšak Janovo evangelium se dalekosáhle
odchyluje od toho, co vyprávějí první tři evangelia, takže co se týče historických skutečností, je
třeba věřit spíše prvním třem evangeliím, kdežto Janovo evangelium je historicky méně
hodnověrné. Tak došli theologové postupně k tomu, že začali říkat: Tohle Janovo evangelium vůbec
nevzniklo z téhož úmyslu jako ona tři první. Tři první evangelia chtěla pouze vypravovat, co se
událo; pisatel Janova evangelia ale neměl vůbec tento, nýbrž docela jiný úmysl. Z různých důvodů
pak došli k přesvědčení, že Janovo evangelium bylo vůbec sepsáno poměrně pozdě; o těch věcech
budeme ještě mluvit. Velká část badatelů věří, že Janovo evangelium bylo sepsáno teprve ve třetím
nebo ve čtvrtém desetiletí druhého století křesťanské éry, snad také už ve druhém desetiletí
druhého století; a proto si řekli: Tudíž bylo Janovo evangelium sepsáno v době, kdy se křesťanství v
jisté podobě už rozšířilo, kdy snad už také mělo své odpůrce. Takoví nebo onací odpůrci už
vystoupili proti křesťanství, a ti, kteří se hlásí k této domněnce, si řekli: V pisateli Janova evangelia
stojí před námi člověk, který se snažil podat v první řadě poučný spis, jakousi apologii, něco na
způsob obhajoby křesťanství proti proudům, které se pozvedly proti němu. Nikterak však neměl
pisatel Janova evangelia v úmyslu líčit věrně historické skutečnosti, nýbrž chtěl sdělit, jak se on sám
staví ke svému Kristu. - Mnozí tak nevidí v Janově evangeliu nic jiného než jakousi nábožensky
provátou báseň, kterou autor sepsal ze zbožně lyrické nálady vůči svému Kristu, aby i jiné naplnil
nadšením a uvedl je do téže nálady. Snad se theologové k tomuto názoru vždycky nepřiznají tak
vyhraněnými slovy. Ale prostudujete-li příslušnou literaturu, shledáte, že toto je mínění rozšířené
široko daleko, které promlouvá mnoha našim současníkům velice k duši, ano, vychází přímo vstříc
smýšlení našich současníků.
Od několika století se v lidstvu, které začalo smýšlet daleko materialističtěji, vytvořila vůbec jakási
nechuť proti takovému chápání dějinného vývoje, s jakým se setkáváme hned v prvních slovech
Janova evangelia. Vždyť jenom pomyslete, že ta první slova nepřipouštějí žádný jiný výklad, než že
v Ježíši Nazaretském, který žil na počátku našeho letopočtu, se vtělila bytost nejvyššího duchového
řádu. Pisatel Janova evangelia, když chtěl mluvit o Ježíšovi, nemohl podle celého svého zaměření
jinak, než začít tím, co nazývá „Slovo“ nebo „Logos“; nemohl jinak než říci:
„Toto Slovo bylo v prapočátku - na samém počátku -, a všechno povstalo tímto Slovem“ (1,2-3) nebo
„skrze Logos“. Vezmeme-li nyní tento výrok v jeho plném významu, pak musíme říci: Pisatel Janova
evangelia cítí nutnost označit prvopočátek světa, to nejvyšší, k čemu se může lidský duch povznést,
za Logos a říci: „Všechny věci byly učiněny skrze tento Logos, prapůvod všech věcí!“ Potom
pokračuje a říká:
„A tento Logos učiněn jest tělem a přebýval mezi námi.“ (1, 14) To neznamená nic jiného než: Vy
jste ho viděli, jeho, jenž přebýval mezi námi, pochopíte jej však jenom tehdy, když si uvědomíte, že v
něm přebýval týž princip, jímž bylo učiněno všechno, co je kolem vás, ať to jsou rostliny, zvířata
nebo lidé. - Nechceme-li interpretovat vyumělkovaně, musíme si říci, že ve smyslu tohoto textu se
jedenkrát inkarnoval v těle princip nejvyššího řádu. Srovnejme požadavek, jaký takováto představa
klade na lidské srdce, s tím, co dnes hlásá tak mnohý theolog. V theologických spisech to dnes
můžete číst a můžete to slyšet na přednáškách v mnoha obměnách: „My už neapelujeme na žádný
nadsmyslový princip; nám je nejmilejší ten Ježíš, kterého nám líčí první tři evangelia, neboť to je
onen „prostý muž z Nazaretu“, ten, který se podobá ostatním lidem.
To se stalo v jistém smyslu pro mnoho theologů ideálem; lidé mají snahu stavět pokud možno
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všechno, co se událo v dějinách, na stejnou úroveň s událostmi všeobecně lidskými. Lidi to ruší, že
by měl někdo vyčnívat tak vysoko z řady jako Kristus Janova evangelia. Proto mluví o tomto
evangeliu jako o apoteóze Ježíše, „prostého muže z Nazaretu“, který se jim tolik líbí z toho důvodu,
že mohou říkat: „Vždyť máme také Sokrata a jiné významné muže.“ - Pravda, Ježíš se od těchto
jiných liší, ale tak přece jenom mají měřítko odvozené z obyčejného, banálního lidství, když mohou
mluvit o „prostém muži z Nazaretu“. Toto mluvení o „prostém muži z Nazaretu“, s nímž se dnes už
setkáte v četných theologických dílech, také v akademických theologických spisech, v rámci toho, co
se nazývá „osvícená theologie“, to souvisí s materialistickým smýšlením, které v lidstvu postupně
narůstalo během posledních století; neboť lidé věří, že může existovat jenom něco fyzickysmyslového, nebo že jenom to má význam. V těch obdobích vývoje lidstva, kdy pohled lidstva ještě
směřoval vzhůru k nadsmyslnu, mohl člověk říkat: Venku, podle vnějšího zdání, je jistě možné
srovnávat tu nebo onu historickou osobnost s prostým mužem z Nazaretu, ale v tom, co duchově a
neviditelně přebývalo v této osobnosti, vtom je onen Ježíš z Nazaretu jediným svého druhu! Ale
když lidé přestali vzhlížet a také nahlížet do nadsmyslna a neviditelna, ztratili i měřítko pro
všechno, co vyčnívalo nad lidský průměr, a to se projevilo obzvlášť výrazně v náboženském
přístupu k životu. O tom se, prosím, neoddávejte jakémukoli klamu: materialismus se vetřel
nejdříve do náboženského života. Mnohem, mnohem méně nebezpečný pro duchovní vývoj lidstva
je materialismus ve vztahu k vnějším přírodovědeckým skutečnostem než v přístupu k
náboženským tajemstvím.
Bude třeba, abychom - například - mluvili o opravdovém duchovním chápání večeře Páně, o
proměně chleba a vína v tělo a krev, a uslyšíme v těchto přednáškách, že tímto duchovním
přístupem věru přijímání chleba a vína neztratí hodnotu a význam; a přece to, s čím se přitom
seznámíme, bude chápání z duchovního hlediska. A takto chápali proměnu chleba a vína i staří
křesťané, v době, kdy v lidstvu bylo ještě více spirituálního smyslu; a toto chápání si zachovávalo
platnost ještě v první polovině středověku. Tehdy mnozí dovedli chápat slova: „To je mé tělo!… To
je má krev!“ (Marek 14, 22 a 24) tak, jak se s tím seznámíme i my. Ale jak plynula staletí, objevila se
nutnost, aby se toto duchovní chápání vytratilo. Poznáme, jaké to mělo důvody. Bylo to ve
středověku, kdy se objevilo velmi zvláštní hnutí, které proniklo do lidských myslí hlouběji, než
byste byli ochotni se domnívat, neboť o tom, jak se duše postupně vyvíjely a co prožívaly, se z
dnešního dějepisu dozvíte velmi málo. Někdy uprostřed středověku se šířil křesťanskými dušemi
po Evropě hluboko zasahující proud. Neboť tehdy byl z autoritativní strany přehodnocen někdejší
duchovní smysl nauky o večeři Páně ve smyslu materialistického chápání. Lidé si při slovech: „To je
mé tělo!… To je má krev!“ už dovedli představit leda to, že dochází k hmotnému ději, k hmotné
proměně chleba a vína v tělo a krev. Co si lidé dříve představovali duchovně, začali si představovat
v hrubě hmotném smyslu. Tady se vkrádá materialismus do náboženského života, dlouho předtím,
než se zmocní přírodovědy.
Ještě jiný příklad, nikoli méně významný. Nemyslete si, že ve středověku by byl kterýkoli
směrodatný výklad biblické zprávy o stvoření světa považoval šest dnů stvoření za takové dni, jaké
známe my dnes, za dni o 24 hodinách. Nikomu ze směrodatných učitelů-theologů by něco takového
nebylo vůbec ani napadlo; neboť tehdy ještě rozuměli tomu, co stojí v biblických textech, dovedli
ještě spojovat se slovy bible smysl. Copak to má jakýkoli smysl, mluvit u stvoření světa podle bible o
24 hodinových tvůrčích dnech podle dnešního chápání toho slova? Co je to za den? Den je to, co
vzniká otáčením Země v jejím poměru ke Slunci. Mluvit o dnech v dnešním smyslu můžete teprve až
tehdy, když si poměry mezi Sluncem a Zemí a jejich pohyb představujete tak, jak je známe dnes. Že
by však Slunce a Země byly zaujímaly k sobě takovýto poměr, o tom vypráví kniha Genesis až od
čtvrtého údobí, od čtvrtého „dne stvoření“. „Dni“ mohou proto vůbec začínat až od čtvrtého
„dne“ biblické zprávy. Předtím by nemělo smysl si představovat dni, jak je chápeme dnes. Jestliže
Stvořitel vůbec teprve čtvrtého „dne“ zařizuje to, co umožňuje střídání dne a noci, nemohlo jít dříve
o dni v dnešním smyslu. Zase pak nadešel čas, kdy lidé už nevěděli, že bible tady má na mysli
duchovní význam „dne“ a „noci“, kdy si nedovedli představit jiný čas než ten, který se člení na
fyzické dni. Tak se pro člověka myslícího materialisticky, dokonce i pro theologa, stal den, jak jej
známe dnes, také tvůrčím „dnem“ Stvořitelovým, - protože jiný nezná. Theolog starší doby mluvil o
takových věcech jinak.
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Říkal si také, že ve starých náboženských textech nestojí na důležitých místech nic zbytečného. Jako
příklad pro to si uvedeme jedno místo. Vezměme ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovy 21. verš; zní:
„Proto uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul.“ Na toto místo kladli staří vykladači
zvláštní důraz. Ti, kdo se už trochu zabývali rozvojem duchovních sil a schopností u člověka, vědí
patrně, že je možné rozlišovat různé stavy vědomí a že to, co dnes nazýváme u průměrného člověka
„spánek“, je pouze přechodný stav, který se v budoucnu - jako už dnes u zasvěcenců - změní ve stav
vědomí, při němž se člověk oprostil od závislosti na těle a nahlíží do duchového světa. Proto říkal
takový vykladač: Bůh uvedl člověka do hlubokého spánku, a v něm byl s to vnímat, co nemohl
vnímat fyzickými smyslovými orgány. Je to míněno jako jasnozřivý spánek - a co se pak dále vypráví,
je něco, co je možné zakusit ve vyšším stavu vědomí; proto Adam „upadl do spánku“. Tak vypadal
starý výklad; a ještě se k tomu dodávalo, že takový náboženský text by se nezmiňoval o tom, že „Bůh
uvedl na člověka tvrdý sen“, kdyby i dříve už byl člověk upadl do nějakého spánku. Upozorňuje nás
těmito slovy, že to byl první spánek, a že člověk dříve prožíval stavy vědomí, kdy ještě byl s to
vnímat duchové věci neustále. Tak se tehdy mluvilo o bibli.
Dnes jde o to, abychom ukázali, že kdysi existovaly veskrze spirituální výklady biblických knih, a že
teprve když se rozrostlo materialistické smýšlení, vložilo do nich to, co dnes osvícení lidé v bibli
potírají. Co materialistické smýšlení dnes potírá, to nejprve samo vytvořilo. Tak vidíte, jak se v
lidstvu opravdu rozšířilo materialistické smýšlení a jak tím zaniklo pravé, nefalšované, skutečné
porozumění pro náboženské texty. Bude-li duchová věda plnit svou úlohu a bude-li člověku
ukazovat, jaká tajemství se ukrývají za fyzickou existencí, pak se rozšíří i poznání, že v
náboženských dokumentech jsou líčena právě tato tajemství. Onen vnějškový, triviální
materialismus, který lidé dnes považují za tak nebezpečný, je jenom poslední fáze toho
materialismu, který jsem vám vylíčil. Nejprve byla materialisticky interpretována bible. Kdyby
nebyl nikdy nikdo materialisticky vykládal bibli, nebyl by také nikdy v zevní vědě takový Haeckel
vykládal materialisticky přírodu; a co bylo ve 14. a 15. století založeno nábožensky, to vzešlo jako
plod v 19. století v přírodovědě; to pak vedlo k tomu, že je nemožné proniknout k porozumění pro
Janovo evangelium, nepronikneme-li k duchovým základům existence. Podceňovat můžeme
hodnotu Janova evangelia jenom tehdy, když mu nerozumíme. Protože lidé, kteří mu už nerozuměli,
byli nakaženi materialistickým smýšlením, viděli je v tom světle, jaké jsme prve vylíčili.
Docela prosté srovnání objasní, jakým způsobem se Janovo evangelium odchyluje od ostatních.
Myslete si horu; na té hoře a na jejím úbočí stojí v jistých výškách různí lidé, a tito různí lidé řekněme tři - kreslí to, co dole vidí; každý to bude kreslit jinak, podle místa, na němž stojí; a přece
bude každý z těch obrazů jistě správný pro stanovisko, o které jde; a ten, jenž stojí nahoře na
vrcholku a kreslí, co je dole, ten získá a zachytí zase jiný pohled. Takový je pohled tří evangelistůsynoptiků, Matouše, Marka, Lukáše, ve srovnání s Janovým, který tu věc popisuje jenom z jiného
místa. A co všechno nesnesli dohromady učení vykladači, aby bylo možné pochopit toto Janovo
evangelium! Někdy člověk doopravdy žasne, co všechno tvrdí exaktní badatelé, a co by se dalo tak
snadno prohlédnout, nebýt toho, že naše doba je dobou myslitelně největší víry v autoritu: Víra v
neomylnost vědy dnes dosáhla nejvyššího bodu!
Tak je hned vstup Janova evangelia něco velmi obtížného pro theologa s materialistickým
nádechem. Učení o Logosu neboli Slovu způsobilo lidem mnoho těžkostí. Říkají si totiž: „My bychom
přece tolik chtěli, aby všechno bylo jednoduché, prostinké a naivní, - a potom si přijde Janovo
evangelium a začne mluvit o tak vznešených filosofických záležitostech - o Logosu, o životě, o
světle!“ Filolog je zvyklý se vždycky tázat, odkud to nebo ono pochází. S novějšími díly se to
nepraktikuje nijak jinak. Čtěte spisy o Goethově „Faustu“. Všude budete nacházet důkazy, odkud prý
pochází ten nebo onen motiv; v řadě staletí se například vyšťárá kdejaká kniha, aby se zjistilo, kde
vzal Goethe rčení o „červu“, kterého použil; a tak se také theologové tážou, kde vzal Jan pojem
„Logosu“? Druzí evangelisté, ti, co mluvili k jednoduchému, prostému lidskému rozumu, se
nevyjadřují tak filosoficky. Dále se vykládalo, že pisatel Janova evangelia byl zkrátka člověk s
řeckým vzděláním, a poukazovalo se pak na to, že Řekové mají ve Filónovi Alexandrijském
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spisovatele, který mluví rovněž o Logosu. Tak se ujala myšlenka, že když někoho ve vzdělaných
řeckých kruzích chtěl mluvit o něčem vznešeném, mluvil o Logosu, a tak se prý stalo, že to převzal i
Jan. A zase se to chápalo jako důkaz, že pisatel Janova evangelia se neopíral o touž tradici, o niž se
opírali pisatelé ostatních evangelií, nýbrž - jak se to vyjadřovalo - že se dal ovlivnit řeckým
vzděláním a na základě toho si upravil skutečnosti po svém. A že už počáteční slova Janova
evangelia:
„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh“ právě dokazují, že filónský pojem
„Logosu“ vnikl do ducha pisatele Janova evangelia a ovlivnil jeho líčení!
Takovým lidem by člověk rád jednou předestřel začátek Lukášova evangelia:
„Poněvadž mnozí usilovali sepsati pořádně vypravování těch věcí, kteréž u nás jisté jsou, jakž nám
vydali ti, kteříž od počátku sami viděli a služebníci toho Slova byli: vidělo se i mně, kterýž jsem toho
všeho pravé povědomosti z gruntu bedlivě došel, tobě o tom pořádně vypsati, výborný
Theofile.“ (Lukáš 1, 1-3) Tady přece stojí na začátku docela doslova, že to, co chce vyprávět, pochází
z podání těch, kteří „sami viděli a byli služebníky Slova“! Je podivné, že Jan to prý má z řeckého
vzdělání, a že Lukáš, který přece podle onoho názoru patřil mezi prosté muže, mluví rovněž o
„Logosu“! Takové věci by měly upozornit i lidi ochotně se sklánějící před autoritou, že to opravdu
vlastně nejsou žádné exaktní důvody, které vedou k takovým výsledkům, nýbrž předsudky;
materialistické brýle to jsou, které vyvolaly tyto názory o Janově evangeliu, že prý je třeba je stavět
stranou od ostatních tří evangelií oním právě charakterizovaným způsobem.
Poznáme to snadno z toho, že i v Lukášově evangeliu se mluví o Slovu. Co se tam říká o těch, kteří
„sami viděli a byli služebníky Logosu“, to dokládá, že se za starých časů mluvilo o Logosu jako o
něčem, co lidé znali a co bylo blízké jejich chápání. Je to něco, co si teď musíme obzvlášť zřetelně
postavit před duši, abychom mohli vniknout hlouběji do oněch prvních paradigmatických vět
Janova evangelia. O čem mluví ten, kdo tehdy užíval výrazu „Logos“ nebo výrazu „Slovo“, jak ho
užíváme my? O čem mluví?
K představě Logosu nedojdete teoretickým vysvětlováním a úvahami na úrovni abstraktních pojmů,
nýbrž musíte se přenést srdcem do celého citového života všech těch, kteří takto mluvili o Logosu. I
tito lidé viděli věci kolem sebe; jenomže nestačí, aby se člověk pouze díval na to, co je kolem něho,
nýbrž záleží na tom, jakým způsobem na to navážou pocity jeho srdce, jak to nebo ono bude
pokládat za vyšší nebo nižší, podle toho, co v tom nebo onom bude vidět. Vy všichni se díváte na
přírodní říše kolem sebe, na nerosty, rostliny, zvířata a lidi. Nazýváte člověka nejdokonalejším,
nerost nejnedokonalejším stvořením. Uvnitř těchto přírodních říší zase rozeznáváte bytosti vyšší a
nižší. V různých dobách toto lidé pociťovali docela různě.
Ti, kdo mluvili ve smyslu Janova evangelia, pociťovali především jedno jako cosi svrchovaně
významného: Pohlíželi dolů na říši nižších živočichů a pak vedli svůj pohled vzhůru až k člověku - a
ve směru tohoto pohledu, odpovídajícím vývoji, sledovali něco docela určitého. Takový vyznavač
nauky o Logosu to vyjadřoval asi takto: Jedno to je, co nám představuje v nejhlubším smyslu větší
dokonalost vyšších bytostí před nižšími - schopnost dát tomu, co žije v nitru, zaznít slovem do
vnějšího světa, moci sdělovat myšlenku prostřednictvím slova okolnímu světu. Takový vyznavač
nauky o Logosu by býval řekl: Pohleď na některé nižší zvíře! Je němé, nevyjadřuje svou bolest nebo
své blaho. - Vezměte nižší zvířata: sice cvrkají nebo vydávají jiné zvuky atd.; ale to, co přitom zvučí,
je vnější škrábání a tření fyzických orgánů o sebe, jak to dovede i čmelák. Čím přicházíme výše, tím
více se rozvíjí schopnost, aby se tónem sdělovalo to, co prožívá duše. A proto, tak se říkalo, stojí
člověk tak vysoko nad ostatními bytostmi, protože je nejenom s to označit slovy, co mu působí
blaho nebo bolest, ale protože dokáže odít do slov, vyjádřit myšlenkami něco, co přesahuje jeho
osobu, co je duchovní, neosobní.
Mezi těmito vyznavači nauky o Logosu se pak říkalo: Byla doba, než tu ještě byl člověk ve své dnešní
podobě, kdy má možnost dát zaznít svému nejniternějšímu zážitku prostřednictvím slov do okolí.
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Předtím byla jiná doba. Trvalo dlouho, než se naše Země postupně vyvinula až do dnešní podoby.
Uslyšíme, jakým způsobem se tato Země utvářela. Zkoumáme-li však ony dřívější stavy,
nenalezneme v nich ještě člověka v jeho dnešní podobě, ani žádné bytosti, které by mohly dávat z
nitra zaznít tomu, co prožívaly. Němými bytostmi začíná náš svět, a teprve krok za krokem se
vynořují na našem kosmickém bydlišti bytosti, které své nejniternější zážitky mohou rozezvučet
směrem ven, které mají schopnost slova. Ale to, co se jako schopnost u člověka objevuje až
nejpozději - říkali si vyznavači nauky o Logosu to bylo samo ve světě dříve než všechno ostatní.
Představujeme si, že v dřívějších stavech Země tu člověk ještě nebyl v dnešní podobě; ale
vyskytoval se v nedokonalé, němé podobě a krok za krokem se vyvinul až v bytost obdařenou
Logosem nebo slovem. Že toho mohl dosáhnout, pochází z toho, že to, co se u něho objevuje až
nakonec, bylo jako tvůrčí princip ve vyšší skutečnosti přítomno od počátku. To, co se uvolňuje z
duše a proudí z ní ven, působilo na počátku jako božský tvůrčí princip; slovo, které se rozeznívá z
duše, je Logos, který tu byl na počátku; a Logos řídil vývoj tak, že nakonec vznikla bytost, v níž se
také mohl zjevit. Co se v čase a prostoru objevuje jako poslední, bylo v duchu první.
Chcete-li použít přirovnání, které by vám to ozřejmilo, můžete si říci přibližně toto: Tady mám před
sebou květinu. Tato koruna jejího květu, tento zvonkovitý kvítek, čím byl před nějakým časem? Byl
malým semínkem. V něm byl tento bílý květní zvonek obsažen jako možnost. Kdyby v něm nebyl
býval obsažen jako možnost, nebyl by takový zvonek mohl povstat. A odkud pochází semínko? To
zase pochází z obdobného květního zvonku. Před semínkem předchází květ; a lak jako květ
předchází před plodem, tak se ono semínko, z něhož vzešel tento květ, vyvinulo ze stejné rostliny.
Takovým způsobem pohlížel vyznavač nauky o Logosu na člověka a uvažoval asi takto: Jděme
zpátky ve vývoji; nalezneme v dřívějších stavech člověka ještě němého, bez schopnosti slova; ale
jako semínko pochází z květu, tak pochází semínko němého člověčenství z mluvícího, ze Slovem
nadaného Boha z prvopočátku. Jako konvalinka vytváří semínko a semínko zase konvalinku, tak
vytváří božské tvůrčí Slovo semínko němého člověčenství, - a když pak božské tvůrčí Slovo
vklouzne do semínka němého člověčenství, aby v něm mohlo nově vzejít, může se z lidského
semínka rozeznít do světa původní božské tvůrčí Slovo. Jdeme-li zpátky ve vývoji lidstva, narazíme
na nedokonalou bytost, a vývoj má ten smysl, aby se nakonec, jako jeho květ, objevil Logos neboli
Slovo, odkrývající nitro duše. Na počátku se objevuje němý člověk jako semínko člověka nadaného
Logosem, ale tento němý člověk pochází od Boha Logosem nadaného. Dnešní člověk vzešel z
němého člověka, ještě neobdařeného Slovem, ale nakonec je v prvopočátku Logos neboli Slovo. Tak proniká ten, kdo poznává nauku o Logosu ve starém smyslu, až k božskému tvůrčímu Slovu, jež
je prvopočátkem všeho bytí, na což poukazuje na začátku pisatel Janova evangelia. Slyšme, co říká
na začátku:
„V prvopočátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo bohem.“
Dnes - to tím chce říci -, kde je Slovo dnes? Dnes působí Slovo rovněž: a to Slovo je u člověka, a to
Slovo je něčím lidským! Tak spíná Janovo evangelium člověka s Bohem, a tak vidíme, jak vskutku na
začátku tohoto Janova evangelia zaznívá nauka snadno pochopitelná každému lidskému srdci.
Chtěl jsem vám dnes v této úvodní přednášce vylíčit poněkud obecnějšími slovy - tentokrát spíše ze
stanoviska srdce, ze stanoviska citu -, jak původně takový vyznavač nauky o Logosu pociťoval
taková slova Janova evangelia. A když jsme se takto přenesli do nálady, jaká žila v lidech v oné době,
kdy bylo poprvé možno slyšet tato slova, budeme moci tím lépe sami vnikat do hlubokého smyslu
ukrytého v Janově evangeliu.
Uvidíme dále, že to, co nazýváme duchovou vědou, vypovídá o tomtéž jako Janovo evangelium, a že
nás uschopňuje, abychom tomuto Janovu evangeliu porozuměli o to důkladněji.
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II - KŘESŤANSKÁ ESOTERIKA
Hamburk, 19. května 1908
První slova Janova evangelia se vskutku dotýkají hned nejhlubších světových tajemství. Vidíme to,
jakmile si jen oživíme v duši ony duchovědné pravdy, o něž se tato slova opírají; a budeme muset
sáhnout značně hluboko do duchového poznání, mají-li se nám tato první slova evangelia objevit v
pravém světle. Aspoň krátce si přitom budeme muset připomenout mnohé, co už dobře znají ti mezi
vámi, kteří se anthroposofickým uvažováním o světě zabývali už delší čas. Ale některé elementární
pravdy anthroposofického názoru na svět budeme muset dnes prostoupit dalšími výhledy do
různých významných kosmických tajemství.
Jenom docela stručně si zase nastíníme bytost člověka, tak jak se nám tato bytost jeví z
duchovědného pohledu, a to nejprve v době od rána, kdy se člověk probouzí, až do večera, kdy ho
zase obejme spánek. Víme, že člověk se skládá z fyzického těla, z těla étherného nebo životodárného,
z těla astrálního a z Já. Tyto čtyři články lidské bytosti se však v onom spojení, které jim normálně
připisujeme pro bdělý stav, vyskytují skutečně jenom za tohoto bdělého stavu. Obzvláště bude
nutné, abychom si vepsali do duše, že v noci, během spánku, je člověk v podstatě úplně jinou bytostí;
neboť jeho čtyři články jsou pak skloubeny docela jinak než za dne, při bdění. Když člověk spí, leží
jeho fyzické a étherné tělo v posteli; astrální tělo a Já jsou v jistém smyslu uvolněny ze spojitosti s
fyzickým a étherným tělem, jsou tedy - chápeme-li to slovo nikoli v čistě prostorovém, nýbrž v
duchovém smyslu - vně fyzického a étherného těla. Tak je za noci člověk bytostí, jež se vlastně
skládá ze dvou částí: z té, která zůstala v posteli, a té, která se vyčlenila z těla fyzického a étherného.
Ale musíme si přitom především ujasnit, že v noci - od chvíle, kdy člověk usne, až do chvíle, kdy se
ráno zase probudí - by to, co zůstává ležet v posteli, tělo fyzické a étherné, když by je opustilo to, co
je naplňuje během dne - to, co žije v těle astrálním a v Já -, že by tyto dva články pak nemohly samy
o sobě vůbec obstát. A to je bod, kde musíme proniknout trochu hlouběji do světových tajemství.
Máme-li před sebou fyzické tělo člověka, musíme si ujasnit, že toto lidské fyzické tělo, které vidíme
očima a hmatáme rukama, má za sebou dlouhý vývojový proces. Prošlo tímto vývojovým procesem
v průběhu celého vývoje naší planety Země. Těm, kdo se trochu zabývali těmito otázkami, je už
známo, že naše Země prošla dřívějšími stavy. Tak jako člověk prochází ze vtělení do vtělení, jako
prožívá opětovné pozemské životy, tak také naše Země, než dospěla do toho stavu, v němž je dnes,
procházela jinými stavy. Jako mluvíme o dřívějších vtěleních člověka, právě tak můžeme mluvit o
dřívějších vtěleních určité planety. Všechno ve velkém i v malém světě podléhá zákonu
znovuvtělování. Než se naše Země stala touto Zemí, prošla stavem, který nazýváme „starý Měsíc“,
protože dnešní Měsíc je odštěpkem této staré planety; mluvíme-li tedy o „starém Měsíci“,
nemyslíme tím dnešní Měsíc, nýbrž planetu podobnou dnešní Zemi. - A právě tak jako u člověka
uplyne mezi jedním vtělením a novým narozením jisté časové období, uplynulo jisté časové období i
mezi vtělením naší planety, které nazýváme Zemí, a vtělením, které označujeme za starý Měsíc. Stejně se to má s oním stavem naší planety, který označujeme za „Slunce“. Stav, který označujeme
za „staré Slunce“, předcházel před měsíčním stavem naší planety, - a před tímto slunečním stavem
předcházel zase stav „starého Saturnu“. Tak hledíme nazpět na trojí dřívější vtělení naší planety.
Naše fyzické tělo získalo svůj první zárodek na starém Saturnu. Tehdy, na starém Saturnu, se
vytvořil první základ lidského fyzického těla, ovšem úplně odlišný od našeho dnešního těla. Nic z
toho, co se dnes vyskytuje u člověka, kromě jeho fyzického těla, se na starém Saturnu ještě
nevyskytovalo. Teprve když se Saturn proměnil v Slunce, tedy v průběhu druhého vtělení naší
planety Země, přistoupilo k tomuto fyzickému tělu tělo étherné, prostoupilo je, impregnovalo je. A
jaký byl následek toho? Následek toho byl, že lidské fyzické tělo se proměnilo; přetvořilo se, získalo
jiný způsob existence. Tak se fyzické tělo dostává během slunečního vtělení naší Země na druhý
stupeň své existence. Čím dosáhlo tohoto druhého stupně? Tím, že se na Slunci stalo tělem vnitřně
oživeným, kdežto na Saturnu bylo ještě něčím, co se projevovalo strojově, automaticky. Tělo
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étherné, které vklouzlo do fyzického, změnilo jeho podobu. Na starém Měsíci vklouzlo do spojení
těla fyzického a étherného tělo astrální. A zase bylo fyzické tělo přeformováno, potřetí přetvořeno, étherné tělo teprve podruhé. Konečně na Zemi přibylo k fyzickému, éthernému a astrálnímu tělu
ještě Já, a Já, které teď vklouzlo do této trojité souvislosti, přetvořilo toto fyzické tělo ještě jednou,
takže se z něho nakonec stalo toto složité ustrojení, jímž je dnes. To, co máte dnes před sebou
jakožto lidské fyzické tělo, je tedy něco několikanásobně přetvořeného, a stalo se tak složitým, jak
se nám jeví dnes, jenom tím, že prošlo čtyřmi vývojovými stavy.
Mluvíme-li o svém dnešním fyzickém těle a říkáme-li, že se skládá z týchž fyzických a chemických
látek i sil jako nerost venku v kosmu, pak si ale musíme také ujasnit, že mezi tímto lidským
fyzickým tělem a nerostem je přece ještě velmi značný rozdíl. Mluvíme-li o tom v docela
elementárním smyslu, tedy vyzvedáme rozdíl mezi fyzickým tělem člověka a fyzickým tělem
nerostu (nebo řekněme: křišťálu) tím, že říkáme: Křišťál, pokud jej něco nerozruší zvenčí, podržuje
svou formu. Lidské tělo si nemůže podržet svou formu samo sebou; má ji jenom v důsledku toho a
má ji jenom tak dlouho, pokud v něm je tělo étherné, astrální a Já. V okamžiku, kdy se étherné tělo,
astrální tělo a Já od něho oddělí, začne se fyzické tělo měnit v něco úplně jiného, než čím bylo v době
mezi narozením a smrtí: začne se řídit zákony fyzických a chemických látek a sil a rozpadá se,
kdežto fyzické tělo nerostu zůstává zachováno.
Něco podobného platí pro tělo étherné. Když se hned po smrti tělo étherné, astrální a Já oddělí od
fyzického těla, vyprostí se po nějakém čase i étherné tělo ze spojení s astrálním tělem a s jástvím a
rozplyne se ve světovém étheru, jako se fyzické tělo rozloží v zemi. Z étherného těla pak zbude
jenom onen extrakt, o němž jsme často mluvili; ten zůstává sjednocen s člověkem. Tak můžeme říci,
že fyzické tělo člověka má, pravda, v jistém smyslu touž hodnotu jako nerostná říše, rozkládající se
kolem nás, ale přece jenom musíme mít na paměti i velký rozdíl mezi nerostnou říší a fyzickým
tělem člověka. Někdo by mohl říci: Právě jsme přece slyšeli, že na Saturnu ještě naše fyzické tělo
nebylo prostoupeno étherným, ani astrálním tělem, ani jástvím, neboť ty k němu přibyly teprve na
Slunci, na Měsíci a na Zemi; tehdy tedy fyzické tělo člověka mělo skutečně - tak by mohl někdo říci hodnotu nerostu. - Ale uvedli jsme, jak po tomto dávném stavu, ve kterém bylo fyzické tělo v době
saturnské existence, následovaly tři jeho proměny. Ani dnešní nerost, který máte před sebou jako
mrtvý nerost, by vůbec nemohl existovat tak, že by obsahoval pouze fyzické tělo. Tady ve fyzickém
světě má sice nerost pouze fyzické tělo, ale v absolutním smyslu to neplatí. Přesně jako fyzické tělo
člověka, který stojí před námi, obsahuje své étherné tělo, své astrální tělo a své Já, které k němu
patří, tak má také nerost nejen fyzické tělo, ale i étherné tělo, astrální tělo a já; jenomže tyto vyšší
články jeho bytosti bychom našli ve vyšších světech. Nerost má étherné tělo, jenomže to je v
takzvaném astrálním světě; nerost má astrální tělo, jenomže to je v takzvaném devachanském
neboli nebeském světě; a má jáství, jenomže to je v ještě vyšším neboli duchovém světě. Fyzické
tělo člověka se tedy liší od fyzického těla nerostu tím, že fyzické tělo člověka má tady v našem
fyzickém světě za bdělého stavu v sobě své étherné tělo, své astrální tělo a své já; kdežto nerost
tady v sobě své étherné tělo, své astrální tělo a své Já nemá. Víme přece, že kromě našeho světa
existují ještě jiné světy. Svět, který za obyčejných okolností vnímáme svými smysly, je prostoupen
světem astrálním a ten zase světem devachanským, který se člení na nižší a na vyšší devachanský
svět.
Člověk je ve srovnání s nerostem vyspělejší bytostí proto, že za denního bdění má v sobě své ostatní
tři bytostné články. Nerost tyto články sám v sobě nemá; nýbrž musíme si to představit tak, že
nerost vůbec není na fyzické úrovni úplný. Myslete si nehet na lidské ruce. Připustíte mi asi, že
takový lidský nehet nenajdete nikde venku v přírodě jako samostatnou bytost; neboť má-li růst,
předpokládá to ostatní lidský organismus; nemůže být bez něho. A teď si myslete nějakou malou
bytůstku, která by měla oči schopné vidět jenom vaše nehty, ale nebyla by schopná vidět váš ostatní
organismus. Taková bytůstka by tedy prohlédala celým ostatním prostorem a ze všeho by viděla
jenom vaše nehty. Obdobně jsou i nerosty tady jenom jakýmisi nehty, a v úplnosti je můžete
pozorovat, jenom když vystoupíte do vyšších světů; tam mají své étherné, své astrální tělo atd., a
tady jenom své fyzické články. To všechno tedy mějme hodně jasně na paměti, abychom si ujasnili,
že z hlediska vyšší duchové skutečnosti se nemůže vyskytovat žádná bytost, která by neměla v
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nějaké podobě tělo étherné, astrální a Já. Žádná fyzická bytost nemůže obstát, nepatří-li k určitému
éthernému, k určitému astrálnímu tělu a k určitému Já.
A přece je v tom všem, co už dnes bylo řečeno, vlastně jakýsi rozpor. - Řekli jsme, že člověk je v noci,
když spí, docela jinou bytostí než ve dne, když bdí. Ve dne je nám taková lidská bytost docela
pochopitelná: to stojí před námi jako bytost o čtyřech článcích. Teď ale přistupme k spícímu
člověku a prohlédněme si jeho fyzické ustrojení. Najedná straně leží v posteli tělo fyzické a étherné,
kdežto astrální tělo a Já jsou vně těchto článků. Z toho nám vyplývá uvedený rozpor, že totiž tady
máme před sebou bytost, která jako by byla opuštěna od astrálního těla a jáství. Kámen nespí; jako
étherné tělo, astrální tělo a Já ho neprostupují, ale setrvávají stále ve stejném spojení s ním. U
člověka vychází každou noc astrální tělo a jáství ven. Člověk se v noci nestará o své fyzické a
étherné tělo a přenechává je obě noc co noc jim samým. To je skutečnost, o níž se neuvažuje
vždycky docela přesně. Každou noc se s člověkem děje tato proměna, že se jeho duchový člověk ve
vlastním smyslu toho slova loučí se svým fyzickým a étherným tělem a ponechává je samým sobě.
Jenomže fy nemohou samy o sobě existovat; neboť žádné fyzické a také žádné étherné tělo nemůže
existovat samo o sobě, i kámen musí být ve spojení se svými vyššími články. Tak snadno pochopíte,
že je dočista nemožné, aby vaše fyzické tělo a vaše étherné tělo zůstaly v noci v posteli bez
astrálního těla a bez jáství. Ale co se to tedy v noci děje? Vaše astrální tělo a vaše Já nejsou v těle
fyzickém a étherném, ale zato v nich je jiné Já a jiné astrální tělo! Tady máte bod, kde okultismus
vám musí poukázat na přítomnost božské duchové podstaty, na duchové bytosti vyššího řádu.
Zatímco v noci je vaše Já a vaše astrální tělo venku z vašeho fyzického a z vašeho étherného těla,
jsou ve fyzickém a v étherném těle vskutku činné astrální tělo a Já vyšších božsky-duchových
bytostí. A to má takovýto původ:
Budete-li sledovat celý postup vývoje lidstva od stavu saturnského, a dále stavem slunečním a
měsíčním až po Zemi, řeknete: Na Saturnu se přece vyskytovalo také jenom lidské fyzické tělo;
tehdy se ještě nevyskytovalo žádné lidské étherné, žádné lidské astrální tělo a žádné lidské Já ve
fyzickém těle. Jenomže existovat by bylo tehdy mohlo toto fyzické tělo právě tak málo samo o sobě,
jako dnes nemůže existovat samotný kámen. Fyzické tělo mohlo tehdy existovat jenom proto, že
bylo prostoupeno étherným tělem, astrálním tělem a jástvím božských duchových bytostí. Božské
duchové bytosti v něm přebývaly - a přebývaly vněm i v následujících kosmických obdobích. A když
se na Slunci uhostilo v tomto fyzickém těle vaše vlastní tělo étherné, tedy se - abych tak řekl - pouze
smísilo menší lidské étherné tělo s oním dřívějším étherným tělem božsky- duchových bytostí. A
tak tomu bylo už na Saturnu: i na Saturnu bylo fyzické tělo prolnuto božskými duchovými bytostmi.
A teď se dostáváme, pokud jsme tomu správně porozuměli, k hlubšímu pochopení dnešního
člověka, a budeme nyní s to opakovat a lépe chápat, co křesťanská esoterika učila od samého
začátku.
Vždycky se přece vyskytovali lidé, kteří se zabývali křesťanskou esoterikou, vedle těch, kteří znali
pouze onu vnější esoterní křesťanskou nauku. Už častěji jsem poukazoval na to, že velký apoštol
křesťanství, Pavel, užíval své mocné, plamenné řečnické schopnosti k tomu, aby učil národy
křesťanství, že však také současně založil esoterní školu, jejímž představeným byl Dionysios
Areopagita, o němž se zmiňuje kniha Skutků apoštolských (17,34). V této křesťanské esoterní škole
v Athénách, kterou založil přímo sám Pavel, se učilo nejčistší duchové vědě. A to, čemu se tam učilo,
to už si teď budeme moci předvést před duši, když jsme si k tomu snesli stavební kameny
předchozím výkladem.
I v této křesťanské esoterní škole se říkalo: Díváš-li se na člověka, jak před tebou stojí za denního
bdění, tedy se skládá z fyzického těla, z étherného těla, z astrálního těla a z Já, i když slova nebyla
přesně táž, jakých používáme dnes; ale na tom nezáleží. Potom se ale poukazovalo i na to, kde stojí
člověk ve svém vývoji v přítomné době. Tento člověk, skládající se z oněch čtyř článků, ve
skutečnosti není pořád takový, jakým se nám jeví. Chceme-li uvažovat o člověku jako o bytosti
vystavěné čistě z oněch čtyř článků, nesmíme se dívat na člověka v současnosti, nýbrž musíme jít ve
vývoji daleko nazpět, až do lemurské doby. V lemurské době se přidružilo k člověku, jenž se tehdy
skládal z fyzického těla, z étherného těla, a z astrálního těla, navíc ještě Já. Tehdy bylo možné říci v
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čistém smyslu, že se člověk skládal z fyzického těla, z astrálního těla a z Já. Jenomže od té doby
prošel každý člověk mnoha vtěleními. A jaký je smysl vývoje všemi těmi inkarnacemi? Smysl vývoje
všemi těmi inkarnacemi je ten, že od vtělení k vtělení Já na sobě pracuje, že přetváří tři ostatní
články své bytosti. Začíná nejprve přetvářením astrálního těla. U žádného z dnešních průměrných
lidí není astrální tělo takové, jaké bylo, než na něm Já začalo pracovat v prvním pozemském vtělení.
Už v prvním pozemském vtělení proměňovalo Já z nitra jisté představy, pocity a vášně, jež byly
člověku původně dány; a od inkarnace k inkarnaci je prací našeho Já proměňováno stále více. Takže
můžeme říci: Člověk nemá dnes jenom ony čtyři články: tělo fyzické, étherné, astrální a Já, nýbrž
díky práci svého Já má ve svém astrálním těle jednu část, která je výtvorem samotného Já. A u
každého člověka se dnes astrální tělo rozpadá ve dvě části: v část proměněnou jástvím a v část
neproměněnou jástvím. To bude pokračovat stále dál. Pro každého člověka nadejde čas, kdy celé
jeho astrální tělo bude výtvorem jeho Já. Ve východní moudrosti je obvyklé nazývat onu část
astrálního těla, kterou už Já proměnilo, mannas, česky: duchovní Já nebo duchovní svébytí. Takže
člověk se skládá stále ještě ze svých čtyř článků; ale v nich teď můžeme rozlišovat pět částí: fyzické
tělo, étherné tělo, astrální tělo, Já, a jako pátou část onu proměněnou část astrálního těla - mannas
neboli duchovní Já čili duchovní svébytí. Můžeme tedy říci, že u každého člověka je tomu tak, že
astrální tělo obsahuje mannas čili duchovní Já; to je dílem Já, produktem práce jáství.
Člověk bude pracovat na sobě i nadále. Země bude procházet dalšími vtěleními, člověk dosáhne
postupně schopnosti, které dnes už může dosáhnout zasvěcenec: bude pracovat i na svém
étherném těle; dokonce na něm pracuje už i dnes i průměrný člověk; a to, co z jeho étherného těla je
přetvořeno ve výtvor jáství, to označujeme názvem buddhi nebo životní (oživující) duch. A nakonec
dospěje člověk k tomu, že ze svého Já přetvoří své fyzické tělo; a to, co na svém fyzickém těle
přetvořil ze svého Já, to označujeme názvem átman nebo duchový člověk.
Zaleťme pohledem do daleké, daleké budoucnosti, do doby, až už Země projde jinými planetárními
formami, jinými vtěleními, až - jak to vyjadřujeme v okultismu - projde stavem jupiterským,
venušinským a vulkánským. Tehdy už bude člověk stát na podstatně vyšším stupni, neboť promění
celé své astrální tělo v mannas neboli duchovní svébytí (duchovní já), celé své étherné tělo v buddhi
neboli ducha životního (oživujícího) a celé své fyzické tělo v átman neboli duchového člověka.
Srovnejme teď tohoto člověka, jak stane před námi na konci naší zemské dráhy, s člověkem, jaký tu
byl na začátku zemské dráhy. Na začátku se z tohoto člověka vyskytovalo jenom fyzické tělo.
Prolnuto bylo toto fyzické tělo tělem étherným, astrálním a jástvím, ale ty náležely božským, vyšším
bytostem; jenom ony v nich přebývaly. Na konci zemské dráhy bude člověk prolnut svým Já; a toto
jeho Já bude samo přebývat v astrálním těle, až totiž toto Já v podobě mannasů neboli duchovního
Já prostoupí jeho astrální tělo; toto Já pak prostoupí i étherné tělo - to bude celé prodchnuto buddhi
neboli životním duchem - a fyzické tělo bude celé prodchnuto átmanem neboli duchovým
člověčenstvím, výtvory jeho Já. Je to věru obrovský rozdíl mezi člověkem na počátku jeho vývoje a
člověkem na konci jeho vývoje! Ale právě když před námi jasně vytane tento rozdíl, je možné si
vysvětlit to, co jsem úmyslně vylíčil jako rozpor, totiž stav spánku. Právě z onoho způsobu, jak to
vysvětlovala křesťanská esoterika, se nám může stát všechno srozumitelným. Musíme si ujasnit: Až
Země dojde k cíli svého vývoje, co to vlastně bude, co se před námi vynoří jakožto fyzické tělo?
Bude to dnešní fyzické tělo? Zcela a naprosto ne! Nýbrž bude to to, co z tohoto fyzického tělo do té
doby udělá lidské Já. Dočista prodchnuto duchem bude toto fyzické tělo, právě tak étherné tělo a
právě tak astrální tělo. Ale prodchnuto duchem už také bylo fyzické tělo, a stejně tak tělo étherné a
astrální, než je člověk prodchl duchem ze svého Já. Dokonce i kámen je dnes, jak jsme řekli,
prodchnut duchovou působností, totiž étherným tělem, astrálním tělem a jástvím, jež patří ke
kameni, avšak žijí ve vyšších duchových světech. Tak pochopíme, že křesťanská esoterika má
pravdu, když říká: Jistě, to, co máme dnes před sebou jako fyzické tělo člověka, to člověk není ještě s
to ovládat; neboť ještě není u cíle svého vývoje, kdy bude tvořivě působit ze svého Já až do
fyzického těla. Ani to, co má v étherném těle, není ještě s to ovládat; to bude schopen ovládat až
tehdy, kdy Země bude ve stavu venušinském. Člověk tedy ještě nemůže ovládat ze svého Já fyzické a
étherné tělo. Teprve tehdy je ovládne, až v něm budou vytvořeny buddhi a átma. Avšak je třeba, aby
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jakékoli fyzické i étherné tělo byly ovládány i nyní duchovou působností. To, co jednou bude moci
sám člověk dávat fyzickému a éthernému tělu, musí v nich být už i dnes. I dnes musí být ve fyzickém
a étherném těle ony duchové části, které jim jednou bude moci dát lidské Já. Byly ve fyzickém těle
už na počátku, když člověk byl na Saturnu; byly v něm, když byl na Slunci; a také v něm zůstaly.
Proto říká křesťanská esoterika právem, že ve fyzickém těle člověka je už dnes to, co v něm bude
jednou, až bude člověk na vrcholu svého vývoje, ale zatím to je átman božské, je to něco z podstaty
božských duchových bytostí; a v étherném těle už je obsaženo buddhi, ale jako božský životní duch.
A řekli jsme, že astrální tělo člověka se skládá ze dvou částí, z části, kterou člověk už ovládá, a z části,
kterou ještě neovládá. Tak se nyní zeptejme, co asi přebývá a působí v tom, co ještě neovládá?
Odpověď bude znít: Také duchovní Já, ale božské! Jenom v té části astrálního těla, v níž už Já bylo v
činnosti od první inkarnace, působí vlastní duchovní život člověka. Tak se nám nyní jeví člověk.
Zadívejme se teď na něho v době, kdy bdí. Co řekneme? Fyzické tělo, tak jak se před námi objevuje,
je pouze vnější stránka. Uvnitř je tím, čemu říkáme átmická podstata. Uvnitř má božsky-duchovou,
vyšší podstatu; prostupuje ho božsky-duchová, vyšší podstata. Právě tak se to má s étherným tělem.
Navenek je tím, co drží fyzické tělo pohromadě. Uvnitř je to božský oživující duch. A dokonce i
astrální tělo je prodchnuto božským duchovním svébytím. Jenom ona proměněná část astrálního
těla je něčím, co si lidské Já už vydobylo z celé této souvislosti.
Teď si naproti tomu prohlédněme člověka spícího. Po tom, co jsme si vyložili, zmizí nám na místě
onen rozpor. Přistupujeme k spícímu člověku, vidíme přitom, že člověk klidně opouští své fyzické i
étherné tělo. Kdyby své fyzické tělo opustil, aniž by se nějaká božsky-duchová působnost o ně
postarala, našel by ráno své fyzické tělo rozrušené. Ale ve fyzickém těle přebývá božsky-duchová
fyzická podstata a v étherném těle božsky-duchová étherná podstata, a ty v nich zůstávají, když
fyzické a étherné tělo leží v posteli a astrální tělo a Já jsou z nich venku. Fyzické tělo a étherné tělo
jsou stále prováty božskou átmickou a božskou buddhickou podstatou.
Pohleďme teď zpátky na začátek našeho zemského vývoje, kdy Já si ještě v člověku vůbec ničeho
nevydobylo. Když člověk měl před sebou svou první inkarnaci, nebylo ještě Já spojeno s jeho
ostatními třemi články, s tělem fyzickým, étherným a astrálním: z Měsíce přešly do zemského
vývoje tělo fyzické, étherné a astrální, a teprve na Zemi do nich vstoupilo Já. Zato však v nich bylo
božské já: nebyly by mohly obstát, kdyby je nebylo cele prostupovalo toto božské Já. Astrální tělo
bylo prolnuto božským duchovním svébytím, étherné tělo božským životním duchem a fyzické tělo
bylo prolnuto božským átmanem čili božským duchovým člověčenstvím. - A teď se zadívejme ještě
dále nazpět do vývoje měsíčního, slunečního a saturnského. Na Saturnu onen božský oživující duch,
který přebývá v člověku dodnes, když leží v posteli, působil tak, že formoval lidské tělo, a to lidské
tělo fyzické, do podoby nerostné; za stavu slunečního je formoval do podoby rostlinné; na Měsíci už
je mohl formovat do podoby něčeho, co pociťuje blaho a bolest, ale ještě se nedovede samo
označovat slůvkem „já“. To jsou ony nejnižší stupně, jimiž už prošel. A teď přejděme do vlastní
zemské inkarnace.
V ní mělo lidské fyzické tělo projít další proměnou a stát se tak ještě dokonalejším, než bylo předtím.
Co předtím nedovedlo? Co mu bylo úplně cizí? Co si ponechával božský duch pro sebe? Co ještě
vůbec nesvěřil lidskému tělu? To byla schopnost rozezvučet svůj duševní život z nitra navenek! Na
Měsíci bylo toto lidské tělo, které tehdy stálo na stupni zvířete, němé. Schopnost rozezvučet nitro
navenek byla ještě u Boha. Nebyla ještě svěřena bytosti člověka samého. Pokud se vyskytují zvířata,
která se už dnes dovedou projevovat hlasem, je to přece jenom něco jiného; vnitřně jsou ještě
zasazena do úplně jiného stavu; sice vydávají hlas, ale zvučí jimi božstvo. Schopnosti vyjádřit slovy,
co žije v nitru jeho duše, dostalo se člověku teprve na Zemi. Předtím byli lidé němí. Schopnost slova
tedy přistoupila k lidské bytosti s její pozemskou existencí. Přehlédneme-li nyní celek toho, co jsme
si dnes postavili před duši, řekneme: celý vývoj byl nasměrován tak, že schopnost mluvit, síla slova,
byla původně u Boha a že Bůh vytvořil nejprve předpoklady, aby fyzický aparát získal schopnost dát
z nitra zaznívat tomuto slovu. K tomu bylo všechno nasměrováno a vedeno. Jako je květina
obsažena už v semínku, tak byl zvučící, mluvící člověk, člověk nadaný slovem, Logosem, přítomen
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už v semínku na Saturnu. Ale zvučení bylo ještě skryto v semínku; teprve se ze semínka vyvinulo,
jako je celá rostlina skryta v semínku a teprve se z něho rozvíjí.
Ale nyní veďme pohled ještě jednou zpátky na fyzické tělo člověka, jak bylo přítomno na Saturnu, a
položme si otázku: Kde se vzalo toto fyzické tělo člověka? Co je jeho nejzazším prazákladem? Bez
čeho by nebylo mohlo nikdy projít celým tím vývojem? To, z čeho prochází, je Logos čili Slovo.
Neboť už tehdy na Saturnu bylo směrováno tak, toto lidské fyzické tělo, že se později mohlo stát
tělem mluvícím, svědkem Logosu. Že máte dnes tuto podobu, že toto lidské tělo má dnešní tvar, to
pochází z toho, že celý plán našeho stvoření měl za základ „Slovo“. Celé lidské tělo je vybudováno se
zřetelem na slovo, a od začátku je založeno tak, že nakonec z něho mohlo vytrysknout slovo. Jestliže
proto esoterní křesťan hledí na fyzické tělo člověka a táže se: Co je jeho prvotním pravzorem,
pratvarem fyzického těla, a co je jeho obrazem, odlitkem tohoto pravzoru? Pak si říká: Toto fyzické
tělo člověka má za svůj pravzor Slovo čili Logos; Logos čili Slovo působilo od začátku v lidském
fyzickém těle. A Logos v něm působí dodnes: když fyzické tělo člověka leží v posteli a je opuštěno
svým Já, pak působí božský Logos v článcích lidské bytosti, člověkem opuštěných.
Ptáme-li se na první prapůvod fyzického těla, řekneme: Jeho prvním prapůvodem je Logos neboli
Slovo.
A teď postupujme dále ve vývoji. Saturn přešel do stavu slunečního; do lidského fyzického těla bylo
včleněno tělo oživující. Co však muselo nastat, aby postup probíhal tak, jak vskutku probíhal?
Zatímco na Saturnu bylo fyzické tělo jakýmsi strojem, jakýmsi automatem, ale naveskrz
prostupovaným a udržovaným působností Logosu, včlenilo se do něho na Slunci tělo oživující, v
němž působil božský oživující (životní) duch. Na Saturnu, tak bychom to mohli vyjádřit, bylo lidské
tělo výrazem Logosu. Saturn pominul; lidské tělo se nově inkarnuje na Slunci; tady se do fyzického
těla včleňuje tělo životní, prodchnuté životním duchem. Logos se na Slunci stal životem! Jděme dále.
- Na Měsíci se do lidské bytosti včlenilo tělo astrální. Co je to astrální tělo? Vždyť víme, že se
jasnozřivému vědomí zjevuje i dnes jako aura, obklopující člověka. Je to světelné tělo, které jenom
při dnešním vědomí nelze spatřit. Ale jakmile je spatříme jasnozřivým vědomím, je to světlo,
duchové světlo; a naše fyzické světlo je jenom přetvořené toto světlo duchové. I sluneční světlo je
vtělením duchového, božského aurického vesmírného světla. To je jeho základem. V dnešním světě
se setkáváme se světlem, které k člověku proudí ze Slunce. Ale existuje i jiné světlo, světlo, které se
line z lidského nitra. Na Měsíci ještě astrální tělo člověka zářilo pro bytosti, které se vyskytovaly
kolem něho. Tak na Měsíci přistoupilo světelné astrální tělo k lidskému tělu fyzickému a éthernému.
A teď se zamysleme nad postupem celého toho vývoje. Na Saturnu máme tělo fyzické jako výraz
Logosu. Na Slunci k němu přistupuje tělo étherné jako výraz životního ducha: Logos se stal životem.
Na měsíci přistupuje navíc tělo světelné: život se stal světlem! Tak jsme zachytili postup vývoje
lidského těla. - Když člověk vkročil poprvé na Zemi, byl ještě výtvorem božských duchových bytostí.
Byl a žil tedy tím, že v jeho fyzickém těle, v jeho astrálním těle žil Logos, který se stal životem, který
se stal světlem. A teď se otažme, co se pak stalo na Zemi? Pro člověka a v člověku přistoupilo k
dosavadním článkům ještě Já. Tím však, že přistoupilo Já, byl člověk nyní schopen nejenom sám žít
ve světle, v životě, nýbrž byl schopen se na to všechno dívat i zvenčí, postavit se Logosu, životu,
světlu tváří v tvář. Tím se to všechno stalo pro něho něčím hmotným, získalo to hmotnou existenci. Když jsme tu myšlenku dovedli až sem, tedy jsme více méně přesně určili bod, u něhož příště
začneme, abychom ukázali, jak se člověk, narozený z božství, vlastně změnil v dnešního člověka,
obdařeného jástvím. Neboť jak jsme viděli, před dnešním člověkem, obdařeným jástvím, se už
vyskytoval jeho božský předek. Co si člověk vydobyl díky svému Já, to každou noc odnímá svému
fyzickému a éthernému tělu; co v něm bylo odjakživa, to v nich zůstává a zaopatřuje je v době, kdy
člověk je věrolomně opouští a nestará se o ně. Tady v něm ještě vězí ona původní duchová božská
podstata.
To všechno, co jsme se právě pokusili postavit před svůj duchovní pohled jakožto hluboké tajemství
existence, prostřednictvím výrazů křesťanské esoteriky, a co bylo běžné těm, kdo tehdy za prvních
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dob byli „služebníky Slova“, to je vysloveno jednoznačně velkými, lapidárními větami, v Janově
evangeliu. Je pouze třeba, aby tato první slova byla přeložena správným způsobem, odpovídajícím
jejich smyslu. Jsou-li opravdu správně přeložena, podávají nám ony skutečnosti, které jsme právě
před sebe postavili. Postavme si před duši tyto skutečnosti ještě jednou, abychom smyslu oněch
slov přesně porozuměli.
Na počátku byl Logos, jakožto pratvar, jako prvotní pravzor lidského fyzického těla, a Logos byl také
výchozím základem všeho. Zvířata, rostliny, nerosty vznikly vesměs později. Na Saturnu existoval z
toho všeho skutečně jenom člověk; na Slunci přibyla říše živočišná, na Měsíci rostlinná a na Zemi
nerostná. Na Slunci se Logos stal životem, na Měsíci se stal světlem; to vystoupilo zevně před
člověka, když člověk se stal bytostí obdařenou jástvím. Ale člověk se musel učit poznávat podstatu
Logosu, čím byl původně a v jaké podobě se objevil nakonec. Nejdříve tu byl Logos, pak se stal
životem, pak světlem, a toto světlo žije v astrálním těle. Toto světlo svítilo do lidského nitra, do
temnoty, do nemohoucnosti poznávat. A pozemská existence má ten smysl, že člověk má přemoci
temnotu ve svém nitru, aby mohl poznat světlo Logosu.
Proto jsou první slova Janova evangelia tak nesmírně obsažná, tak lapidární, a snad - jak řekne
leckdo - tak těžko srozumitelná. Ale cožpak to, co je to nehlubší ve světě, by mělo být vyřčeno
triviálními slovy? Což to není prapodivný postoj, přímo výsměch všemu svátému, říká-li někdo, že k
pochopení kapesních hodinek je sice potřebí, aby člověk pronikl rozumem hluboko do věci, ale k
pochopení božských skutečností světa musí stačit prostý, prostoduchý, nejnaivnější lidský rozum!?
Je to zlé, že došlo u dnešního lidstva k tomu, když někdo se snaží poukázat na hloubku prvotních,
základních náboženských spisů, že se mu pak odpoví: Ale k čemupak všecky ty složité výklady, to
musí být všecko prosté a pochopitelné samo sebou! - Ale nikdo než jedině ten, kdo má dobrý úmysl
a dobrou vůli se zahloubat do velikých skutečností světa, se nedobere hlubokého smyslu takových
slov, jaká stojí na začátku nejhlubšího z evangelií, Janova evangelia. Tato slova opisují to, co jsme si
právě vyložili.
A teď si tato počáteční slova přeložme: „V prvopočátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo
bylo bohem (nebo: božské). To bylo v prvopočátku u Boha. Všechno vzešlo skrze ně a bez tohoto
Slova nevzešlo nic, co kdy povstalo. V něm byl život a život byl světlem lidí. A to světlo v temnotě
svítí a tma je nepřijala.“ Jak temnota může postupně dojít k jeho přijetí, o tom vypráví další obsah
Janova evangelia.
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III - POSLÁNÍ ZEMĚ
Hamburk, 20. května 1908
Včera jsme viděli, jak hluboký obsah je skryt v prvních slovech Janova evangelia. Tyto včerejší
úvahy bychom mohli shrnout asi tak, že bychom řekli: Viděli jsme, že pisatel Janova evangelia
poukazuje na vývoj původního člověka v pradávné minulosti, že poukazuje na to, jak ve smyslu
křesťanské esoteriky se všechno odvozuje od Slova neboli Logosu, kterýžto Logos působil tvořivě
už během doby starého Saturnu, potom se stal životem, a potom světlem; životem, když naše Země
procházela svým slunečním stavem, světlem, když procházela stavem starého Měsíce. To, čím se tak
člověk stal v průběhu tří planetárních stavů pod vlivem božských duchových sil a bytostí, bylo
potom, když se Země stala touto naší dnešní planetou, prožhnuto lidským Já. Takže by se dalo říci:
Ze starého Měsíce přešla jako jakési semínko na Zem bytost, jež pozůstávala z fyzického těla,
vzešlého z prvotního božského Slova, z étherného neboli životodárného těla, vzešlého z božského
života, z astrálního těla, vzešlého z božského světla. V nitru této bytosti bylo pak během pozemské
existence zažehnuto světlo samotného Já. Tato trojí tělesnost: tělo fyzické, étherné a astrální, nabyla
schopnosti vyřknout v sobě slova „já jsem“, takže v jistém smyslu můžeme nazvat vývoj Země
vývojem vědomí o tomto „já jsem“, vědomí člověka o sobě samém. Schopnost vyřknout „já jsem“,
tato schopnost plného sebevědomí, se během vývoje pozemského lidstva začala projevovat jenom
pomalu a postupně. Musíme si ujasnit, jak probíhal vývoj lidstva, pokud máme na zřeteli, jak se v
něm pomalu a postupně uhošťovalo Já, tedy plné sebevědomí.
Ve vývoji naší Země byla kdysi doba, kterou nazýváme „stará doba lemurská“; v celku pozemské
existence to je nejstarší doba, kdy člověk vůbec vystoupil v podobě, v níž se vyskytuje dnes. Poprvé
došlo ve staré době lemurské k tomu, co nazýváme inkarnací lidského Já, oné nejvlastnější,
nejvnitřnější bytosti člověka, ve třech tělech, v těle astrálním, étherném a fyzickém. Pak přišla doba
atlantská, kdy člověk přebýval z největší části na staré pevnině atlantské, v oné zemské oblasti, jež
dnes tvoří dno Atlantského oceánu a jež zanikla v důsledku velké atlantské potopy, jejíž památka se
uchovala v pověstech o potopě skoro u všech národů. Potom se člověk - máme-li na mysli jeho
nejvnitřnější bytost - vtěloval v době poatlantské v dlouhé řadě vtělení až do našich dnů. Poprvé
byly naše duše doopravdy inkarnovány v trojčlenné bytosti, pozůstávající z těla fyzického,
étherného a astrálního, tak jak jsme se s tím seznámili, za doby lemurské. O tom, co předcházelo,
budeme moci uvažovat až někdy později. - Chceme-li se tedy zabývat postupem vývoje, musíme se
vrátit daleko do minulosti. K dnešnímu způsobu existence se člověk vyvíjí jenom pomalu a
postupně. Čemu ale říkáme v okultismu, v duchovědném smyslu, náš „dnešní způsob existence“?
Dnešním způsobem existence nazýváme stav vědomí, jaký má dnes člověk od rána, kdy se probudí,
až do večera, kdy usne. V té době člověk vidí svými vnějšími fyzickými smysly věci v okruhu kolem
sebe. Proč je tomu tak? Víme, že je tomu tak proto, že za dnešních vývojových poměrů je vlastní
vnitřní člověk, tedy Já a astrální tělo, za dne ve fyzickém a étherném těle a tím ve fyzické sféře, to
jest ve fyzickém světě. V té době mohou astrální tělo a Já používat fyzických smyslových orgánů,
zaposlouchat a zadívat se jimi do světa a vnímat fyzické věci. Od večera, kdy člověk usne, až do rána,
kdy se probudí, jsou Já a astrální tělo mimo fyzický svět, ve sféře astrální. V té době jsou odloučeny
od fyzických očí a fyzických uší, v té době nemohou vnímat, co se děje kolem nich. Takový stav, toto
střídání u člověka mezi denním bděním a nočním spánkem, se vyvinul jenom pomalu a postupně.
Nebylo tomu tak ještě, když člověk za staré lemurské doby poprvé procházel fyzickým vtělením.
Tehdy člověk za dne pobýval jenom velmi krátkou dobu - naprosto ne tak dlouho jako dnes - svým
Já a svým astrálním tělem ve fyzickém těle. Tím však, že pobýval delší dobu mimo fyzické tělo, že
jenom na kratší dobu sestupoval v bdělém stavu do fyzického těla, byl život za lemurské doby vůbec
ještě úplně jiný. Jenom velmi pomalu a postupně docházelo k tomu, že člověk byl v noci ve stavu
úplného bezvědomí, pokud snad právě nesnil. Za doby lemurské bylo ještě denní a noční vědomí
rozděleno úplně jinak. Všichni lidé tehdy ještě měli tlumeně-splývavé jasnozřivé vědomí. Když byli
v noci mimo fyzické tělo v duchovém světě, vnímali - byť ne tak jasně, jako dnes člověk vidí za dne
fyzické věci - kolem sebe duchový svět. Toto vnímání nesmíme srovnávat prostě s dnešním sněním.
Dnešní sen je leda jakýsi poslední, úplně zakrnělý pozůstatek tohoto starého jasnozření. Pravda je,
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že člověk vnímal obdobné obrazy, jaké vnímá i dnes ve snu; ale tyto obrazy měly význam velmi
skutečný. Pokusme se ujasnit si, jaký měly význam.
Za starých dob viděl člověk, když během oné krátké části 24 hodin, která byla mnohem kratší než
dnes, žil v denním vědomí, vnější fyzická tělesa jenom docela nezřetelně, jako zahalená mlhou.
Jenom docela zvolna docházelo k tomu, že viděl fyzické věci tak jako dnes. Venku tehdy člověk viděl
první náznaky fyzických těles, zahalené v mlze, jako když si dnes vyjdete večer za mlhavého počasí
do ulic a vidíte svítilny v mlze, jako by byly obklopeny jakousi světelnou aurou. To je, pravda, jenom
zdánlivé, ale tak se zprvu vynořovala fyzická tělesa kolem člověka pro jeho zrak. A když usínal,
neupadal do bezvědomí, nýbrž během spánkového vědomí se potom kolem něho vynořovaly
obrazy, obrazy v barvách a tvarech. Kolem člověka se pak rozkládal svět, proti němuž svět
nejživějších snů u dnešního člověka je jenom slabým, mlhavým odleskem. Tyto obrazy poukazovaly
na duševní a duchové dění v jeho okolí.
Když tedy člověk tehdy, na začátku své pozemské dráhy, se v průběhu svého nočního putování blížil
nějaké bytosti, která byla pro něho škodlivá, neviděl ji tak, jako bychom ji viděli dnes - neviděl tedy
lva, který se k němu blížil, v podobě lva -, nýbrž viděl, jak před ním vystupuje obraz z barev a tvarů,
a ten mu instinktivně ukazoval: Tady je něco škodlivého pro tebe, to tě sežere, tomu se musíš
vyhnout. Byly to skutečné obrazy dějů duchově-duševních, co se tu odehrávalo kolem člověka.
Všechno duchově-duševní viděl člověk v noci; docela pomalu a postupně pak probíhal vývoj tak, že
se člověk nořil na dobu stále delší do svého fyzického těla; noc se stále více krátila, den se stále více
prodlužoval. A čím více se člověk zabydloval ve fyzickém těle, tím více mizely noční jasnozřivé
obrazy, tím více se vynořovalo dnešní denní vědomí. Nesmíme však zapomenout, že skutečné,
pravé sebevědomí, jaké si má člověk vydobýt během pozemské existence, je možné si vydobýt
jedině pohroužením do fyzického těla. Člověk se dříve necítil jako samostatná bytost, nýbrž jako
článek božských duchových bytostí, z nichž vzešel. Jako se ruka cítí jako článek organismu, tak se
člověk, když měl ještě ono splývavé jasnozření, cítil jako část božského duchového vědomí,
božského Já. Nebyl by tehdy říkal o sobě: „Já jsem“, nýbrž „Bůh jest, a Já v něm.“ Budeme však
chápat stále více, že Zemi, jež ve svém vývoji prošla třemi dřívějšími stupni - neboť byla Saturnem,
Sluncem a Měsícem - bylo vyhrazeno docela zvláštní poslání. Nemyslete si, že o planetárních
stavech je možné uvažovat tak, že si je představíme jeden vedle druhého a budeme předpokládat, že
každá planeta má touž hodnotu jako druhá. O tom, že by se pouze opakovalo něco, co tu už bylo,
nemůže být u božské tvůrčí činnosti ani řeči. Každá planetární existence má docela určitý úkol. Naše
Země má to poslání, že bytosti, které se mají na ní vyvíjet, mají vypěstovat až k nejvyššímu rozvoji
prvek lásky. Až jednou Země dospěje ke konci svého vývoje, máji láska prostupovat skrz na skrz.
Snažme se ujasnit si, co to znamená, že Země je planetárním stavem pro rozvoj lásky. V duchové
vědě říkáme, že před Zemí předcházel starý Měsíc. Tento starý Měsíc měl jako planetární stupeň
také své poslání. Neměl ještě za úkol vyvinout lásku, měl být planetou - nebo kosmem - moudrosti.
Před naším zemským stavem prošla naše planeta stupněm moudrosti. To vám může přiblížit prostá,
dalo by se říci: logická úvaha. Porozhlédněte se po přírodě, po všech jejích bytostech. Nedívejte se
na ně pouze za účasti rozumu, nýbrž za účasti sil srdce, sil vašeho citového vztahu ke světu, a
najdete všude moudrost zračící se v přírodě. (Mluvíme- li zde o moudrosti, míníme to tak, že tato
moudrost je základem všeho jako jakási duchová substance.) Zadívejte se na cokoli v přírodě.
Vezměte například kousek stehenní kosti a uvidíte, že to není masivní hmota, ale jemné, do různých
stran rozklenuté žebroví, uspořádané do podivuhodné konstrukce. A ten, kdo by zkoumal, podle
jakého zákona je toto žebroví sestaveno, zjistí, že se řídí zákonem, podle něhož se s vynaložením
nejmenšího množství materiálu rozvine největší možná síla - aby spodní část lidského těla mohla
nést vrchní část těla. Umění našich inženýrů dosud nepokročilo natolik, aby dokázalo vybudovat
konstrukci tak umnou, jakou tady vybudovala všeprostupující moudrost. Moudrost toho druhu
bude člověk mít teprve později. Božská moudrost prostupuje celou přírodu; lidská moudrost k ní
přistoupí teprve postupně. Během času lidská moudrost dosáhne vnitřně toho, co božská moudrost
už tajně vetkala do Země.
Ale ve stejném smyslu, jako byla moudrost připravována na Měsíci, takže ji teď najdeme všude na
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Zemi, tak se na Zemi připravuje láska. Kdybyste se mohli jasnozřivě zadívat zpět na starý Měsíc,
viděli byste, že tehdy ještě nebyla takováto moudrost ve všech věcech; leccos byste ještě uznali za
nemoudré. Teprve v průběhu celého měsíčního vývoje se moudrost vtiskla do věcí, a když byl Měsíc
ve svém vývoji hotov, bylo jí všechno natolik prostoupeno, že byla moudrost ve všem.
Vnitřní moudrost vstoupila do člověka teprve na Zemi s jeho jástvím. Tuto vnitřní moudrost ale
musí člověk teprve krok za krokem rozvíjet. Právě tak jako se na Měsíci vyvíjela moudrost, takže je
teď přítomna ve věcech, tak se teď vyvíjí láska. Nejprve se objevila v nejnižší, ve smyslové podobě v
době lemurské. Během pozemské existence se však bude více a více zduchovňovat, takže nakonec,
až Země dospěje k cíli svého vývoje, bude veškeré bytí prodchnuto láskou - jako je dnes prodchnuto
moudrostí -, a to působením lidí, jestliže lidé splní svou úlohu.
A Země přejde do příštího planetárního stavu. Nazýváme jej „Jupiter“. Avšak bytosti, které budou
putovat po Jupiteru tak jako lidé po Zemi, budou právě tak shledávat, že ze všech bytostí vane vůně
lásky - lásky, kterou do nich sami kdysi vložili jako lidé během své pozemské existence-, jako dnes
lidé nacházejí ve všech věcech moudrost. Pak budou lidé právě tak rozvíjet ze svého nitra lásku,
jako teď budou postupně z nitra rozvíjet moudrost. Pak bude věci prostupovat ona velká kosmická
láska, která dnes teprve začíná na Zemi žít.
Materialistické smýšlení nevěří v kosmickou moudrost, nýbrž jenom v lidskou. Kdyby se lidé dívali
nezaujatě na běh vývoje, viděli by, že všechna kosmická moudrost byla na počátku už tak daleko,
jako bude lidská moudrost na samém konci Země. V dobách, kdy lidé ještě pojmenovávali věci
přesněji než dnes, nazývali subjektivní moudrost, jež působí v člověku, „inteligence“, v protikladu k
objektivní kosmické moudrosti. Člověk pranic nedbá na to, že to, co během zemské existence
vynalezl, si božské duchové bytosti vydobyly už během existence měsíční a vštípily to Zemi.
Uveďme si příklad pro to. Jak se dětem už ve škole vtlouká do hlav, jak velký pokrok učinili lidé
například vynálezem papíru! Budiž: ale vosy vyráběly papír o mnoho tisíc let dříve; neboť to, z čeho
si vosy stavějí hnízda, je přesně tatáž substance, z níž se vyrábí lidský papír, a vyrábí se to přesně
stejným způsobem, jenomže působením životního procesu. Vosí duch, skupinová vosí duše, jež je
částí božské duchové substance, ta byla vynálezcem papíru už mnohem dříve. - Tak člověk vlastně
pořád pokulhává za vesmírnou moudrostí. V zásadě je všechno, co člověk během pozemského
vývoje vynalezne, už obsaženo v přírodě. Co však člověk Zemi opravdu dá, to je láska, jež se bude
rozvíjet od nejsmyslovější podoby k nejzduchovělejší. Taková je úloha pozemského vývoje. Země je
kosmos lásky.
Čeho je však, tak se zeptejme, potřebí k lásce? Co patří k tomu, aby jedna bytost mohla milovat
druhou? K tomu je potřebí, aby tato bytost měla plné vědomí o sobě, aby byla úplně samostatná.
Žádná bytost nemůže jinou v plném smyslu milovat, není-li tato láska svobodným darem vůči oné
jiné bytosti. Moje ruka nemiluje můj organismus. Jenom bytost, jež je samostatná, jež není svázána s
jinou bytostí, ji může milovat. Proto se člověk musel stát bytostí obdařenou jástvím. Já muselo být
vetknuto do trojnásobné lidské tělesnosti, aby Země mohla skrze člověka splnit své poslání, poslání
lásky.
Tak pochopíte, že se v křesťanské esoterice učilo: Tak jako od bohů proudily dolů k Zemi jiné síly,
nakonec během měsíční existence moudrost, tak proudí během pozemské existence dolů do této
existence láska; a nositelem lásky může být pouze samostatné Já, jež se postupně formuje v
průběhu pozemského vývoje. Ale na všechno musí být člověk připravován, docela pomalu, i na
současný ráz svého vědomí. Dejme tomu, že by se byl člověk už hned ve staré lemurské době
pohroužil do fyzického těla, že by už tehdy byl viděl plnou vnější skutečnost. Pak by si nebyl býval v
tom rychlém tempu mohl vštípit lásku! Teprve krok za krokem musel být veden ke svému
pozemskému poslání. Aniž ještě měl plné vědomí o sobě, aniž ještě byl tak daleko, aby vnímal
předměty kolem sebe v jasném denním vědomí, bylo mu nevědomky, v jeho tehdejším mlhavém
vědomí, udělováno první vyučování v lásce. Tak vidíme, že v průběhu celých věků, kdy člověk měl
ještě ono dávné, snové jasnozřivé vědomí, kdy tedy duše dlela dlouhou dobu mimo tělo, byla
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člověkem v mrákotném, nikoli ještě sebevědomém stavu vštěpována láska. Zkusme si onoho
člověka dávné doby vymalovat co nejzřetelněji před duší, člověka, který ještě nedorazil až na výši
plného vědomí o sobě.
Tento člověk večer usíná; ale nedochází k žádnému příkrému přechodu od bdění ke spánku.
Vynořují se mu obrazy, živoucí snové obrazy, které ale mají živý vztah k duchovému světu. To
znamená, že člověk se během usínání tehdy vžíval do duchového světa. Přitom mu duch Boží
zasazoval kapku po kapce do jeho zastřeně splývavého vědomí první zárodky jakékoli působnosti z
lásky. Co se má zjevit prostřednictvím lásky v průběhu pozemského vývoje, to proudí do lidského
nitra nejprve v noci. Bůh, který přináší na Zem vlastní pozemské poslání, zjevuje se tak nejprve
tlumenému, starému jasnozřivému vědomí v noční době, nežli se bude moci zjevit jasnému
dennímu vědomí. Potom, zvolna a ponenáhlu, se zkracují období, kdy je člověk v mrákotném
jasnozřivém stavu, denní vědomí se stále prodlužuje, aurické lemy kolem předmětů se stávají stále
neznatelnějšími, předměty dostávají stále pevnější hranice. Předtím viděl člověk Slunce, Měsíc
obklopené mohutným kolem, všechno jakoby v husté mlze. Teprve pomalu se celý pohled vyčišťuje,
a u věcí se objevují pevné hranice. Do tohoto stavu se člověk dostával poznenáhlu. Co tady člověk
vidí jako cosi vnějšího, zatímco Slunce osvěcuje Zem a zjevuje mu svým viditelným světlem všechno,
co je na Zemi, nerosty, rostliny a zvířata, to člověk kdysi ještě pociťoval jako zjevení něčeho
božského ve vnějším světě.
Co je vlastně ve smyslu křesťanské esoteriky to, co se stává viditelným v jasném denním vědomí, to,
z čeho se skládá Země ve všech svých dálkách?
Je to zjevení božských sil, vnější hmotné zjevení vnitřní duchové působnosti! Zaměřte pohled ven
na Slunce nebo na to, co najdete na Zemi: vždycky to je zjevení něčeho božsky-duchového. Tuto
božsky-duchovou působnost v dnešní vnější podobě světa, to, co je zdrojem a základem toho všeho,
co se naskýtá jasnému dennímu vědomí, neviditelný svět za celým tím viditelným denním světem,
to nazývá křesťanská esoterika „Logos“ nebo „Slovo“. Neboť jako člověk získal nakonec schopnost
vyslovit slovo ze svého nitra, tak nejprve všechno, říše zvířat, říše rostlin, říše nerostů, vzniklo z
Logosu. Všechno je vtělením Logosu. A tak jako vaše duše působí neviditelně ve vašem nitru a tvoří
si navenek tělo, tak ve světě si každá duševní podstata tvoří tělo, které je pro ni vhodné, a zjevuje se
něčím fyzickým.
Kde však bychom našli fyzické tělo toho Logosu, o němž mluví Janovo evangelium a jejž si dnes
chceme uvědomovat stále zřetelněji? Kde má Logos fyzické tělo? V nejčistší podobě se toto vnější
fyzické tělo Logosu zjevuje především ve vnějším slunečním světle. Sluneční světlo, to není jenom
hmotné světlo. Pro duchový pohled je to právě tak šat Logosu, jako vaše vnější fyzické tělo je šatem
pro vaši duši. Pokud se stavíte k nějakému člověku tak, jak se dnes většina lidí staví ke Slunci,
nemůžete poznat tohoto druhého člověka; to byste se ke každému člověku, který má myslící, cítící,
chtějící duši, stavěli tak, že byste u něho nepředpokládali nic duševně-duchového, nýbrž že byste
pouze ohmatávali jeho fyzické tělo a domnívali byste se, že takové tělo by mohlo být právě tak i z
lepenky. Chcete-li ale proniknout k duchu ve slunečním světle, pak se musíte na světlo dívat tak,
jako když podle tělesné stránky člověka poznáváte, co je v jeho nitru. Jako se má vaše tělo k vaší
duši, tak se má sluneční světlo k Logosu. Ve slunečním světle proudí k Zemi duchová podstata.
Touto podstatou - jestliže jsme schopni v poznávání uchopit nejenom sluneční tělo, ale i slunečního
ducha -, touto podstatou je láska, jež proudí dolů k Zemi. Nejen že fyzické sluneční světlo probouzí
rostliny, takže rostliny by nutně uhynuly, kdyby na ně nepůsobilo fyzické sluneční světlo, ale s
fyzickým světlem Slunce proudí na Zem i hřejivá láska Boží; a lidé jsou tu k tomu, aby do sebe
přijímali tuto hřejivou lásku božstva, aby ji rozvíjeli a opětovali. To však mohou jen díky tomu, že se
stávají bytostmi obdařenými jástvím, vědomými si sebe. Jenom pak mohou tuto lásku opětovat.
Když lidé kdysi začali prodlévat - nejprve jenom na krátkou dobu - ve svém denním životě, nebyli s
to vnímat nic ze světla, jež zároveň zažehovalo lásku. Světlo svítilo do temnot, ale temnota nebyla
ještě s to cokoli ze světla obsáhnout, přijmout. A kdyby člověku nebylo toto světlo, jež je zároveň
láskou Logosu, zjevováno jinak než jenom oněmi krátkými denními hodinami, pak by člověk nebyl
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mohl přijmout světlo lásky. Ale v mlhavě-snovém jasnozření tehdejšího dávného vědomí přece
jenom proudila do člověka láska. A tady můžeme nahlédnout za vnější existenci na velké mystérium
světa, naší Země, na důležité mystérium.
Zkusme si ujasnit, že - abych tak řekl - řízení světa bylo pro naši Zemi takové, že po nějakou dobu
do člověka proudila láska nevědomky, prostřednictvím mlhavého jasnozřivého vědomí, a že ho
vnitřně připravovala na přijetí lásky v plném, jasném denním vědomí. - Viděli jsme, že naše Země se
postupně stávala kosmem, který má plnit poslání lásky. Země je osvěcována dnešním Sluncem. Jako
člověk obývá Zemi a poznenáhlu si osvojuje lásku, tak jiné, vyšší bytosti obývají Slunce, protože
Slunce už dostoupilo na vyšší úroveň existence. Člověk je obyvatelem Země, a být obyvatelem Země
znamená být bytostí, která si během zemské doby osvojuje lásku. Být obyvatelem Slunce znamená v
dnešní době být bytostí, která je s to lásku zažehovat, která je s to lásku vlévat do jiných bytostí.
Obyvatelé Země by nerozvíjeli lásku, nemohli by ji do sebe přijímat, kdyby jim obyvatelé Slunce
neposílali s paprsky světla svou zralou moudrost. Když světlo proudí ze Slunce na Zemi, rozvíjí se
na Zemi láska. To je naprosto reálná pravda. Bytosti, jež stojí na té výši, že mohou rozdávat,
vyzařovat lásku, učinily Slunce svým dějištěm.
Když kdysi Měsíc ukončil svůj vývoj, bylo tu sedm takových hlavních bytostí, jež byly tak daleko, že
mohli ze sebe vlévat lásku do jiných. Tady se dotýkáme hlubokého mystéria, které nám odhaluje
okultní věda. - Jsme na počátku zemského vývoje. Je tu dětinný člověk, který měl přijmout lásku a
byl připraven k přijetí Já, a na druhé straně tu je Slunce, které se odštěpilo a vystoupilo k vyšší
existenci. Na tomto Slunci se mohlo vyvíjet sedm hlavních duchů světla, kteří byli zároveň
darujícími duchy lásky. Jenom šest z nich se usídlilo na Slunci; a to, co k nám proudí fyzicky ve
světle Slunce, obsahuje v sobě duchovní síly lásky těchto šesti duchů světla neboli šesti Elóhímů, jak
je nacházíme v bibli. Jeden z nich se odštěpil a ubíral se jinou cestou ve prospěch člověka: nezvolil si
Slunce, nýbrž Měsíc za místo svého pobytu. A tento jeden z duchů světla, který se dobrovolně zřekl
života na Slunci a vyvolil si Měsíc, není nikdo jiný než ten, kterého Starý zákon nazývá „Jahve“ nebo
„Jehova“. Tento jeden, který si zvolil Měsíc za místo svého pobytu, je ten, jenž z Měsíce nechával
proudit zralou moudrost na Zem a tím připravoval lásku.
Zadívejte se teď na toto mystérium, ležící za věcmi. Noc patří Měsíci, a patřila Měsíci v mnohem
větší míře za oné dávné doby, kdy člověk ještě nebyl s to přijímat lásku od Slunce, kdy ještě nebyl
sto přijímat tuto sílu lásky z přímého světla. Tehdy přijímal zrcadlenou sílu zralé moudrosti ze
světla měsíčního. Proudila do něho z měsíčního světla v době nočního vědomí. Jahve je proto
označován za regenta noci, za vládce noci, toho, jenž člověka připravoval na onu lásku, která měla
vzniknout později, za plného denního vědomí. Tak hledíme nazpět na dávnou dobu lidstva, kdy
duchově docházelo k něčemu, co je nebeskými tělesy pouze symbolizováno, když máte Slunce na
jedné straně, Měsíc na druhé straně.
Během noci k nám Měsíc v jistých obdobích vysílá zrcadlenou sluneční sílu. Je to totéž světlo, jež k
nám přichází i ze Slunce. Tak zrcadlil za dávných dob Jahve neboli Jehova sílu zralé moudrosti, sílu
šesti Elóhímů, a tato síla se v době nočního spánku linula do lidí a připravovala je, aby byli schopni
přijímat sílu lásky později také postupně během bdělého denního vědomí.
Nákres má naznačit symbolicky člověka za denního bdění, kdy fyzické a étherné tělo nejsou závislé
na božské péči, a Já a astrální tělo jsou ve fyzickém světě ve fyzickém a étherném těle; celý ten
systém člověka je v té době ozařován zvenčí Sluncem. O noci teď víte, že pro člověka dávnověku
bývala mnohem delší a mnohem účinnější. V té době jsou astrální tělo a Já venku z těla fyzického a
étherného; Já je cele v astrálním světě a astrální tělo je ponořeno zvenčí do fyzického těla tak, že je
celou svou podstatou přece jenom uloženo do oblastí duchově - božských. V té době Slunce nemůže
svítit přímo na lidské astrální tělo a zažehovat v něm sílu lásky. Tehdy působí Měsíc, odrážející
světlo, prostřednictvím Jahvovým neboli Jehovovým. Měsíc je symbol pro Jahva nebo Jehovu, a
Slunce není nic jiného než symbol pro Logos, jenž je souhrnem ostatních šesti Elóhímů. Jenom
symbolicky to je naznačeno kresbou, kterou ale popřípadě studujte, o níž popřípadě meditujte; a
budete-li o tom přemýšlet, zjistíte, jaké hluboké mysterijní pravdy jsou v ní znázorněny. Kresba má
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naznačit, že po dlouhou dobu vštěpoval Jahve člověku sílu lásky mimo jeho vědomí, do jeho nočního
vědomí. Tak byl člověk připravován, aby postupně mohl sám přijmout Logos, sílu jeho lásky. Čím
ale bylo toto umožněno? Jak vůbec mohlo k něčemu takovému dojít? - Nyní přicházíme k druhé
stránce téhož mystéria.

Řekli jsme si, že člověk byl na Zemi povolán k lásce vycházející z vědomí o sobě. Potřeboval tedy
vůdce, učitele během jasného denního vědomí, který by před něho předstoupil tak, aby ho člověk
mohl vnímat. Jenom v noci, v utlumeném, mrákotném vědomí mu do té doby mohla být vštěpována
láska. Ale postupně muselo dojít k něčemu, postupně muselo nastat něco naprosto skutečného, co
by člověku umožnilo vidět venku, fyzicky, samu podstatu lásky. Jakým způsobem k tomu mohlo
dojít? Jenom tím, že podstata božské lásky, Logosu, se stala pozemskou bytostí - tělesnou bytostí na
Zemi kterou člověk mohl na Zemi vnímat svými smysly. Protože člověk se vyvinul k tomu, že vnímal
vnějšími smysly, musel se Bůh, Logos, stát sám smyslovou bytostí. Musel se objevit v těle z masa a
krve. To se stalo skrze Krista Ježíše, a historická působnost Krista Ježíše neznamená nic jiného, než
že síly šesti Elóhímů - neboli Logosu - se vtělily v Ježíši Nazaretském na počátku našeho letopočtu,
že vněm byly reálně přítomny ve světě vnější viditelnosti. To je to, na čem záleží. Celá vnitřní síla
obsažená ve Slunci, síla lásky proudící v Logosu, přijala podobu fyzického člověka v těle Ježíše
Nazaretského. Neboť jako nějaký jiný vnější předmět, jako jakákoli jiná pozemská bytost, tak musel
Bůh předstoupit před člověka na Zemi v tělesné podobě pro jeho smyslové vědomí. Čím že je tedy
tato bytost, která před nás předstoupila na počátku našeho letopočtu v podobě Krista Ježíše? Není
ničím jiným než vtělením Logosu, šesti ostatních Elóhímů, jež ve vývoji lidstva předešel onen jeden,
Bůh Jahve, aby jim připravil půdu. A tak tato jedna postava Ježíše Nazaretského, v níž se vtělil
Kristus neboli Logos, přenáší do lidského života, do samých dějin lidstva to, co dříve vždycky jenom
proudilo ze Slunce na Zem, co je jinak obsaženo jenom ve slunečním světle: „Logos tělem učiněn
jest“. To je to, čemu Janovo evangelium přikládá největší význam.
Právě této skutečnosti musel pisatel Janova evangelia přikládat největší význam. Neboť je tomu tak:
Když někteří ze zasvěcených Kristových žáků pochopili, oč tu jde, vystoupili také jiní, kteří to
nemohli v plné míře pochopit. Plně sice chápali, že základem všeho hmotného, všeho, co se před
námi rozkládá jako hmota, je cosi duševně-duchového; co však nemohli pochopit, bylo to, že se v
jednom jediném člověku, fyzicky viditelně pro fyzický, smyslový svět, stal jednou tělem sám Logos.
Tomu nemohli porozumět. Tím se liší to, co se před námi vynořuje v prvních křesťanských stoletích
jakožto „gnóze“, od pravého esoterního křesťanství. Pisatel Janova evangelia na to poukázal
důraznými slovy: Ne, nemáte se na Krista dívat jako na nadsmyslovou bytost, jako na prvotní základ
všeho hmotného setrvávající v neviditelnu, nýbrž máte přikládat význam tomu, že Slovo se stalo
tělem, že přebývalo mezi námi! V tom je onen jemný rozdíl mezi esoterním křesťanstvím a původní
gnózí. Gnóze zná Krista stejně jako esoterní křesťanství, ale jenom jako duchovou bytost, a v Ježíši
Nazaretském vidí nanejvýš lidského zvěstovatele vázaného více nebo méně na tuto duchovou
bytost. Chce se držet Krista zůstávajícího v neviditelnu. Naproti tomu stálo esoterní křesťanství
vždycky ve smyslu Janova evangelia na pevné půdě slova:
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„A Logos tělem učiněn jest a přebýval mezi námi.“ (1,14) A ten, kdo byl tehdy přítomen ve
viditelném světě, je skutečným vtělením šesti ostatních Elóhímů, vtělením Logosu!
Tak tedy poslání Země, to, co se mělo stát ze Země, vstoupilo teprve palestinskou událostí
doopravdy do pozemského světa. Předtím bylo všechno přípravou. Zač se tedy musel Kristus, který
přebýval v těle Ježíše Nazaretského, především označit?
Musel se především označit za velkého dárce a oživovatele sebe si uvědomující svobodné lidské
bytosti. Pokusme se shrnout tuto živou nauku Kristovu do krátkých, paradigmatických vět. Pak
musíme říci: Země je k tomu, aby člověku dala plné vědomí o sobě, vědomí „Já jsem“. Předtím bylo
všecko jenom přípravou k tomuto vědomí o sobě, k tomuto „Já jsem“; a Kristus je ten, kdo dává
impulz, aby lidé mohli všichni - každý jako jednotlivá bytost - pociťovat své „Já jsem“. Teď byl
teprve dán onen mocný impulz, schopný pohnout lidmi na Zemi prudce kupředu. To můžeme
sledovat, když porovnáme křesťanství s naukou Starého zákona. Ve starozákonním učení člověk
ještě necítil úplně ono „Já jsem“ ve své vlastní osobnosti. Měl ještě něco, co zůstalo jako zbytek z
dávné doby snivého vědomí, kdy člověk se necítil jako vnitřně oddělená bytost, nýbrž jako článek
božské podstaty, jako je zvíře dodnes článkem skupinové duše. Lidé vyšli ze skupinové duševnosti a
pokročili k individuální, samostatné existenci, jež v každém jednotlivci pociťuje „Já jsem“. A Kristus
je ta síla, která lidi přivedla k svobodnému vědomí „Já jsem“.
Pokusme se to přehlédnout v jeho plném vnitřním významu, Vyznavač Starého zákona se ještě
necítil tak uzavřen do své jednotlivé osobnosti jako vyznavač Nového zákona. Vyznavač Starého
zákona si ještě neříkal ve své osobnosti: Já jsem Já. Cítil se jako součást celku starého židovského
národa a cítil jeho „skupinové národní já“. Přenesme se teď živě do vědomí takového vyznavače
Starého zákona. Tak jako cítí skutečný křesťan „Já jsem“ a postupně se bude učit cítit takto stále
více, tak vyznavač Starého zákona v sobě necítil „Já jsem“. Cítil se jako článek celého národa a
vzhlížel ke skupinové duši. A když to chtěl vyslovit, říkal: Mé vědomí sahá vzhůru až k otci celého
národa, až k Abrahámovi; my - Já a otec Abrahám - jsme jedno. Společné Já nás všecky zahrnuje; ä
teprve pak se cítím bezpečně zakotven v duchové substanci světa, když cítím, že spočívám v
substanci celého národa. - Tak vzhlížel vyznavač Starého zákona až vzhůru k otci Abrahámovi a
říkal: Já a otec Abrahám jsme jedno. V mých žilách proudí táž krev jako v žilách Abrahámových. - A
otce Abraháma cítil jako kořen, z něhož vzešel každý jednotlivý abrahámita jako článek celku.
Zatímco vyznavači Starého zákona smýšleli takto, přišel Kristus Ježíš a promlouval ke svým
nejbližším, nejintimnějším zasvěceným žákům: Doposud lidé usuzovali pouze podle těla, podle
pokrevního příbuzenství; to jim dávalo vědomí, že spočívají ve vyšší, neviditelné souvislosti. Vy
však máte věřit v mnohem duchovější souvislost, v takovou, která sahá dále než pokrevní spříznění.
Vy věřte v otcovský duchový prazáklad všeho, v němž je zakořeněno Já a který je duchovější než
onen základ, jenž spojuje židovský národ jakožto jeho skupinová duše. Vy věřte v něco, co je
uloženo ve mně a v každém člověku, a to není sjednoceno jenom s Abrahámem, to je sjednoceno s
božským prazákladem světa! Proto Kristus zdůrazňoval ve smyslu Janova evangelia: „Dříve než byl
otec Abrahám, bylo „Já jsem“!“ (8,58)
Nejenom k tomu otcovskému principu, který sahá až k Abrahámovi, nejen k němu sahá vzhůru moje
Já, ono prvotní a prapůvodní, nýbrž Já je jedno s tím, co prochvívá celým kosmem; až k němu
dosahuje má vlastní duchová podstata.
„Já a Otec jedno jsme!“ (10,30) To je ono důležité slovo, jež musíme procítit; pak pocítíme onu
prudkou změnu, která zachvátila vědomí lidí a posunula vývoj lidstva kupředu impulzem daným
příchodem Krista Ježíše. Kristus Ježíš byl velkým křísitelem lidského „Já jsem“.
A nyní se pokusme trochu se zaposlouchat do toho, co říkali jeho nejintimnější zasvěcení žáci,
jakým způsobem vyjadřovali to, co se jim tady zjevovalo. Říkali: Doposud neexistovala žádná
jednotlivá tělesná lidská bytost, jíž bychom takto mohli přikládat toto jméno „Já jsem“, než ten, kdo
jako první přinesl do světa celý význam tohoto „Já jsem“. Proto označovali „Já jsem“ za jméno Krista
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Ježíše. To bylo jméno, v němž se cítili spjati nejintimnější zasvěcení učedníci: ve jménu, jež takto
chápali, ve jménu: „Já jsem“.
Tak se musíte začíst do nejdůležitějších kapitol Janova evangelia. Když tedy sáhnete po oné kapitole,
kde stojí slovo: „Já jsem světlo světa“, musíte to brát doslova, úplně doslova. Ono „Já jsem“, které se
tehdy poprvé objevilo v těle, co že to je? Je to totéž, co proudí k Zemi ve slunečním světle jakožto
síla Logosu. Všude, v celé 8. kapitole, nadepsané obyčejně „Ježíš světlo světa“, počínajíc 12. veršem,
všude máte opis této hluboké pravdy o významu „Já jsem“. Čtěte si tuto kapitolu tak, že dáte všude
důraz na slovo „Já“ nebo „Já jsem“, s vědomím, že „Já jsem“ bylo jméno, jímž se zasvěcení učedníci
cítili spjati. Pak tomu porozumíte, pak se vám ta kapitola bude jevit tak, že byste ji museli číst asi
takovýmto způsobem:
„Tedy Ježíš mluvil ke svým učedníkům a pravil: Co si může říkat, Já jsem“, to je síla světla světa; a
kdo mne následuje, uvidí při jasném denním vědomí to, co nevidí ti, kdo putují v temnostech.“ (8,12)
Ti však, kdo se drželi staré víry, že světlo lásky může být člověku vštěpováno jenom za noci, ti,
kterým se říkalo farizeové, odpovídali: „Ty se odvoláváš na své „Já jsem“, my však se odvoláváme na
otce Abraháma. V tom odvolání cítíme sílu, která nás opravňuje, abychom vystupovali jako
sebevědomé bytosti; tehdy se cítíme silní, když se noříme do společného základu našich Já, který
ukazuje vzhůru až k otci Abrahámovi.“
„Ježíš pravil: Mluví-li kdo o „Já“ v tom smyslu, jako o něm mluvím Já, je svědectví jeho pravé; neboť
Já vím, že toto „Já“ přichází od Otce, od společného prazákladu světa, a tam opět odchází.“ (8,14) A
nyní důležitá věta, kapitola 8, verš 15, kterou musíme přeložit doslova takovýmto způsobem: „Vy
posuzujete všechno podle těla. Já však nesoudím podle nicotnosti těla. A pokud bych Já soudil, soud
můj bude pravý. Neboť Já pak není osamoceno v sobě, nýbrž Já je sjednoceno s Otcem, z něhož Já
pochází.“ (8,15-16)
Takový je smysl toho místa. Tak můžete všude nacházet poukaz na společného Otce; pojem Otce si
budeme moci postavit před duši ještě přesněji. - Tak vidíte, že slovo: „Dříve než byl otec Abrahám,
bylo „Já jsem““, obsahuje v sobě živé jádro základního křesťanského zvěstování.
Pohřížili jsme se dnes do slov Janova evangelia, a to hlouběji, než bychom to byli mohli učinit,
kdybych je byl vykládal zvnějšku. Vyvodili jsme ta slova z duchovní moudrosti a dotkli jsme se
přitom několika důležitých výroků Janova evangelia, které označují právě to, co je podstatou
křesťanství. Uvidíme, jak právě tím, že porozumíme nejprve takovým úhelným, ústředním slovům,
získáme světlo a pochopení pro celé Janovo evangelium.
Berte to všechno jako něco, co bylo kdysi sdělováno v křesťanské esoterní škole jako nauka, kterou
pisatel Janova evangelia zaznamenal způsobem, o němž budeme mluvit, aby ji předal dalším
stoletím pro všechny, kdo budou opravdu chtít vniknout do smyslu jeho díla.
O tom, že je možné to skutečně činit ještě hlouběji, budeme uvažovat v příští přednášce.

23

IV - VZKŘÍŠENÍ LAZAROVO
Hamburk, 22. května 1908
Z dosavadních tří přednášek snad, jak doufám, poněkud vyplynulo, že máme možnost v Janově
evangeliu znovu objevovat duchovědné pravdy. Ale právě tak z nich snad vysvitlo, že je třeba,
chceme-li tyto pravdy objevit, abychom každé slovo Janova evangelia kladli skutečně na nejcitlivější
zlatnické váhy. U tohoto náboženského dokumentu jde opravdu o to, abychom plně porozuměli
skutečnému, pravému významu textu. Neboť v tomto dokumentu má všechno, jak ještě uvidíme na
různých případech, myslitelně nejhlubší význam. Ale je třeba přihlédnout nejen k doslovnému
znění té nebo oné věty, nýbrž je třeba přihlížet ještě i k něčemu jinému: a to je členění, kompozice,
skladba textu. Pro takové věci už vlastně dnešní člověk nemá docela správný cit. Staří spisovatelé smíme-li je tak nazvat - vkládali do svých výtvorů mnohem více architektonické stavby, mnohem
více vnitřního členění, než se má obvykle za to. Stačí, když si vzpomenete na básníka poměrně
pozdního, abyste si to ověřili: na Danta. Jak je přece v „Božské komedii“ všechno budováno
architektonicky v částech rozčleněných podle čísla tři. A ne nadarmo končí každý díl Dantovy
komedie slovem „hvězdy“. To jenom abychom uvedli, jak architektonicky budovali staří spisovatelé
svou tvorbu. Zvláště nesmíme tuto architektonickou výstavbu nikdy ztratit ze zřetele u velkých
náboženských dokumentů, neboť tam může popřípadě znamenat velice mnoho. Ovšem tento
význam je třeba nejprve objevit.
Připomeneme si, že na konci 10. kapitoly Janova evangelia stojí věta, kterou si podržme v paměti. V
41. verši čteme:
„I přišli k němu mnozí a pravili: Jan zajisté žádného divu neučinil, ale všecko, cožkoli mluvil Jan o
tomto, pravé bylo.“ To znamená: V tomto verši 10. kapitoly nacházíme poukaz na to, že svědectví,
které o Kristu Ježíši podává Jan, je pravdivé; je tu vyjádřeno obzvláštní větou, že toto svědectví je
pravé. - A když se nyní dostaneme na závěr Janova evangelia, najdeme tam obdobný verš. Tam stojí
ve 24. verši 21. kapitoly:
„To jest učedník ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech a napsal toto, a víme, že pravé jest
svědectví jeho.“
Tady tedy máme v závěru celého díla údaj o tom, že svědectví toho, kdo o těch věcech podává
zprávu, je pravé. Takové shody a harmonie, při nichž se tady nebo tam vypovídá jistým slovem něco
zvláštního, nejsou ve starých spisech nikdy bez významu; a právě za touto shodou se skrývá něco
významného. Naše úvahy se posunou do správného světla, když poukážeme na to, jaký je důvod
této shody.
Uprostřed Janova evangelia je zaznamenána událost, bez jejíhož pochopení bychom vůbec nemohli
porozumět Janovu evangeliu. Přímo za místem, kde je uvedeno ono slovo, jež potvrzuje pravdivost
svědectví, následuje kapitola o vzkříšení Lazarově. Touto kapitolou o vzkříšení Lazarově se celé
Janovo evangelium rozpadá na dva díly. Konec prvního dílu poukazuje na to, že pro všechno, co tam
stojí a co by bylo třeba prokázat o Kristu Ježíši, platí svědectví učedníka, o němž slyšíme častěji
slova: „kterého Pán miloval“ (13,23). Co vůbec znamená vzkříšení Lazarovo?
Připomněl bych vám, že po vyprávění o vzkříšení Lazarově stojí v Janově evangeliu věta zdánlivě
záhadná. Jen si představte celou tu situaci: Kristus Ježíš vykoná něco, čemu se v běžném smyslu říká
zázrak, v evangeliu „div“, v řeckém textu „znamení“: vzkřísí Lazara z mrtvých. Potom tam stojí
několik vět, kde se říká: „Tento člověk divy mnohé činí“ (11,47); a co následuje, dokládá, že žalobci s
ním kvůli těmto znamením nechtějí mít nic společného. Čtete-li tato slova, ať už jsou přeložena
jakkoli - v knize „Křesťanství jako mystická skutečnost“ jsem už také na to poukázal -, musíte se
tázat: O co tady vůbec jde? Kristus Ježíš vzkřísí někoho z mrtvých, a právě to se pro odpůrce stává
rozhodujícím podnětem, aby vystoupili proti němu. Proč tyto odpůrce tolik rozčiluje právě
vzkříšení Lazarovo? Proč právě tady začíná pronásledování? - Každý, kdo ví, jak číst takové texty,
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musí dojít k přesvědčení, že v této kapitole se skrývá mystérium. Mystérium, které se tu skrývá za
slovy evangelia, nespočívá v ničem jiném, než ve sdělení, kdo je vlastně skutečným autorem Janova
evangelia, kdo to vlastně je, kdo říká všechno to, co je řečeno v Janově evangeliu. Abychom tomu
porozuměli, musíme pohlédnout na to, co nazýváme ve starých mystériích „zasvěcení“. Jak se
odehrávalo takové zasvěcení ve starých mystériích?
Člověk, jemuž se dostalo zasvěcení, mohl mít v důsledku toho sám zážitky, zkušenosti v duchových
světech, takže se z něho stal svědek duchových světů. Ti, kdo byli shledáni zralými pro zasvěcení,
byli soustřeďováni do mystérií. Všude - v Řecku, v Chaldeji, u Egypťanů, u Indů - se vyskytovala
taková mystéria. Kdo byli vyhlédnuti pro zasvěcení, byli v nich dlouho vyučováni přibližně těm
věcem, kterým se dnes učíme v duchové vědě; a když prošli dostatečně obsáhlým vyučováním,
následovalo něco, co jim otevřelo cestu, aby sami nahlédli do vyšších světů. Ale za starých dob to
nebylo možné docílit nijak jinak než tím, že byl člověk uveden do docela zvláštního stavu, pokud jde
o jeho čtyři články: tělo fyzické, tělo étherné, tělo astrální a Já. Se zasvěcovaným se přitom událo to,
že iniciátor, zasvěcovatel, který se v té věci vyznal, ho uvedl na tři a půl dne do stavu podobného
smrti. K tomu docházelo -z tohoto důvodu. Když totiž v dnešním vývojovém cyklu člověk v
obvyklém smyslu spí, leží jeho fyzické a étherné tělo v posteli, Já s astrálním tělem jsou z nich
vyzvednuty ven. Člověk pak nevnímá kolem sebe nějaké duchové události, protože jeho astrální tělo
ještě nemá duchová smyslová ústrojí, aby mohlo vnímat ve světě, v němž se člověk přitom ocitl.
Teprve když jeho astrální tělo a jeho Já opět vklouznou zpátky do jeho fyzického a étherného těla,
když mohou zase používat očí a uší, vnímá člověk zase fyzický svět, to jest vůbec něco ve svém okolí.
Tím, co se zasvěcovaní naučili, získali schopnost vytvářet duchové smyslové orgány svého
astrálního těla. Když pak pokročili tak daleko, že jejich astrální tělo už vytvořilo tyto smyslové
orgány, bylo třeba zajistit, aby se všechno, co do sebe přijalo astrální tělo, obtisklo do těla
étherného, jako se slova na pečetidle obtisknou do pečetního vosku. To je to, na čem v tomto stadiu
záleží. Všechny přípravy na zasvěcení spočívaly v tom, že člověk se intenzivně odevzdával takovým
vnitřním dějům, které byly s to přeorganizovat jeho astrální tělo. I pokud jde o fyzické tělo, byl na
tom kdysi člověk tak, že neměl oči a uši jako dnes, nýbrž místo nich lhostejné orgány, tak jako
nemají oči zvířata, která nebyla nikdy vystavena světlu. Světlo vytváří z neurčitých orgánů oko, tón
vytváří ucho. To, co člověk cvičí v meditaci, v koncentraci, a co tím vnitřně prožívá, působí tak jako
světlo na oko, tón na ucho. Tím se přetváří astrální tělo, a tím se z něho vydobývají poznávací
ústrojí, jimiž člověk může vidět v astrálním, ve vyšším světě. Zatím však ještě nejsou dostatečně
upevněny v étherném těle; upevňují se tím, že to, co se nejprve vytvořilo v astrálním těle, se vtiskne
do těla étherného. Dokud však étherné tělo vězí ve fyzickém, není možné, aby to, čeho člověk
dosáhne cvičeními, se opravdu také do něho obtisklo. K tomu účelu muselo být kdysi étherné tělo
vyzvednuto ven z fyzického. Když tedy bylo během tří-a-půldenního spánku podobného smrti
étherné tělo vyzvednuto z fyzického, obtisklo se do něj všechno to, co už bylo připraveno v
astrálním těle. Člověk pak prožíval duchový svět. Když ho potom kněz-iniciátor povolal zpátky do
fyzického těla, byl z něho svědek toho, co se děje ve světech ducha, a to na základě vlastní
zkušenosti.
Právě tato procedura se příchodem Krista Ježíše stala zbytečnou. Onen tří- a-půldenní spánek
podobný smrti může být nyní nahrazen silou vycházející z Krista. Neboť brzy uvidíme, že v Janově
evangeliu jsou uloženy mocné síly, aby dnes, i když je étherné tělo zasazeno do fyzického, mělo
astrální tělo přesto dostatek síly, aby do něho mohlo obtisknout to, co v něm samém bylo předtím
připraveno. K tomu však bylo nejprve třeba, aby se Kristus spojil se Zemí. Dříve nebyli lidé tak
daleko, aby se to, co bylo vytvořeno meditací a koncentrací v astrálním těle, mohlo obtisknout bez
uvedené procedury do těla étherného. - Byl to děj, který se odehrával v mystériích často: Člověk,
který má projít zasvěcením, je uveden knězem-iniciátorem do spánku podobného smrti; nato je
dotyčný člověk prováděn vyššími světy; pak ho kněz-iniciátor povolá zase nazpět do jeho fyzického
těla; a nyní je z něho na základě vlastního prožitku svědek duchových světů.
To probíhalo vždycky v nejhlubší tajnosti, a vnější svět nevěděl o dějích ve starých mystériích nic.
Skrze Krista Ježíše mělo na místo starého zasvěcení nastoupit nové, umožněné oněmi silami, o
nichž budeme ještě mluvit. Za starou formou zasvěcení se měla jakoby udělat poslední tečka. Ale
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měl se uskutečnit přechod ze staré doby do nové! Pro tento přechod měl být někdo zasvěcen ještě
jednou starým způsobem, jenomže už do křesťanské esoteriky. To mohl vykonat jedině sám Kristus
Ježíš, a zasvěcovaným měl být ten, kterého evangelium nazývá Lazar. „Tato nemoc není k
smrti“ (11,4), čteme o něm; je to onen tří-a-půldenní spánek podobný smrti. Na to evangelium
zřetelně poukazuje. Uvidíte, že to sice činí velmi zastřeným líčením, že však pro někoho, kdo vůbec
dovede takový zastřený způsob dešifrovat, je tady líčeno zasvěcení.
Individualita Lazarova měla být zasvěcena takovým způsobem, aby se Lazar mohl stát svědkem
duchových světů. A je přitom užito slova, které je v mysterijním jazyce velmi významné, slova, že
„Pán Lazara miloval“. Co znamená „milovat“ v jazyce mystérií? Je to slovo, jež vyjadřuje poměr žáka
k učiteli. Ten, „kterého Pán miloval“, je nejintimnější, nejzasvěcenější z žáků. Lazara zasvětil sám
Pán, a Lazar vystoupil z hrobu, to jest z místa svého zasvěcení, jako zasvěcenec. A totéž slovo
„kterého Pán miloval“ zazní později pokaždé o Janovi - nebo řekněme lépe: o autoru Janova
evangelia; neboť jméno Jan nezazní, jde prostě o toho, kdo byl učedníkem-miláčkem Páně a od
něhož pochází Janovo evangelium. A to je sám vzkříšený Lazar. Pisatel Janova evangelia tím chtěl
říci: To, co mám sdělit, mohu sdělit mocí zasvěcení, jehož se mi dostalo od Pána samého. - Proto
pisatel Janova evangelia dobře rozlišuje, co se stalo před vzkříšením Lazarovým a co se stalo po
Lazarově vzkříšení. Před vzkříšením Lazarovým uvádí jednoho ze starých zasvěcenců, někoho, kdo
získal poznání ducha, a zdůrazňuje, že jeho svědectví je pravdivé. Co však je třeba říci o nejhlubších
věcech, o palestinském mystériu, o tom mluvím Já sám, vzkříšený; mluvit o tom ale mohu až po
svém vzkříšení. - Proto máme v první části Janova evangelia svědectví starého Jana, ve druhé části
svědectví nového Jana, kterého zasvětil sám Pán. Neboť to není nikdo jiný než sám vzkříšený Lazar.
Tak teprve vnikneme do této kapitoly podle jejího skutečného smyslu. Stojí to tam tak, protože Jan
chtěl říci: Odvolávám se na své nadsmyslové vidění, nikoli na vnímání ve fyzickém světě; vyprávím
vám, co jsem viděl v duchovém světě díky tomu, že Pán mi udělil zasvěcení.
Tak musíme charakteristiku Krista Ježíše, jak se s ní setkáváme v prvních kapitolách Janova
evangelia až do konce l0. kapitoly, odvozovat z poznatku, které mohl mít - řekněme - také někdo,
kdo ještě nebyl zasvěcen v nejhlubším smyslu Kristem Ježíšem samým.
Teď možná řeknete: Ale vždyť jsme přece sami v těchto přednáškách slyšeli ta hluboká slova o
Ježíši Kristu jakožto vtěleném Logosu, jakožto Světlu světa a tak dále. - Není nikterak s podivem, že
tato hluboká slova o Kristu Ježíši zaznívají už v prvních kapitolách. Neboť ve starých mystériích
nebyl Kristus Ježíš, to jest onen Kristus, jenž se měl v budoucnu objevit ve světě, nějakou neznámou
bytostí. Všechna mystéria poukazovala na onoho jednoho, jenž měl přijít. Proto se staří zasvěcenci
označují za „proroky“, protože jejich úkolem bylo prorokovat o něčem budoucím. Proto měli
zasvěcující obřady právě ten účel, že zasvěcovaný měl jasně poznat, že v budoucnu se Kristus učiní
lidstvu zjevným. Tak vzešla Janu Křtiteli z toho, co už tehdy mohl vědět, ona pravda, na základě
které mohl prorokovat, že ten, o němž se mluvilo v mystériích, stojí před ním v Kristu Ježíši.
Jak se to všechno pojí v celek, v jakém poměřuje takzvaný Křtitel sám ke Kristu Ježíši, to se nám
ukáže nejzřetelněji, když si zodpovíme dvojí otázku.
Jednak to je otázka: Jak je sám Jan Křtitel zasazen do své doby? Ve druhé otázce půjde o vysvětlení
různých věcí ze začátku Janova evangelia.
Jak je zasazen Jan Křtitel do své doby? Co je Jan Křtitel vlastně zač? Je to osobnost, jíž se - stejně jako
jiným, kteří se něco dozvěděli při zasvěcování - dostalo poukazu na přicházejícího Krista, ale je
charakterizován jako jediný, komu se ujasnilo pravé tajemství Krista Ježíše: že právě ten, jenž se
tehdy objevil, je Kristem. V téže době ti, kteří byli označováni jménem „farizeové“ nebo i jinými
jmény, spatřovali v Kristu Ježíši člověka, který se vlastně dostal do rozporu s principem jejich
starého zasvěcení a který činil v jejich očích něco, co nemohli ve svém konzervativním smýšlení
uznat. Protože právě byli konzervativní, říkali: musí zůstat při starém zasvěcovacím principu! - A
tento rozpor: mluvit stále o budoucím Kristu, ale nikdy nedopustit, aby nastal okamžik, kdy tu
doopravdy bude, to je základ jejich konzervatismu. Když Kristus Ježíš zasvětil Lazara, museli to
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proto chápat jako zásadní porušení staré mysterijní tradice. „Tento člověk znamení mnohá činí!“ S
tím nemůžeme cítit jakékoli společenství! - Podle jejich pojetí zradil mystéria, učinil něčím
veřejným to, co mělo zůstat uzavřeno v hlubinách mysterijních tajností. Teď pochopíme, že to pro
ně bylo jakousi zradou a že jim to připadalo jako důvod, že proti němu musí vystoupit. Proto tou
událostí začíná zvrat, pronásledování Krista Ježíše.
Jak nám první kapitoly Janova evangelia představují Jana Křtitele? Za prvé jako člověka, který dobře
zná mysterijní pravdu o Kristu, jenž má přijít, který ji zná tak dobře, že sám pisatel Janova evangelia
může opakovat to všechno, co mohl vědět už i Křtitel, o čem se ten přesvědčil na základě toho, s čím
se seznámíme.
Viděli jsme, co znamenají počáteční, první slova Janova evangelia. Budeme teď trochu přihlížet i k
tomu, co je tam řečeno o samotném Janu Křtiteli. Připomeňme si ten text ještě jednou, ale v pokud
možno správném překladu. Slyšeli jsme z něho doposud pouze první slova.
„V prvopočátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a bohem bylo to Slovo. To bylo v prvopočátku u
Boha. Všechno povstalo skrze ně, a bez něho nepovstalo nic, co kdy vzešlo. V něm byl život a život
byl světlo lidí. A to světlo svítí v temnotě, ale tma je nepřijala. Povstal člověk, poslán byl od Boha,
jméno jeho bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.
Nebyl on to světlo, nýbrž byl svědkem světla. Neboť pravé světlo, jež osvěcuje všechny lidi, mělo
přijíti na svět. Ve světě bylo, a svět skrze ně povstal, ale svět je nepoznal. Do jednotlivých lidí vešlo
(vešlo až k lidem, nositelům já); ale jednotliví lidé (nositelé já) nepřijali je. Ti však, kdo je přijali,
mohli zjevit jeho mocí, že jsou dětmi Božími. Kdo důvěřovali jménu jeho, nevzešli z krve, ani zvůle
těla, ani zvůle lidské, nýbrž zrozeni jsou z Boha. A to Slovo tělem stalo se a přebývalo mezi námi a
slyšeli jsme učení jeho, učení o jednorozeném synu Otce, naplněném oddaností a pravdou. Jan
vydává svědectví o něm a zvěstuje mocně: Tento jest, o němž jsem pravil: Po mně přijde ten, jenž
byl přede mnou, neboť jest mým předchůdcem. Neboť z plnosti jeho všichni vzali jsme milost nad
milost. Neboť zákon byl dán Mojžíšem, ale milost a pravda vzešly skrze Ježíše Krista. Boha doposud
nikdo očima neviděl. Jednorozený syn, který byl vnitru Otce světů, on se stal vůdcem v tomto
zření.“ (1,1-18)
To jsou ona slova, jež přibližně odpovídají smyslu prvních vět Janova evangelia. Než se pokusíme o
jejich výklad, musíme k tomu připojit ještě jedno. Za co se vlastně prohlašuje sám Jan? - Vzpomínáte
si snad, že Židé vyslali své zástupce, aby vyzvěděli, kdo je Jan Křtitel. Přicházejí kněží a Levité, a
tážou se ho, kdo je. Proč jim Jan na jejich první otázky odpovídá jistým způsobem, to ještě uvidíme.
Teď se zaměříme pouze na to, co říká on sám o sobě. Říká:
„Já jsem hlas volajícího v osamění.“ (1,23) To jsou slova, která tam stojí. „Já jsem hlas volajícího v
osamění!“ „V osamění“, „v opuštěnosti“ tam stojí docela doslova: „ἐρήμῳ” = “erēmō“. Slovo
„eremita“ znamená v řečtině někoho, kdo žije o samotě. Proto pochopíte, že je správnější říci: „Já
jsem hlas volajícího v osamění“ než podle Luthera: „Já jsem hlas kazatele na poušti.“ A všemu, co je
uvedeno v počátečních slovech Janova evangelia, porozumíme lépe, když si uvědomíme tuto vlastní
charakteristiku Janovu. Proč se označuje za „hlas volajícího v osamění“?
Z postupu vývoje lidstva jsme viděli, že vlastním posláním Země je rozvoj lásky, ta že je ale pouze
myslitelná, jestliže lidé vědomí si sami sebe ji darují jako dobrovolný dar, a že člověk si postupně
přivlastňuje své Já a že toto Já se noří zvolna a postupně do lidské přirozenosti. Víme, že zvířata jako
taková nemají žádné jednotlivé Já. Pokud by jednotlivý lev mohl vyřknout „Já“, nebylo by tím
míněno jednotlivé zvíře, nýbrž skupinové Já v astrálním světě; všichni lvi by je označovali stejným
slůvkem „Já“. To je veliká přednost člověka před zvířaty, že člověk má individuální Já. Avšak
individuální Já se vyvíjí jenom postupně. I člověk začal se skupinovým Já, s Já, které přináleželo celé
skupině lidí.
Kdybyste šli zpátky ke starým národům, starým rasám, všude byste zjistili, že lidé tvořili původně
malé skupiny. U germánských národů byste ani nemuseli chodit daleko do minulosti: V Tacitových
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spisech to je vyjádřeno přímo hmatatelně, že jednotlivý Germán považuje svůj celý kmen za něco
pro něho důležitějšího než svou individualitu. Jednotlivec se cítí spíše jako člen kmene Cherusků
nebo Sigambrů než jako jednotlivá osobnost, a proto se také zasazuje za osud celého kmene; také je
lhostejné, kdo z kmene pomstí urážku, když utrpěl urážku některý člen, nebo i kmen. Během času
potom dochází k tomu, že jednotliví lidé opouštějí kmenovou sounáležitost, takže hranice kmenů
jsou prolamovány a kmeny už nezůstávají celistvé. Tak se člověk vyvinul ze skupinové duševnosti a
postupně se vyšvihl k tomu, že cítí své Já ve své oddělené osobnosti.
Jistým věcem, zvláště starým náboženským textům, porozumíme jenom tehdy, když budeme vědět
o tomto tajemství skupinových duší, skupinových Já. U národů, u nichž došlo už k jistému vnímání
vlastního Já, vyskytovalo se stále ještě i Já, které zahrnovalo nejen prostorové, současně žijící
skupiny, ale i skupiny rozprostřené v čase. Dnes je lidská paměť ustrojena tak, že jednotlivý člověk
si vzpomíná jenom ještě na své mládí. Ale byla kdysi doba, kdy se vyskytovala ještě jiná paměť, kdy
si člověk nevzpomínal jenom na své vlastní činy, nýbrž kdy si vzpomínal i na činy svého otce, svého
děda jako na své vlastní. Paměť sahala daleko do minulosti, do pokrevního spříznění předků, až k
praotci, jehož krev se linula generacemi. Po staletí se s krví udržovala i paměť, a vnuk nebo další
potomek nějakého kmene označoval činy, myšlenky svých předků slůvkem „Já“, tak jako své vlastní.
Lidé se necítili uzavřeni hranicemi zrození a smrti, nýbrž pociťovali se jako články generační řady,
jejímž východiskem a středem byl předek. Neboť síla soudržnosti vycházející z Já se tehdy
projevovala tím, že lidé si vzpomínali na činy otce, děda a tak dále. Za starých dob se to vyjadřovalo
i navenek užíváním jména. Syn si nevzpomínal jenom na své vlastní činy, nýbrž i na činy otcovy,
dědovy a tak dále, paměť sahala generacemi daleko nazpět. Všechno, co paměť takto pojímala, to se
za dávných dob označovalo například jménem „Noe“ nebo „Adam“. Tím nejsou míněni jednotlivci,
nýbrž tato společná Já, jež udržovala paměť po celá staletí. To je také ono tajemství, jež se skrývá za
jmény patriarchů. Proč žili patriarchové tak dlouho? Za dávných dob by nebylo lidem ani napadlo
nazývat jménem jednotlivého člověka stojícího mezi narozením a smrtí. Adam se udržoval po staletí
v paměti, protože prostorové a časové omezení právě nemělo pro volbu jména za starých dob žádný
význam.
Znenáhla, pomalu se Já lidského jedince uvolňovalo ze skupinové duše, ze skupinového já; člověk
přicházel postupně k vědomí svého odděleného Já. Předtím pociťoval své Já v příslušnosti ke kmeni,
ke skupině lidí, s nimiž byl pokrevně spřízněn, buď v prostoru, nebo v čase; odtud výrok „Já a otec
Abrahám jedno jsme!“, to jest jsme jedno jediné Já. Tehdy se jedinec cítil bezpečně zakotven v celku,
protože společná krev se linula všemi žilami, všemi členy dotyčného národa. Ale vývoj šel dál:
Dozrál čas, kdy právě u těchto národů lidé měli začít pociťovat své oddělené Já.
Dát lidem to, co potřebovali, aby se cítili bezpeční a pevní v tomto jednotlivém, individuálním Já, to
bylo posláním Kristovým. Tak také musíme chápat slovo, u něhož může tak snadno dojít k
nedorozumění: „Nemá-li kdo v nenávisti otce svého i matku, i ženu, i děti, i bratry i sestry, nemůže
být mým učedníkem!“ (Luk. 14,26) To nesmíme chápat v triviálním smyslu, že tady někdo dostává
návod, aby utekl od své rodiny; nýbrž míněno je: Snažte se cítit, že každý z vás je odděleným Já a že
toto jednotlivé Já je bezprostředně sjednoceno s duchovým Otcem, který se rozlévá celým světem.
Dříve říkával vyznavač Starého zákona: „Já a otec Abrahám jedno jsme“, protože cítil, jak jeho Já
spočívá v pokrevním spříznění. Teď se měl z nevědomých hlubin duše uvolnit cit sjednocení s
duchovým prazákladem světa. Záruku, že člověk náleží většímu celku, nemělo už dávat pokrevní
spříznění, nýbrž vědomí o ryze duchovém otcovském principu, s nímž jsou všichni sjednoceni.
Tak nám chce Janovo evangelium vypovědět, že Kristus je velkým podněcovatelem toho, co člověk
potřebuje, aby se ve svém jednotlivém, individuálním Já cítil jako věčná bytost. V tom je onen zvrat
od Starého zákona k Novému, od staré smlouvy k nové, že stará smlouva vždycky předpokládá něco
ze skupinové duševnosti, v níž jedno Já se cítí sdruženo s druhými a nepociťuje zřetelně ani sebe ani
ona jiná Já, zato však společně se svým Já cítí to, co je všechny chrání a do čeho jsou pohrouženi, Já
národa nebo kmene.
Jak si tedy muselo v jisté době připadat Já, které dozrálo do té míry, že už necítilo spojitost s
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ostatními individuálními osobnostmi skupinové duše? Jaké muselo mít pocity osamocené Já v době,
kdy bylo možné říkat: Ta tam je doba, v níž by bylo možné cítit jako reálnou pravdu lidského života
sounáležitost s jinými osobami, se všemi Já patřícími k jedné skupinové duši; ale přijít musí teprve
ten, jenž dá duši duchovní chléb života, jímž jednotlivé Já získá svůj pokrm. - Jednotlivé Já se muselo
cítit osamělé, a předchůdce Kristův byl nucen o sobě říkat: Já jsem Já, které se vyčlenilo, které se cítí
osamoceno. A právě protože jsem se naučil cítit se osamělý, cítím se jako prorok, jemuž Já dává v
osamění správnou duchovní potravu. - Proto se musel při svém zvěstování označovat za člověka
volajícího v osamělosti, to jest za Já už osamocené, opuštěné skupinovou duší, Já, jež křičí po tom, co
může jednotlivému Já poskytnout potravu. „Já jsem hlas volajícího v osamění.“ Zase tady slyšíme
onu hlubokou pravdu: Každé individuální lidské Já je odkázáno celé na sebe; Já jsem hlas tohoto Já,
které se odloučilo a hledá půdu, na níž by mohlo stanout jakožto odloučené Já. Teď jsme s to
porozumět verši: „Já jsem hlas volajícího v osamění.“
Abychom přesně chápali slova Janova evangelia, musíme se poněkud vpravit do způsobu, jak se
tehdy vůbec dávala jména a označení. Dávání jmen nebylo tehdy tak abstraktní a nic neříkající jako
dnes. A kdyby vykladači biblických textů byli ochotni jen málo uvážit, kolik je tím řečeno, pak by
mnohý triviální výklad ani nespatřil denní světlo. Už jsem poukázal na to, že říká-li Kristus: „Já jsem
světlo světa“ (8,12), je tím opravdu vyřčeno i to, že Kristus byl první, kdo mohl ono „Já
jsem“ vyjádřit a dát podnět k jeho prožívání. Proto všude tam, kde v prvních kapitolách stojí ono „Já
jsem“, je třeba toto „Já jsem“ obzvlášť zdůraznit. Všech jmen a všech označení se za starých dob
užívalo naprosto reálně a zároveň hluboce symbolicky.
Dvěma směry tady dochází často ke značným omylům. Při povrchním chápání by leckdo mohl říci:
Ale podle takového pojetí je přece mnohé míněno symbolicky, a s takovým výkladem, kde by pak
všechno mělo být míněno popřípadě jen symbolicky, nechceme mít nic společného, vždyť takhle se
vám historické události bible pod rukama rozplynou! A ti, kdo z dějinných událostí nerozumějí
dočista ničemu, ti nechť si jenom říkají: To je všechno míněno pouze symbolicky. - Ale ti, kdo tak
mluví, ti prostě nerozumějí ničemu z evangelia. Nikoli, symbolický výklad nepopírá historickou
skutečnost, nýbrž je třeba zdůraznit, že esoterní vysvětlení zahrnuje obojí: jednak chápání
skutečností ve smyslu historickém; ale jsou-li historické, znamenají současně samy to, co jim
přisuzujeme. Jistě, kdo nevidí než brutální vnější skutečnosti, totiž člověka, který se někde narodil,
nepochopí, že takový člověk je ještě cosi jiného než pouze člověk s příslušným jménem, jehož
životopis by mohl kdokoli sepsat. Kdo však zná duchovní souvislost, ten pochopí, že člověk
narozený na určitém místě, tento živoucí člověk že může být navíc ještě pro svou dobu i symbolem,
a že jeho jménem může být vyjádřen celý jeho význam pro vývoj lidstva.
Vykládat symbolicky a zároveň historicky, ne jenom to první a ne jenom to druhé, o to běží při
skutečném vysvětlování evangelia. A tak uvidíme skoro u všech událostí a poukazů, že Jan - nebo
pisatel Janova evangelia -, který vlastně vidí nadsmyslovými vjemy, vidí události a současně zjevení
hlubokých duchovních pravd. Upírá pohled na historickou postavu Křtitelovu, dívá se na
historickou postavu; ale současně je mu tato skutečná historická postava i symbolem pro všechny
lidi, kteří byli už za starých dob povoláni, aby si vštípili Já, kteří tehdy nebyli teprve na cestě k tomu,
jimž už světlo světa mohlo svítit do jednotlivého Já, na rozdíl od těch, kteří ještě nebyli ve své
temnotě schopni světlo světa pochopit. To, co se zjevilo v Kristu Ježíši jako život, jako světlo a Logos,
to už vždycky ve světě svítilo; ale nepoznali je ti, kteří byli teprve ve stadiu zrání. Světlo tu bylo
vždycky. Neboť nebýt světla, nebyla by vůbec mohla vzniknout vloha k Já. Ještě na Měsíci se z
dnešního člověka vyskytovalo jenom fyzické tělo, étherné a astrální tělo; nebylo v nich ještě žádné
Já. Jenom protože se světlo změnilo do té podoby, v níž svítí na Zemi, mělo sílu zažehnout jednotlivá
Já a vést je pomalu k zralosti: „Světlo svítilo v temnotě; ale temnota je nebyla sto pojmout“ (1,5). „Do
jednotlivých lidí vešlo“, vešlo až k lidem-nositelům já; neboť lidé chovající v sobě Já by vůbec nebyli
mohli vzniknout, kdyby Já se do nich nebylo vlilo mocí Logosu. „Ale lidé - nositelé Já je
nepřijali.“ Přijali je jenom jednotlivci, zasvěcenci; ti se povznášeli k duchovým světům; ti byli
odjakživa označováni jménem „děti Boží“, protože měli poznání o Logosu, o světle a životě a byli
vždycky s to podávat o něm svědectví. Byli jednotlivci, kteří vždycky už prostřednictvím mystérií
věděli o duchových světech. Co že to bylo, co v nich žilo? Žilo v nich to, co je v člověku věčné. Žilo to
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v nich zcela vědomě. S prorockým předstihem už cítili ono velké slovo: „Já a Otec jedno
jsme“ (10,30), totiž Já a veliký prapůvod všeho, veliký prazáklad všeho jsme jedno! A to nejhlubší,
co chovali ve vědomí, své vlastní Já, to nezískali od otce a matky, nýbrž získali to iniciací,
zasvěcením do duchového světa. Získali to nikoli z krve a nikoli z těla a nikoli z vůle pozemského
otce a pozemské matky, nýbrž „z Boha“, to jest z duchového světa. - Tady máte vysvětlení těch slov,
že velká část lidí, ačkoli už měli vlohu k člověčenství prodchnutému jástvím, nepřijali ono světlo; to
že sice sestoupilo až ke skupinovému Já, jednotliví lidé že je však nepřijali. Avšak ti, kteří je přijali bylo jich jenom málo -, mohli se jím učinit dětmi Božími; ti však, kdo se mu v důvěře otevřeli, stali se
jimi z Boha, mocí zasvěcení. To nám dává jasný obraz. Aby však všichni lidé mohli poznat živoucího
Boha pozemskými smysly, musel se on sám zjevit na Zemi v takové podobě, aby ho bylo vidět
tělesnýma očima, to jest musel na sebe vzít tělesnou podobu, protože to je podoba, již je možné
vidět pouhýma tělesnýma očima. Dříve ho byli s to vidět jenom zasvěcenci v mystériích; nyní však
vzal na sebe pro spásu všech tělesnou podobu: „Slovo nebo Logos se stalo tělem“ (1,14). Tak spíná
pisatel Janova evangelia historické zjevení Krista Ježíše s celou evolucí. „Slyšeli jsme učení jeho,
učení o jednorozeném synu Otce“ (1,14). Jaké to je učení? Kolikarození jsou druzí lidé?
Za starých dob, kdy byla sepsána evangelia, nazývali „dvojrozenými“ ty, kdo se narodili z těla.
Nazývali je dvojrozenými, povězme, v důsledku smísení krve otcovy a matčiny. Co se nenarodilo z
těla a nevzniklo působením lidským ani smísením krve, to je „zrozené z Boha“; to je Jednorozené“.
Ti, kdo byli druhdy nazýváni „dětmi Božími“, byli vždycky už jistým způsobem Jednorození“; a učení
o synu Božím je učení o tom, co je Jednorozené“. Fyzický člověk je „dvojrozený“, duchový člověk je
Jednorozený“. To slovo poukazuje na to, že člověk může projít kromě fyzického narození i
duchovým zrozením, to jest sjednocením s duchem, zrozením, skrze něž se stane bytostí
jednorozenou, dítětem nebo synem Božím. Takovéto učení - to bylo možné slyšet teprve z úst toho,
kdo sám představoval Slovo, které se stalo tělem. Skrze něho se toto učení, „učení o jednorozeném
synu Otce, naplněném oddaností a pravdou“ (1,14), stalo všeobecným. „Oddanost“ je tady lepší
překlad, protože jde sice o zrození z Boha, ale i o setrvání s ním a současně o odnětí jakékoli iluze.
Iluze pochází jenom z dvojrozenosti a obestírá člověka klamy smyslů, v protikladu k tomuto
jednomu učení, přinášejícímu pravdu v Kristu Ježíši, tak jak stál a přebýval mezi lidmi jakožto
vtělený Logos. Jan se však nazýval - to je doslovný význam předchůdce, ten, který předchází, aby
zvěstoval Já. Jan se sám označuje za toho, kdo sice věděl, že se toto Já musí v jednotlivcích
osamostatnit, kdo však měl vydávat svědectví o tom, kdo přijde a způsobí to. Říká zřetelně: Ten, kdo
přijde, je pravé Já jsem“, které je věčné, které o sobě může skutečně prohlásit: „Dříve než byl
Abrahám, bylo Já jsem“.“ Jan mohl říci: Já, o němž se tady mluví, bylo přede mnou; třebaže jsem jeho
předchůdcem, je současně mým předchůdcem; Já vydávám svědectví o tom, co už bylo dříve v
každém člověku: „Po mně přijde ten, jenž byl přede mnou“ (1,15).
A nyní zazní významné slovo: „Neboť z plnosti jeho všichni vzali jsme milost nad milost“ (1,16). Je
mnoho lidí, kteří si říkají křesťané a kteří si při čtení sotva všimnou slova „plnost“, kteří si pod tím
slovem nemyslí vůbec nic obzvlášť přesného. „Pléróma“ znamená v řečtině „plnost“. Tak to také
stojí v Janově evangeliu: „Neboť z plnosti jeho všichni vzali jsme milost nad milost!“ Řekl jsem, že
každé slovo Janova evangelia musíme, chceme-li mu vůbec rozumět, položit na zlatnické váhy. Co je
tedy pléróma, plnost? Porozumí tomu jenom ten, kdo bude vědět, že se ve starých mystériích
mluvilo o plérómatu neboli plnosti jako o něčem docela určitém. Neboť učitelé mystérií už tehdy
zastávali nauku, že když se poprvé zjevili Elóhímové, to jest ony duchové bytosti, které vystoupily
během starého Měsíce až k božství, jeden se od nich oddělil; jeden zůstal na Měsíci a odtamtud
zrcadlil sílu lásky, dokud lidé dostatečně nedozráli pro světlo ostatních šesti Elóhímů. Tak učitelé
mystérií rozlišovali Jahveho, jednotlivého boha, toho, jenž zrcadlil, a plnost božství, pléróma,
pozůstávající ze šesti. Protože však souhrn vědomí slunečního Logosu znamenal Krista, museli ti,
kdo na něho poukazovali, mluvit o plnosti bohů. Tato hluboká pravda se skrývá za slovem: „Neboť z
plérómatu všichni vzali jsme milost nad milost.“
Jděme nyní dále a přenesme se nazpět do doby skupinových duší, kdy jednotlivec cítil své Já jakožto
Já skupinové. Uvažme nyní, jaký druh sociálního řádu žil v takové skupině. Lidé přece, pokud byli
viditelnými lidmi, žijí jako jednotlivci. Protože se ještě necítili jako jednotlivci, nemohli také ještě
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mít vnitřně v plné míře lásku. Jeden měl rád druhého, protože s ním byl pokrevně spřízněn.
Pokrevní příbuzenství bylo základem veškeré lásky. Nejprve se milovali ti, kdo byli pokrevně
příbuzní, a z pokrevního příbuzenství se také rodila láska, pokud to nebyla láska mezi mužem a
ženou. Z této lásky podněcované skupinou duší se lidé mají stále více osvobozovat a přinášet lásku
jako svobodný dar svého Já. Na konci zemského vývoje dosáhnou lidé toho, že nadejde doba, kdy
osamostatněné Já bude mít ve svém nejvnitřnějším nitru impulz činit s plnou oddaností to, co je
správné a dobré. Protože Já bude mít v sobě tento impulz, bude činit to, co je správné, bude činit to,
co je dobré. Až láska bude natolik zduchovělá, že nikdo nebude chtít nic jiného, než aby činil to, co je
správné, pak bude splněno, co Kristus Ježíš chtěl přinést na svět. Neboť v tom spočívá jedno z
tajemství křesťanství, že učí: Hleďte na Krista, naplňte se silou jeho zjevu, pokuste se být jako on,
následovat ho; pak bude vaše osvobozené Já takové, že nebude potřebovat žádný zákon, že bude
konat dobré a správné činy jakožto bytost v nejhlubším nitru svobodná. Tak je Kristus
podněcovatelem osvobození od zákona v tom smyslu, že člověk už nebude konat dobro kvůli
zákonu, nýbrž z podnětu lásky žijící v jeho nitru.
Tento impulz však bude pro svůj vývoj potřebovat ještě celý zbytek zemské doby. Počátek byl
učiněn Kristem Ježíšem, a vždycky bude podoba Kristova onou silou, která bude lidi k tomu
vychovávat. Dokud lidé ještě nedozráli k tomu, aby do sebe pojali samostatné Já, dokud existovali
jenom jako členové skupiny, musel jejich sociální život být upraven zákonem, a ten musel být
zjeven nějakým vnějším způsobem. A ani dnes ještě lidé nevyrostli ve všech záležitostech nad
skupinová Já. V kolika věcech dnes člověk stále ještě není ani trochu individuálním člověkem, nýbrž
bytostí skupinovou! Člověk, který by byl už dnes svobodnou bytostí - na jistém stupni esoterního
žákovství se to označuje výrazem „člověk bez domova“ - , takový člověk je přece zatím teprve
ideálem! Kdo se dobrovolně zapojuje do koloběhu vesmírné působnosti, ten jedná individuálně, ten
není usměrňován zákonem. V principu Kristově spočívá překonání zákona: „Neboť zákon byl dán
Mojžíšem; ale milost byla darována Kristem“ (1,17). Slovem „milost“ byla v křesťanském smyslu
označována schopnost duše činit dobro z vlastního nitra. Milost a pravda poznaná v nitru vzešly
skrze Krista. Jak vidíte, je to myšlenka hluboko zasahující do celé evoluce lidstva.
Dříve byli ti, jimž se dostalo zasvěcení, přiváděni k rozvoji orgánů vyššího, duchového vnímání.
Zevníma očima předtím nikdo neviděl žádnou božskou bytost. Jednorozený syn, spočívající vnitru
Otcově, je první, kdo nás dovedl k tomu, abychom spatřili božskou bytost obdobným způsobem,
jako lidé vidí na Zemi pozemskými smysly své okolí. Předtím zůstával Bůh neviditelný. Zjevoval se v
nadsmyslnu snem, nebo jiným druhem zjevení při chrámovém zasvěcení. Nyní se Bůh stal
historickou, smyslovou skutečností, tělesnou postavou. To je uloženo ve slovech: „Boha doposud
nikdo neviděl. Jednorozený syn, který byl vnitru Otce světů, on se stal vůdcem v tomto zření“ (1,18).
On to byl, kdo dovedl lidi k tomu, že viděli božskou bytost pozemskými smysly. Tak poznáváme, jak
ostře a významně Janovo evangelium poukazuje na onu historickou událost v Palestině, jakými
paradigmatickými, vyhraněnými slovy, jež je však určitě třeba položit na zlatnické váhy, chceme-li
jich použít k tomu, abychom porozuměli esoternímu křesťanství. V příštích přednáškách uvidíme,
jak se toto téma bude dále rozvíjet a jak se zároveň ukáže, že Kristus není jenom vůdcem těch, kdo
ještě souvisí se skupinovou duší, nýbrž jak vchází do každého jednotlivého člověka a chce svým
impulzem vybavit právě individuální Já. Pokrevní příbuzenství ovšem trvá dále, ale přistupuje k
němu navíc duchovost lásky. A k této lásce, jež proudí od svobodného Já k svobodnému Já, dává
podnět on.
Někomu, kdo prochází zasvěcením, odhaluje se den za dnem jedna pravda za druhou. Jistá důležitá
pravda se odhaluje vždycky třetího dne. To je ta, jež učí plně chápat, že ve vývoji Země je bod,
událost, jíž láska spjatá s krví, tedy s hmotným bytím, se začíná stále více zduchovňovat. Je to
událost, jež má znázornit přechod od lásky čistě pokrevní k lásce duchovní. Kristus na to poukazuje
významnými slovy, když říká: Nadejde doba, jež bude mou dobou, kdy nejdůležitější věci vytvoří
lidé, kteří už nejsou spojeni pokrevním spřízněním, nýbrž stojí mezi ostatními jako jednotlivci, sami
pro sebe. Tato doba však musí teprve přijít. - Sám Kristus, který dává první impulz, říká při důležité
příležitosti, že se tento ideál jednou naplní, že však jeho doba ještě nenastala. Prorocky na to
poukazuje, když jeho matka stojí vedle něho a vyzývá ho, aby něco učinil pro lidstvo, když totiž dává
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jakoby náznakem najevo, že má právo ho podnítit k důležitému činu pro lidi. Na to on odpovídá:
Jenomže to, co můžeme dnes učinit, to má ještě něco společného s pokrevními svazky, s poměrem
„mezi mnou a tebou“; „ještě nepřišla hodina má“ (2,4). Že jednou nastane taková doba, kdy
jednotlivec bude muset stát mezi ostatními sám pro sebe, je vyjádřeno vyprávěním o svatbě v Káni;
a na výzvu „Vína nemají!“ (2,3) tam Ježíš odpovídá tím, že říká: „To je něco, co ještě souvisí s
poměrem „mezi mnou a tebou“ a Ještě nepřišla hodina má“. To, co tady stojí v textu, poukazuje na
toto tajemství. Jako mnohá jiná, bývalo i toto místo překládáno velmi hrubě. Ne, nemělo by tam stát
Lutherovo „Ženo, co je mi po tobě?“, nýbrž „to, co souvisí s pokrevním spřízněním mezi mnou a
tebou“. Tak jemný a subtilní je zde text, ale srozumitelný je pouze těm, kdo mu chtějí rozumět. Když
ale dnes nejrůznější lidé zas a zase vykládají náboženské texty, vnucuje se opravdu otázka: Cožpak
ti, kdo se nazývají křesťany, při tom vůbec nic necítí, když vkládají - podle nesprávného překladu Kristu do úst výrok: „Ženo, co je mi po tobě?“
Nad mnohým, co si dnes říká křesťanství a odvolává se na evangelium, vyvstává otázka: Cožpak tito
lidé vůbec mají evangelium? O to jde, abychom nejprve evangelium vůbec měli. A u tak hlubokého
textu, jakým je Janovo evangelium, jde opravdu o to, že musíme nejprve položit každé slovo na
zlatnické váhy, abychom je poznali v jeho pravé hodnotě.
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V - PŘEDKŘESŤANSKÉ ZASVĚCENÍ. SVATBA V KÁNI GALILEJSKÉ
Hamburk, 23. května 1908
Uvažujeme-li o Janově evangeliu, nesmíme nikdy ztratit ze zřetele onen naprosto zásadní rozklad, k
němuž jsme se dostali včera, že totiž u původního autora Janova evangelia jde o nejbližšího žáka
Krista Ježíše, kterému on sám udělil zasvěcení. Přirozeně by se tady mohl někdo zeptat: No dobře,
ale kdybychom si odmysleli veškeré okultní vědění, zdalipak existuje i nějaké vnější svědectví, jímž
by autor Janova evangelia dal nějak najevo, že k vyššímu vědění o Kristu došel vzkříšením, tedy
zasvěcením, které je vylíčeno v takzvaném vzkříšení Lazarově. - Budete-li pečlivě pročítat Janovo
evangelium, všimnete si jedné věci. Všimnete si, že nikde v Janově evangeliu, opravdu vůbec nikde
před onou kapitolou, jež pojednává o vzkříšení Lazarově, se nemluví o učedníku, Jehož Pán
miloval“ (13,23); jinými slovy: Skutečný pisatel Janova evangelia chce říci: To co předchází, to ještě
nepochází z vědění, jehož se mi dostalo zasvěcením, tady zatím ještě ke mně nepřihlížejte. Potom se
teprve zmiňuje o učedníkovi, Jehož Pán miloval“. Tím se tedy Janovo evangelium rozpadá ve dvě
důležité části: v jednu část, kde se ještě neobjevuje zmínka o učedníkovi, kterého Pán miloval,
protože tehdy ještě neprošel zasvěcením; a teprve po vzkříšení Lazarově se evangelium o tomto
učedníkovi zmiňuje. Nikde v textu samém nenajdete nic, co by bylo v rozporu s tím, co jsme uvedli v
posledních přednáškách. Je přirozené, že někdo, kdo uvažuje o evangeliu jenom vnějškově, snadno
něco takového při čtení přehlédne, nevěnuje tomu pozornost; a dnes, kdy se všechno popularizuje,
kdy k lidem proniká všelijaká moudrost, se nám naskýtá to zvláštní divadlo, že mezi tou moudrostí
se často objevuje leccos opravdu značně pochybného.
Kdopak by nepovažoval za požehnání, že se pomocí takové levné literatury, jaká vychází v
„Reclamově univerzální knižnici“, dostává mezi lid nejrůznější vědění. Ovšem mezi posledními
svazečky vyšel také jeden o „Vzniku bible“. Autor se na titulním listě označuje za doktora theologie,
je to tedy theolog. Píše, že Janovo evangelium vlastně v průběhu všech kapitol, už od 35. verše první
kapitoly, poukazuje na to, že jeho autorem je Jan. Když se mi ta knížka dostala do ruky, nechtěl jsem
opravdu věřit svým očím a řekl jsem si: Tady jde, zdá se, o jakýsi docela zvláštní objev, který je v
rozporu se všemi dosavadními okultními názory, že totiž o nejbližším žáku Krista Ježíše se
evangelium nezmiňuje před vzkříšením Lazarovým. Ale theolog by to přece měl vědět! A tak, abyste
snad něco ukvapeně neodsoudili, vezměte do ruky Janovo evangelium a přesvědčte se, co tam stojí:
„Druhého dne stál opět Jan a dva z učedníků jeho“ (1,35). Je tu zmínka o Janovi, tedy o Janu Křtiteli,
a mluví se o dvou jeho učednících. Nejpříznivější předpoklad pro tohoto theologa by byl, že měl ve
vědomí starou exoterní tradici, která má za to, že jedním z těch dvou učedníků byl Jan. Tato tradice
se opírá o Matouše 4,21. Ale Janovo evangelium nesmíme vysvětlovat pomocí ostatních evangelií.
Člověk s theologickým vzděláním tedy dokázal tu věc, že do populární literatury vnesl knížku přímo
škodlivou. A když víme, jak právě to, co se dostává mezi lid tímto způsobem, za pomoci takové levné
literatury, se zažírá stále dále, můžeme změřit, jaká škoda tím vzniká. To byla pouze vsunutá
poznámka, abychom měli jakousi ochrannou zeď proti nejrůznějším námitkám, jež by mohly uvádět
něco proti tomu, co tady říkáme.
Uvažujme nyní, že to, co předchází před vzkříšením Lazarovým, sice obsahuje sdělení o věcech
obrovsky závažných, že si ale autor ponechal nejhlubší věci až pro kapitoly po vzkříšení Lazarově.
Přitom však umístil všude poukazy na to, že obsah jeho evangelia je něco, v čem se může orientovat
jenom člověk až do jistého stupně zasvěcený. Proto naznačuje na různých místech, že ve věcech
sdělovaných v prvních kapitolách jde o druh zasvěcení sahající až do jistého stupně. Věc je totiž ta,
že člověk může být zasvěcen do různých stupňů. V jisté formě východního zasvěcení se například
rozeznávalo sedm stupňů zasvěcení, a těchto sedm stupňů bylo označováno různými symbolickými
jmény. První stupeň byl stupeň „havrana“, druhý byl stupeň „okultního“, třetí „bojovníka“, čtvrtý
„lva“. Pátý stupeň se u různých národů, které ještě pociťovaly jakýsi druh pokrevní sounáležitosti
(protože cítily, že se v ní odráží jejich skupinová duše), označuje jménem příslušného národa; tedy
například u Peršanů se člověk zasvěcený na pátém stupni teprve v okultním smyslu nazývá
„Peršan“. Když si ujasníme, co tato jména znamenají, ukáže se nám brzo oprávněnost těchto názorů.
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Kdo je zasvěcen na prvním stupni, prostředkuje mezi okultním a vnějším životem, je vysílán sem a
tam. Na prvním stupni se člověk musí ještě věnovat s plnou oddaností vnějšímu životu, ale to, co
tam vyzví, musí přinášet do míst zasvěcení. O „havranu“ se tedy mluví tam, kde slova mají něco
prostředkovat zvnějška dovnitř. Vzpomeňte si na havrany Eliášovy nebo na havrany Wotanovy,
dokonce ještě na havrany z pověsti o Fridrichu Barbarossovi, kde mají vyzvědět, zdali už je čas vyjít
ven. I Kdo byl zasvěcen na druhém stupni, stál již plně v okultním životě. Kdo byl na třetím stupni,
směl se už zasazovat ve prospěch okultních obsahů; stupeň „bojovníka“ neznamená člověka, který
bojuje, nýbrž člověka, který se smí zasazovat ve prospěch okultních nauk, ve prospěch toho, co
okultní život je s to dávat. Ten, kdo je „lev“, je člověk, který v sobě uskutečňuje okultní život; takže
smí vystupovat ve prospěch okultních obsahů nejenom slovy, ale i činy, to jest jistým druhem
magických činů. Šestý stupeň je stupeň „slunečního hrdiny“, sedmý stupeň „Otce“. Nám však půjde o
pátý stupeň.
Člověk, jak jsme si vysvětlili, byl zvláště za starých časů plně včleněn do svého společenství a proto
se také, pokud cítil své Já, cítil spíše jako článek skupinové duše. Kdo však byl zasvěcencem pátého
stupně, přinesl jistou oběť, oprostil se do té míry od svých osobních vlastností, že do své osobnosti
přijal základní charakter svého národa. Jako jiný člověk pociťoval svou vlastní duši uvnitř duše
svého národa, tak on přijal duši svého národa do sebe, jelikož všechno osobní pro něho
nepřicházelo v úvahu, pouze všeobecný duch národa. Proto v oněch východních mystériích
označovali takového zasvěcence jménem dotyčného národa. - A jak víte, čteme v Janově evangeliu,
že mezi prvními učedníky Krista Ježíše je i Natanael. Přivedou ho ke Kristu. Není zasvěcen tak
vysoko, že by byl s to poznat, koho má v Kristu před sebou. Kristus je přirozeně duch všeobsáhlého
vědění, kterého nemůže takový Natanael, člověk zasvěcený na pátém stupni, prohlédnout. Ale
Kristus vidí do Natanaela. Ukazují to dvě skutečnosti. Zač ho on sám označuje?
„Hle, pravý Izraelita!“ (1,47) Tady máte označení podle jména národa. Jako mezi Peršany nazývali
člověka zasvěceného na pátém stupni „Peršan“, tak nazývali u Izraelitů takového člověka „Izraelita“.
Proto Kristus nazývá Natanaela „Izraelita“. A dále mu říká: „Než tě Filip zavolal, když si byl pod
fíkovníkem, viděl jsem tě!“ (1,48)
To je symbolické označení pro zasvěcence, právě tak jako Buddhovo „sedění pod stromem poznání“.
Fíkovník je symbol egyptsko-chaldejského zasvěcení. Chce mu tím říci: Ó, Já vím dobře, že jsi člověk
v jistém smyslu zasvěcený a vidíš do jistých věcí, protože jsem tě viděl. Nyní ho Natanael poznává:
„Odpověděl Natanael a řekl jemu: Mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi ten král v Izraeli.“ (1,49)
Slovo „král“ znamená v této souvislosti: Ty jsi někdo vyšší než Já, jinak bys byl nemohl říci: „Když jsi
seděl pod fíkovníkem, viděl jsem tě.“ A Kristus na to odpovídá:
„Že jsem řekl: Viděl jsem tě pod fíkovníkem, věříš. Větší věci nad tyto spatříš.“ (1,50) O slovech
„amen, amen“ budeme ještě mluvit. Pak říká: „Pravím vám: Uzříte anděly Boží vystupující a
sestupující na syna člověka.“ (1,51) Něco většího, než už spatřili, uzří ještě ti, kdo jsou schopni
poznat Krista. Co je to zase za významné slovo? Abychom si je vysvětlili, vzpomeneme si především,
co je člověk vlastně zač. Řekli jsme, že člověk je něco jiného ve dne a něco jiného v noci. Za dne jsou
čtyři články člověka: tělo fyzické, étherné, astrální a Já navzájem pevně spojeny. Působí na sebe.
Dalo by se říci, že když člověk za dne bdí, jsou jeho fyzická a étherná tělesnost jistým způsobem
prostoupeny jeho astrálně-duchovým článkem a duchovým článkem jeho Já, jež o ně pečují. Ale
ukázali jsme si také, že v étherné a fyzické tělesnosti musí působit ještě něco jiného, aby člověk
vůbec mohl existovat ve své dnešní vývojové fázi. Neboť jsme si uvědomili, že člověk každou noc
vyjímá ven to, co se stará o jeho fyzické a étherné tělo, totiž tělo astrální a Já, a tak ponechává své
fyzické i étherné tělo po celou noc jejich vlastnímu osudu. Vy všichni každou noc věrolomně
opouštíte své fyzické i své étherné tělo. Z toho si můžete vyvodit, že duchová věda poukazuje přece
jistým právem na to, že fyzickým a étherným tělem proudí v noci božské duchové mocnosti a síly,
takže vaše fyzické a étherné tělo jsou přes noc takříkajíc napojeny na božské duchové síly a bytosti.
* Jde o pověst obdobnou české pověsti o blanických rytířích. Pozn. překl.
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Také jsme poukázali na to, že právě tehdy, když za dávných časů - za časů, které jsme označili za
dobu Jahvovu nebo Jehovovu - bylo astrální tělo a Já vně těla fyzického a étherného, že v té době na
ně Jehova působil inspirujícím vlivem. Co však vždycky prozařuje i fyzické i étherné tělo, to je pravé
světlo, plnost božství neboli Elóhímů, pléróma; jenomže člověk toto pravé světlo nemohl poznávat,
protože k tomu přece ještě nedostal potřebný impulz od principu Kristova, v době, než se tento
princip objevil na Zemi. Principy nacházející svůj výraz ve fyzickém těle, přebývají ve vyšším
duchovnu, v devachanu. Duchové bytosti a mocnosti působící na fyzické tělo mají domov ve vyšších
nebeských sférách, ve vyšším devachanu; mocnosti působící na étherné tělo mají domov v nižších
nebeských sférách. Tak můžeme říci; Do fyzického těla zasahují svou působností ustavičně bytosti
znejvyšších oblastí devachanu, a na tělo étherné působí ustavičně bytosti z nižších oblastí
devachanu. Člověk je však může poznat teprve až tehdy, když do sebe přijme podněty Kristovy:
Poznáte-li vskutku syna člověka, poznáte, jak v lidské bytosti vystupují a sestupují duchové síly z
nebeských sfér. Zvíte to díky impulzu, jejž Kristus dá Zemi!
Na to, co nyní následuje, jsme poukázali už včera. Je to svatba v Káni galilejské, událost, o níž se také
často mluví jako o „prvním z divů“ - lépe by bylo mluvit o „prvním znamení“, jež učinil Kristus Ježíš
(2,21-11). Abychom porozuměli, o jaké významné, mohutné věci tady jde, musíme shrnout
dohromady mnohé z toho, co jsme slyšeli v posledních přednáškách.
Především se tu mluví o svatbě. Proč ale o svatbě v Galileji? Proč tu jde o svatbu v Galileji,
pochopíme, když si ještě jednou připomeneme celé poslání Kristovo. Jeho poslání spočívá v tom,
aby člověku vnesl do duše plnou silu jeho Já, vnitřní samostatnost. Jednotlivé Já mělo dospět k tomu,
aby cítilo svou plnou samostatnost a uzavřenost, aby cítilo, že stojí plně samo v sobě. V budoucnu se
už člověk bude moci sbližovat s člověkem v lásce darované jako svobodný dar. Působením Kristova
principu má tedy do poslání naší Země vejít láska, která by se více a více povznášela nad hmotu a
více a více stoupala do duchovna. V prapůvodních dobách lidstva se milovali jen ti, kdo byli
vzájemně spjati pokrevními pouty/, a s neobyčejnou péčí se dbalo, aby láska měla tento hmotný
základ pokrevního spříznění. Kristus přišel, aby tuto lásku zduchovnil, aby na jedné straně vytrhl
lásku z pout, do níž se zaplétá pokrevním příbuzenstvím, na druhé straně aby dal impulz k
duchovní lásce. Mezi vyznavači Starého zákona vidíme, jak je tu ještě vyjádřeno to, co můžeme
nazvat: příslušnost ke skupinové duši, zakotvení jednotlivého Já ve společném Já. Viděli jsme, že pro
vyznavače Starého zákona něco znamenal výrok: „Já a otec Abrahám jsme jedno“; znamenal, že se
sám cítil v bezpečí, měl-li vědomí, že krev, která už kolotala v žilách otce Abraháma, kolotá
generacemi až k němu samému. Tehdy se cítil bezpečně ochráněn v celku; a jenom takoví lidé byli
považování za členy společenství, kteří pocházeli z proudu života, předávaného z generace na
generaci, který se udržoval tímto pokrevním příbuzenstvím. Docela na počátku vývoje lidstva na
Zemi se sňatky uzavíraly vůbec jenom v docela úzkých kruzích, v rodinách úplně pokrevně
spřízněných. Sňatky mezi blízkými příbuznými byly něčím, čeho se na počátku vývoje lidstva lidé
drželi. Úzké kruhy pokrevního spříznění se potom stále více rozšiřovaly. Sňatkem se spojovali i lidé
z různých kmenů, ne však ještě z různých národů. Národ Starého zákona lpěl pevně na tom, že bylo
třeba přísně zachovávat pokrevní příbuzenství v rámci národa. Za „Žida“ byl považován jenom
někdo, kdo byl Židem svou krví.
K tomuto principu se Kristus neobrací; obrací se k těm, kteří z tohoto principu pouhého pokrevního
spříznění vybočují, a proto to důležité, co přichází ukázat, neukazuje nejprve na území Judeje, nýbrž
venku v Galileji. Galilea byla území, kde se smísili lidé ze všech možných kmenů a národů.
„Galilejský“ znamená tolik co „míšenec“. Kristus Ježíš jde ke Galilejským, ktěm, kteří byli nejvíce
promíseni. A z proudu života, který se takto udržuje míšením krve z různých národů, má vzejít to,
co už právě není vázáno na hmotný základ lásky. Proto Kristus říká to, co přišel říci, na svatbě. Proč
právě na svatbě? Protože svatba poukazuje na předávání života z generace na generaci. A to, co
chce ukázat, neukazuje tam, kde se sňatky uzavírají jenom v užších hranicích, kde se uzavírají jen v
rámci pokrevních svazků, nýbrž tam, kde se uzavírají nezávisle na pokrevních svazcích. Proto
zaznívají Kristova slova na svatbě, a to na svatbě v Galileji. A chceme-li pochopit, co tady Kristus
chce ukázat, musíme se zase zahledět na celý vývoj lidstva.
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Často jsme zdůrazňovali, že pro okultistu neexistuje nic pouze vnějšího, pouze hmotného. Všechno
hmotné je pro něho výrazem něčeho duševně- duchového. A jako je vaše tvář výrazem něčeho
duševně-duchového, tak je sluneční světlo výrazem světla duševně-duchového. Všechno, co se
odehrává zdánlivě jenom hmotně, je současně výrazem hlubších, duchových dějů. Okultismus
nepopírá hmotu, jenom je i ta nejhrubší hmotná skutečnost pro něj výrazem duševně-duchové
působnosti. Dějům duchového vývoje tak ve světě odpovídají pokaždé souběžně probíhající
skutečnosti hmotné.
Když se v duchu zadíváme nazpět na vývoj lidstva, jak lidstvo ještě žilo na oné dávné pevnině mezi
Evropou a Amerikou, na staré Atlantidě, jak potom jeho život pokračoval dál do pozdější doby
poatlantské a jak generace po generaci nakonec dovedly lidstvo až do naší přítomnosti, pak
můžeme chápat celý smysl tohoto vývoje od čtvrté rasy k páté - hledíme-li na něj z hlediska ras - asi
takto: Z atlantského lidstva, pohrouženého ještě úplně do skupinové duše, mělo se v době
poatlantské poznenáhlu vyvíjet, mělo pomalu uzrávat Já v jednotlivé lidské osobnosti. Co duchovně
přinesl Kristus svým mocným duchovým impulzem, to muselo být pomalu připravováno ještě
jinými impulzy. Co vykonal Jahve, bylo, že vložil do astrálního těla zážitek Já ve skupinové duši a tak
připravil astrální tělo k pomalému zrání, aby mohlo přijmout ono plně samostatné „Já jsem“.
Jenomže člověk nemohl uchopit toto „Já jsem“ žádnou jinou cestou, než když se i jeho fyzické tělo
stalo vhodným nástrojem, aby se v něm toto „Já jsem“ mohlo uhostit. Snadno si představíte, že
astrální tělo by bylo mohlo být sebevíc schopné přijmout do sebe Já, pokud by fyzické tělo bylo
takové, že by nebylo vhodným nástrojem, schopným skutečně uchopit ono „já jsem“ i za bdělého
vědomí, pak by prostě nebylo možné, aby v člověku ožilo „Já jsem“. I fyzické tělo tedy musí být
vhodným nástrojem, jde-li o to, aby se něco projevilo tady na Zemi. A tak, když už astrální tělo
dosáhlo potřebné zralosti, muselo být i fyzické tělo připravováno, aby se stalo nástrojem pro
zážitek „Já jsem“. Ve vývoji lidstva k tomu také došlo.
Můžeme sledovat děje, jimiž bylo fyzické tělo připravováno, aby se stalo nositelem člověka
vědomého si sebe, nadaného vědomím „Já jsem“. Dokonce i bible nám to naznačuje: že ten, jenž se
stal v jistém smyslu praotcem v poatlantské době, Noé, byl první, kdo pil víno, první, kdo zakoušel
účinek alkoholu. Tady docházíme ke kapitole, která by opravdu mohla leckoho šokovat. To, co v
poatlantské době vystupuje do popředí jako zvláštní kult, je uctívání Dionýsovo. Všichni víte, že se
kult Dionýsův uvádí do souvislosti s vínem. Této podivné látky se ovšem lidstvu dostává teprve v
poatlantské době, a tato látka od té doby na lidstvo působí. Jak víte, působí nějak na člověka každá
látka, a alkohol má na lidský organismus docela určitý účinek. Během vývoje lidstva měl totiž jisté
poslání; ať to zní třeba sebe podivněji, dá se říci, že měl za úkol preparovat lidské tělo tak, aby toto
tělo bylo odříznuto od spojitosti s božskou působností, aby se mohlo vyloupnout ono osobní „Já
jsem“. Alkohol totiž působí tak, že člověka vytrhuje ze spojitosti s duchovým světem, do něhož byl
dříve zasazen; tento účinek má alkohol ještě i dnes. Alkohol nebyl v lidstvu nadarmo. Lidstvo si
bude moci v budoucnu říci v nejplnějším smyslu toho slova, že alkohol měl za úkol vtáhnout člověka
do hmoty natolik, aby se z člověka stal egoista, a že ho alkohol dovedl k tomu, že si na své Já začal
činit nárok on sám a nechtěl je už stavět do služeb celého národa. Alkohol tedy prokazoval lidstvu
opačnou službu, než jakou mu prokazovala skupinová duše. Vzal lidem schopnost cítit se ve vyšších
světech zajedno s větším celkem. Odtud kult Dionýsův, jenž pěstoval společenství v jistém druhu
vnějšího opojení, při němž se lidé rozplývali v jakémsi celku, aniž by tento celek vnímali. Vývoj v
poatlantské době byl s kultem Dionýsovým spjat proto, že tento kult byl symbolem pro funkci a
poslání alkoholu. Teď, kdy lidstvo zase usiluje, aby našlo cestu zpátky, kdy Já pokročilo ve vývoji
natolik, že člověk zase může najít spojení s božskými duchovými mocnostmi, teď nadešel čas, kdy
se opět dostavuje jistá reakce proti alkoholu, zpočátku dokonce podvědomá. K této reakci dochází
proto, že mnoho lidí už dnes cítí, že něco takového, co kdysi mělo zvláštní význam, není oprávněné
navěky.
Není třeba, aby snad někdo chápal to, co bylo právě řečeno o úloze alkoholu v určité době, jako
propagaci alkoholu; bylo to řečeno proto, aby se ujasnilo, že toto poslání alkoholu už je splněno a že
pro různé doby se prostě hodí různé vlivy. Ale v tomtéž období, kdy lidstvo bylo alkoholem vtaženo
nejhlouběji do egoismu, vynořila se také nejmocnější síla, schopná dát člověku největší popud, aby
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opět nalezl sepětí s duchovým celkem. Na jedné straně musel člověk sestoupit až na nejhlubší
stupeň, aby se osamostatnil, na druhé straně musela proti tomu vyvstat mocná síla, schopná dát
nový popud, aby člověk našel cestu zpátky k celku.
Toto musel Kristus naznačit prvním znamením svého poslání. Za prvé musel naznačit, že Já se má
osamostatňovat, a dále že se obrací k těm, kteří se už začali vyprošťovat z pokrevních souvislostí.
Musel se obrátit k takové svatbě, při níž těla byla pod vlivem alkoholu; jde o svatbu, na níž se pije
víno. A Kristus Ježíš ukazuje, jak pojímá své poslání ve vztahu k různým zemským obdobím. Jak
často slýcháme podivné výroky o tom, co tady znamená proměna vody ve víno! Dokonce i z
kazatelen slýcháme, že tu nejde o nic jiného, než že plytká voda Starého zákona má být nahrazena
jadrným vínem Nového zákona. Byli to patrně milovníci vína, kteří nacházeli vždycky znova zalíbení
v takovémto druhu výkladu. Neboť tak prostinké tyto symboly nejsou. Mějme na paměti, že Kristus
říká: Mám poslání, jež poukazuje až do nejzazší budoucnosti; a lidem, kteří se stali samostatnými
lidmi, mám přinést spojitost s Bohem, lásku k Bohu jako svobodný dar samostatného Já. - Tato
láska má člověka spojit s Bohem ve vnitřní svobodě, jako ho dříve do sféry tohoto božstva včleňoval
impulz skupinové duše, působící ještě jako neodbytně donucující síla.
Pokusme se teď postihnout náladu, jakou tehdy lidstvo prožívalo, postihnout především myšlenky,
jaké lidé tehdy měli. Říkali si: Člověk byl kdysi spjat se skupinovou duší a pociťoval spojitost s
božstvem. Pak jeho vývoj začal směřovat dolů. To lidé chápali jako zabřednutí do hmoty, jako
degeneraci, jako jakési odpadnutí od Boha, a ptali se: Odkudpak to, co člověk teď v sobě nese,
vlastně pochází? Od čeho odpadl? Čím dále bychom se dostávali nazpět ve vývoji Země, tím
zřetelněji budeme zjišťovat, že tuhé látky se pod vlivem tehdejších teplejších stavů mění stále více v
kapalné. Víme však, že tehdy, když Země byla ještě kapalnou planetou, už byl člověk také na světě.
Jenomže v té době byl také ještě méně odloučen od božstva než později. Stejnou měrou, jak Země
tuhla, zhmotňoval se i člověk. Když byla Země kapalná, byl člověk už ve vodě obsažen; ale chodit
mohl až po Zemi, v níž se usadily už i tuhé látky. Proto lidé pociťovali zpevňování člověka tak, že si
říkali: Člověk se rodí ze Země, jež byla ještě vodou, ale tehdy byl ještě cele spojen s božstvem.
Všechno, co ho vedlo do tuhé hmoty, ho znečišťovalo. Proto ti, kdo se měli rozpomenout na onu
dávnou spojitost s božským světem, přijímali křest vodou. Ten měl vyjádřit symbolicky: Uvědomte
si svou dávnou spojitost s božstvem. Tak byl míněn jakýkoli křest za starých dob. Je to vyjádřeno
radikálně. Ale má to umožnit, abychom si uvědomili, co tím je míněno.
Kristus Ježíš měl křtít něčím jiným. Neměl lidem poukazovat na minulost, nýbrž na rozvoj
duchovních sil v jejich nitru, směřující do budoucna. Vlivem „svatého“, nezkaleného ducha měl duch
v člověku najít spojitost s božstvem. Křest vodou byl křest vzpomínkový. Křest „duchem svatým“ je
však křest prorocký, poukazující do budoucna. Ona spojitost, která se úplně ztratila, na kterou měl
upomínat křest vodou, se rovněž ztratila v tom, co vyjadřoval symbol vína, obětního vína. Dionýsos
je rozkouskovaný bůh, bůh, který vešel do jednotlivých duší, takže jeho jednotlivé části už o sobě
vůbec nevěděly. Roztříštěn, rozdroben na kusy, vržen do hmoty je člověk vlivem toho, co lidstvu
přinesl alkohol, symbol pro Dionýsa. Ale na svatbě v Káni máme zachycen velký princip, totiž
pedagogický princip vývoje. Existují sice absolutní pravdy, ale lidstvu nemohou být tlumočeny jen
tak v kterékoli době. Každá doba musí mít své zvláštní úkony, své zvláštní pravdy.
Proč smíme dnes mluvit o reinkarnaci a tak dále? Proč se smíme sesednout v takovémhle
shromáždění a pěstovat vědu o duchu? Smíme to proto, že všechny ony duše, jež jsou dnes ve vás,
byly už vtěleny na Zemi tak a tak často v tolika a tolika tělech. Leckteré z těch duší, jež jsou dnes ve
vás, žily kdysi na územích germánských kmenů, kde mezi ně přicházeli kněží-druidové a formou
mýtů a pověstí přinášeli duším duchovní moudrost. A protože duše ji tehdy přijala do sebe v oné
formě, je dnes schopna ji přijímat v jiné formě, ve formě anthroposofie. Tehdy v obrazech, dnes v
podobě anthroposofie. Ale tehdy by nebylo bývalo možné pravdu přednášet dnešní formou.
Nesmíte se domnívat, že starý druidský kněz by byl mohl zvěstovat pravdu v té formě, jak s to děje
dnes! Ale anthroposofie je ta forma, jaká se hodí pro dnešní nebo nejblíže budoucí lidi. V pozdějších
inkarnacích bude pravda zase zvěstována v docela jiných formách a docela jinak se bude pro ni
působit; a to, čemu dnes říkáme anthroposofie, o tom si budou lidé vyprávět jako o dávné
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vzpomínce, tak jako si vyprávějí dnes pověsti a pohádky. Anthroposof nesmí být tak bláhový, aby si
říkal: Za dávných dob znali lidé jenom hlouposti a dětinské představy, a Jedině my jsme to dnes
dotáhli tak náramně daleko“. - Tak si počínají například ti, kdo se vydávají za monisty. My však
pracujeme v duchovní vědě, abychom připravovali příští epochu. Neboť nebýt naší epochy,
nenastala by ani příští. I s naukou o reinkarnaci se v tomto smyslu tropí mnoho neplechy. Přišli mi
už do cesty lidé, kteří si říkali, že v dnešním vtělení ještě nemusí být slušnými lidmi, na to že budou
mít ještě čas později. Ale když se s tím nezačne dnes, objeví se důsledek toho právě v příští
inkarnaci.
Tak nám musí být jasné, že formy pravdy nejsou nikdy ničím absolutním, nýbrž člověk poznává
pokaždé to, co odpovídá jisté vývojové epoše. Jinými slovy: i nejvyšší impulz musel sestoupit až k
životním zvyklostem tehdejší doby. Neboť musel to, co je nejvyšší pravdou, odít do slov a úkonů, jež
byly přiměřené porozumění dotyčné epochy. Tak musel Kristus vyjádřit jakousi dionýsovskou obětí,
obětí vína, jak se má lidstvo povznést k božstvu. Nebylo by správné se pohoršené ptát: Proč mění
Kristus vodu ve víno? Je třeba přihlížet k době. Jakousi dionýsovskou obětí musel Kristus
připravovat to, co mělo nastat v budoucnu. Kristus jde ke Galilejským, kteří jsou smícháni
dohromady ze všech možných národů, kteří nejsou spojeni pokrevními pouty, a vykonává tady
první znamení svého poslání; a přizpůsobuje se do té míry jejich životním zvyklostem, že jim
proměňuje vodu ve víno.
Uvědomme si, co tady chce Kristus vlastně říci. Chce dovést k duchovní sounáležitosti i ty lidi, kteří
sestoupili až na stupeň hmotné existence, symbolizovaný pitím vína. Nechce tu být jenom pro ty,
kteří jsou ještě schopni se povznést vzhůru onou očistou, kterou symbolizuje křest vodou. Je velmi
významné, že evangelium poukazuje přímo na to, že tu stojí šest nádob sloužících k očistě (2,6).
(Proč šest, k tomu se ještě někdy vrátíme.) „Očista“ je to, k čemu dochází při křtu. V dobách, z nichž
pochází evangelium, se mluvilo, když šlo o skutečnost křtu, o obřadu „křtění“ jako o „očistě“. Nikdy
se vlastně nepoužívalo slova „křest“, jenom se říkalo, že „se křtí“; a to, k čemu vlivem křtu docházelo,
se nazývalo „očista“. Nikde v Janově evangeliu nenajdete příslušné slovo, tedy ΒαπτιζΩ, jinak než v
podobě slovesa. Používá-li se ho ale jako podstatného jména, mluví se vždycky o „očistě“, tedy o
účinku, aby se člověk rozpomněl na stav, kdy byl čistý, na svou spojitost s božstvem. A tak Kristus
dokonce používá symbolických nádob pro oběť očišťování, když koná své znamení, jímž poukazuje
- způsobem odpovídajícím vývojovému období - na své vlastní poslání.
Tak nám svatba v Káni galilejské vyjadřuje přímo něco z nejhlubšího poslání Kristova. Musel tehdy
říci: V budoucnu nadejde můj čas; teď ale ještě nenastal. Co mám tedy vykonat, to ještě souvisí
zčásti s tím, co má být jednou mocí mého poslání překonáno. - Kristus stojí v současnosti a zároveň
poukazuje do budoucna a tím dává najevo, že nepůsobí v absolutním, nýbrž v kulturněpedagogickém smyslu pro tehdejší dobu. Proto je to matka, jež ho vyzývá a říká: „Nemají víno.“ On
ale odpovídá: To, co mám nyní vykonat, souvisí ještě se starými dobami, s tím, co spojuje „mne a
tebe“; neboť má vlastní doba, kdy víno se promění zpět ve vodu, ještě nenadešla. Jaký by to také
mělo mít vůbec smysl, aby užil slov: „Ženo, co je mi po tobě?“, když se pak beztak řídí tím, co řekla
matka? Smysl to má jenom tehdy, má-li nás to upozornit, že pokrevní spříznění přivodilo současný
stav lidstva a že nyní je do dějin vepisováno znamení - ve smyslu starých zvyklostí, které ještě
potřebovaly účast alkoholu -, znamení, jež poukazuje na dobu, kdy z pokrevních svazků zřetelně
vystoupí samostatné Já. Zatím že je třeba ještě počítat s oním starým principem, symbolizovaným
vínem, že však nadejde pozdější doba, která bude jeho vlastní dobou.
A kapitolu za kapitolou se teď z Janova evangelia dovídáme dvojí: Za prvé, že to, co evangelium
sděluje, sděluje těm, kdo jsou schopni jistým způsobem chápat okultní pravdy. Nezapomeňme, že
dnes se věda o duchu přednáší exoterně, tehdy ale mohli duchovědným pravdám rozumět jenom ti,
kdo byli opravdu v jistém smyslu zasvěceni až do toho nebo onoho stupně. Kdo mohl rozumět
něčemu z toho, co Kristus Ježíš považoval za nutné zvěstovat o hlubších skutečnostech? Rozumět
tomu mohl jenom ten, kdo byl schopen vnímat vně svého těla, kdo dovedl vystoupit ven z těla a
procitnout vědomě ve vyšším světě. Chtěl-li Kristus mluvit klidem, kteří mu mohli rozumět, museli
to být lidé už v jistém smyslu zasvěcení, kteří už byli sto jistým způsobem vidět duchovně. Když
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například v kapitole o rozmluvě s Nikodémem mluví o znovuzrození duše, vidíme, že tuto pravdu
zvěstuje někomu, kdo vidí duchovými smysly. Jen čtěte:
„Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v
noci...“ (3,1-2) Jenom si zvykněme klást slova na zlatnické váhy! Text nám naznačuje, že Nikodém
přichází k Ježíšovi „v noci“, což znamená, že vně fyzického těla přijímá to, co mu Kristus Ježíš
považuje za nutné říci. „V noci“ přichází ke Kristu Ježíši, to jest tak, že používá svých duchových
smyslů. Tak jako se Natanael a Kristus Ježíš mohou dorozumět jako zasvěcenci na základě výroku o
fíkovníku, tak naznačuje evangelium i tady, o jakou schopnost k dorozumění jde.
To druhé, co se z evangelia dovídáme, je, že Kristus chce vždycky plnit poslání, které nedbá na
pouhé pokrevní svazky. Evangelium to dává docela zřetelně najevo tím, že líčí, jak Kristus se obrací
na Samaritánku u studně. Sděluje jí poznatky, jaké chce předávat těm, jejichž Já je vyňato,
vyzvednuto ven z pokrevního společenství.
„I přišel k městu samařskému, kteréž slove Sichar, nedaleko pole, které byl dal Jákob Josefovi, synu
svému. Byla pak tu studnice Jákobova. Protož Ježíš, unaven po cestě, posadil se tak na studnici. A
bylo okolo polední hodiny. I přišla žena ze Samaří vážiti vody. Kteréž řekl Ježíš: Dej mi pít. Neboť
učedníci jeho byli odešli do města, aby nakoupili pokrmů. I řekla jemu žena ta Samaritánka: Jak to,
že ty, Žid, žádáš nápoje ode mne, od ženy Samaritánky? (Neboť neobcují Židé se Samaritány.)“ (4,59) Máme zde poukaz na to, že to je něco zvláštního, že Kristus jde k národu, jehož Já jsou vyňata ze
skupinové duše, vykořeněna. To je to důležité, na čem záleží.
Z vyprávění o královském služebníku vyplývá dále, že Kristus prolamuje nejen to, co se na základě
pokrevních pout spojuje svatbami v rámci národa, ale i to, co se podle pokrevních pout člení na
jednotlivé stavy. Přichází k těm, jejichž Já - užijme opět toho výrazu - je vykořeněno: Uzdravuje syna
královského služebníka, jenž mu je vlastně podle židovského pojetí cizí. Všude najdete poukazy na
to, že Kristus je misionář svébytného Já, jež je ukryto v každé lidské osobnosti. Proto také smí říci:
Mluvím-li o sobě, nemluvím ve vyšším smyslu vůbec o svém Já, o tom Já, jež sedí uvnitř ve mně,
nýbrž užívám-li slov „Já jsem“, mluvím o bytosti, o něčem, co najde každý sám v sobě. Mé Já je
zajedno s Otcem; ale vůbec Já jako takové, Já, jež je v každé osobnosti, je zajedno s Otcem. - To je
také hlubší smysl onoho poučení, které Kristus dává Samaritánce u studny.
Chtěl bych vám především připomenout jedno slovo, jež vám může otevřít hluboké porozumění,
pokud je správně pochopíte: místo ve 3. kapitole, verš 31-34, které je ovšem třeba číst s vědomím,
že tato slova pronáší Jan Křtitel:
„Kdo shůry přichází, nade všechny jest. Kdo ze země jest, zemský jest a zemské věci mluví. Kdo z
nebe přichází, nade všechny jest. A co viděl a slyšel, to osvědčuje; ale svědectví jeho nikdo nepřijímá.
Kdo přijímá svědectví jeho, zpečetil, že Bůh pravdomluvný jest. Neboť ten, kterého Bůh poslal,
mluví slova Boží; neboť Bůh nedává ducha podle míry.“ Rád bych jednou poznal člověka, který těm
slovům podle tohoto překladu opravdu rozumí. Co je to za protiklad? „Ten, kdo přichází od Boha,
mluví slova Boží; neboť Bůh nedává ducha podle míry.“ Jaký je smysl těch vět?
Nesčetnými výroky chce Kristus říci: Mluvím-li o Já, mluvím o věčném Já v člověku, které je zajedno
s duchovým prazákladem světa. Mluvím-li o tomto Já, mluvím o něčem, co přebývá v nejvnitřnějším
nitru lidské duše. Když mi někdo naslouchá - a teď mluvím jenom o nižším Já, které necítí pranic
věčného -, ten nepřijímá mé svědectví, ten mi vůbec nerozumí. Neboť Já nemohu mluvit o něčem, co
by proudilo ode mne k němu. Pak by nebyl samostatný. Boha, kterého hlásám, musí každý najít sám
v sobě jako svůj věčný základ. - Jenom o pár veršů nazpátek najdete místo:
„A Jan také ještě křtil v Enón blízko Sálim, neboť tam bylo mnoho vody. I přicházeli a křtili se. Neboť
Jan ještě nebyl vsazen do žaláře. Tehdy vznikla otázka mezi učedníky Janovými a Židy o očišťování“
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(3,23-25), to jest o způsobu křtu. Když byla vznesena v tomto kruhu takováto otázka, mluvilo se
vždycky o spojitosti s božským světem a o pohroužení člověka do hmoty, a jak byl člověk podle
staré ideje o Bohu spojen s božstvem skupinovou duší. Pak přicházejí další za Janem a říkají mu:
Ježíš ale také křtí! A Jan jim teprve musí objasnit, že to, co přichází do světa skrze Ježíše, je něco
docela zvláštního. A objasňuje jim to tím, že říká: Ježíš, ten neučí oné spojitosti, kterou symbolizuje
starý křest, nýbrž učí, že člověk je sám veden svobodným darem osamostatněného já; a každý musí
sám v sobě objevit ono „Já jsem“, to jest Boha, jenom tím získá možnost najít v sobě spojitost s
božským světem. - Pokud Janova slova jsou čtena tímto způsobem, pak si posluchač uvědomí, že on
sám, že „Já jsem“ je posláno od Boha. Někdo takový, kdo je poslán od Boha, kdo je vyslán, aby tímto
způsobem zažehoval božství, ten také zvěstuje Boha v pravém smyslu, ne už podle pokrevního
příbuzenství.
A teď si to místo přeložme tak, jak má skutečně znít. Předpoklady k tomu získáme, když si ujasníme,
jakého druhu byly nauky starých národů. V mnoha knihách byly umně zaznamenávány. Stačí jen,
když si vzpomeneme na Žalmy, kde působnost Boží byla hlásána onou krásně sestavenou mluvou.
Když se tehdy mluvilo o spojitosti s Bohem, mluvilo se pouze o starých pokrevních souvislostech.
Člověk se tomu všemu mohl naučit, ale nikdy se z toho všeho nenaučil více, než že nějak souvisí s
oním starým božstvem. Když však lidé chtěli porozumět Kristu, nepotřebovali žádné ty staré
zákony, žádné ty staré umělosti. Čemu učil Kristus, to mohli uchopit tou měrou, jak uchopili sami v
sobě svého vlastního ducha, své Já. Pak sice ještě nemohli mít plné vědění o Bohu, ale mohli
rozumět tomu, co slyšeli ze rtů Krista. Ježíše. Měli pak předpoklad k porozumění. Obešli se potom
bez veškerých žalmů, beze všech umně sestavených nauk, a potřebovali jenom to nejprostší, to jest
neumělá, nijak neupravená slova. Stačilo, když promluvili svými dětsky prostými slovy, a byli s to
svědčit o Bohu. To bylo možné i nejprostšími, nedokonalými slovy, mohla to být i jednotlivá slova,
postrádající jakoukoli „míru“. Kdo třeba mluvil jenom jakž takž, ale cítil ve svém Já, že je poslán od
Boha, ten mohl rozumět i tomu, co mluvil Kristus. Ten, kdo ví jenom o pozemské spojitosti s Bohem,
ten mluví veršovaným jazykem žalmů, ale celé to jeho metrum, celá jeho míra ho nedovede k
ničemu jinému než ke starým bohům. Ten však, kdo cítí, že základ a původ jeho bytosti je v
božských světech, ten je nade všechny, a může osvědčovat, co viděl a slyšel v duchových světech.
Ale jeho svědectví nepřijmou ti, kteří přijímají svědectví leda obvyklým způsobem. Pokud se objeví
takoví, kteří je přijmou, pak prokážou právě svým přijetím, že se cítí jako poslaní od Boha. Tomu, co
jim onen druhý říká, pak nejenom věří, ale rozumějí, a svým porozuměním sami zpečeťují svá slova.
„Kdo pociťuje přítomnost Já, zjevuje i neupravenou mluvou slova Boží“. To to znamená. Neboť duch,
o kterého tady jde, se nemusí vyjadřovat žádným básnickým metrem, žádným měřením slabik; stačí,
když se vyjadřuje nejprostším, neumělým způsobem.
Snadno se ovšem taková slova mohou brát za slavnostní vyhlášení práva na nemoudrost. Ale ten,
kdo odmítá moudrost, protože podle jeho mínění musí být možné vyjádřit nejvyšší tajemství
nejprostší formou, činí tak - byť často nevědomky - jenom z jistého sklonu k duševnímu pohodlí. Je-li psáno: „Bůh nedává ducha podle míry“, je tím míněno, že míra nedopomáhá k duchu; kde však
je duch opravdu přítomen, tam vznikne i míra. Ne každý, kdo má míru, má ducha; kdo však má
ducha, dospěje jistojistě i k míře. Jsou věci, které přirozeně nesmíme obracet naruby: Jestliže někdo
nemá míru, není to ještě zdaleka známka toho, že má ducha, jako naopak není také ještě
poznávacím znamením pro ducha, že někdo má míru. Věda jistě není známkou moudrosti, ale
nevědomost určitě také ne. - Tak nám evangelium ukazuje, že Kristus apeluje na osamostatněné Já v
každé lidské duši.
„Míru“ tady musíte chápat na způsob „časomíry“ nebo „básnického rozměru“, tedy jako umně
skládanou řeč. - A předchozí věta zní doslova: „Ten, kdo poznává Boha, protože prožívá „Já jsem“,
osvědčuje i nejneumělejšími slovy božskou - nebo Boží - mluvu“ - a nachází cestu k Bohu.
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VI - „JÁ JSEM“
Hamburk, 25. května 1908
Už jsme si v těchto přednáškách poukázali na to, že rozmluvu Krista Ježíše s Nikodémem je třeba
chápat jako rozhovor Kristův s osobností schopnou vnímat něco, co člověk vnímá mimo fyzické tělo
vyššími poznávacími orgány, pokud už je do jistého stupně vyvinul. Jasně a zřetelně je to v
evangeliu naznačeno pro každého, kdo takovým věcem rozumí, a to tím, že se tam praví, že
Nikodém přišel za Kristem Ježíšem „v noci“, to jest ve stavu vědomí, v němž člověk nepoužívá svých
vnějších smyslových orgánů. Nemusíme se zabývat triviálními výklady, jaké snad o výrazu „v
noci“ podává ten nebo onen. Jak víte, mluví se v tomto rozhovoru o tom, že existuje znovuzrození
člověka „z vody a z ducha“. Jsou to velice důležitá slova, jež Kristus pronáší k Nikodémovi o
znovuzrození ve 3. kapitole, verš 4 a 5: „Řekl jemu Nikodém: Kterak může člověk naroditi se, starý
jsa? Zdali může podruhé v život matky své vejíti a naroditi se?
Odpověděl Ježíš: „Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nikoli nevejde do
království Božího.“
Že tato slova je třeba vážit na zlatnických vahách, to jsme si už řekli. A musíme mít rozhodně na
paměti, že na jedné straně platí, že slova takového náboženského dokumentuje třeba brát doslova;
ale na druhé straně platí i to, že ten doslovný smysl musíme teprve najít, teprve znát. Často se cituje
věta: „Literatura zabíjí, ale duch obživuje“ (2. Kor. 3.6.). Lidé, kteří citují tuto větu, používají jí často
prapodivným způsobem. Považují tu větu za pobídku, aby ze slov evangelia vyčetli svou vlastní
fantazii, kterou nazývají „duchem té věci“; a někomu, kdo se lopotí, aby nejprve poznal literu, než
dojde k duchu, potom říkají: Ach, co je nám po liteře; litera zabíjí, ale duch obživuje! Kdo tak mluví,
stojí asi tak na stejné výši jako člověk, který by říkal: Duch je to, co v sobě chová ten pravý život, tělo
je něco mrtvého; rozbijme tedy tělo, pak duch obživne! - Kdo tak mluví, neví, že duch se utváří krok
za krokem, že člověk musí užívat orgánů svého fyzického těla, aby do sebe přijal to, co je možné
zakusit ve fyzickém světě, a mohl to pak včleňovat do ducha. Nejprve musíme tedy znát literu; pak
můžeme literu třeba i usmrtit, jako lidské tělo odpadne od lidského ducha, když lidský duch z něho
vytěžil všechno, co potřeboval.
Něco mimořádně hlubokého je uloženo právě v této kapitole Janova evangelia. Do jejího smyslu
budeme moci vniknout jenom tehdy, budeme-li sledovat evoluci člověka ještě dále do minulosti, než
jsme to již učinili koněm účelům, o něž nám šlo v dosavadních úvahách o Janově evangeliu. Dnes
tedy budeme sledovat člověka nazpět do ještě mnohem dřívějších období zemského vývoje.
Ale abyste nebyli hned ze začátku přespříliš šokováni tím, co je nutné povědět o těchto raných
stavech lidstva, chtěl bych vás ještě jednou zavést do staré doby atlantské.
Jak víte, upozornil jsem už na to, že před oním velkým převratem na naší Zemi, který se nám
dochoval v pověstech o potopě, žili naši lidští předkové na západ od dnešní evropské pevniny na
území, které dnes už neexistuje, nýbrž tvoří dno Atlantského oceánu. Tato pevnina, kterou
nazýváme stará Atlantida, byla domovem našich předků. Zkoumáme-li poslední období této
atlantské periody lidstva, pak ovšem shledáme, že člověk v těchto značně odlehlých minulých
dobách už alespoň nebyl příliš nepodobný své dnešní podobě. Ale postoupíme-li nazpět až do
prvních dob Atlantidy, nalezli bychom už lidskou podobu dočista odlišnou od dnešní. Ale můžeme
postoupit ještě dále do minulosti.
Před dobou atlantskou žil člověk v končině, kterou podle dnešních jazykových zvyklostí nazýváme
Lemurie. Ta zanikla rovněž vlivem mohutných převratů na naší Zemi. Ležela přibližně v místech, jež
dnes leží mezi jižní Asií, Afrikou a Austrálií. Zkoumáme-li lidské podoby, jaké žily v Lemurii, pokud
jsou přístupné jasnovidnému pohledu, zjišťujeme, že se od dnešních lidí velice liší, a není nutné,
abych vám tyto lemurské podoby a podoby z první atlantské doby přesně popisoval. I když si už
dáváte líbit lecjaké to líčení duchové vědy, tedy by vám ona podoba dávných lemurských lidí, od
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základu odlišná od dnešních lidí, přece jenom připadala značně nepravděpodobná. Ale zajisté
stránky ji budeme muset přece jenom popsat, i když hodně zvnějšku, chceme-li porozumět tomu, co
se s člověkem událo během zemského vývoje.
Představte si - ve skutečnosti to ovšem není možné, ale kvůli porozumění to chvíli předpokládejme
-, že byste se mohli dívat dnešními smysly (které jste tehdy pochopitelně neměli) do poslední
lemurské a do první atlantské doby lidstva a pozorovat povrch Země v jeho různých částech. Pokud
byste očekávali, že by se dal někde na Zemi najít takovým smyslovým vnímáním i člověk, tedy byste
se mýlili. Člověk se tehdy ještě nevyskytoval v takové podobě, abyste ho byli mohli vidět dnešními
smysly. Sice by se vám naskýtal pohled, že jisté oblasti povrchu naší Země už vyčnívají asi tak na
způsob ostrovů ze Země, jinak ještě tekuté, buď obklopené mořskou vodou, nebo zahalené párou.
Ale krajiny vyčnívající jako ostrovy přece jenom nebyly tak pevnými oblastmi jako naše dnešní
pevniny, nýbrž byly to měkké zemské masy, mezi nimiž porůznu prošlehovaly mocnosti ohňového
rázu, takže takové ostrovní oblasti se působením tehdejších sopečných mocností ustavičně vynořují
a zase propadají zpátky. Zkrátka - Země ještě obsahuje živel činně se projevující ohněm, a všechno
ještě živě proudí, všechno se proměňuje. Shledali byste, že na jistých územích, která se už ustálila,
která se už ochladila do takovéhoto stupně, žijí předchůdci našeho dnešního zvířectva. Z nich už
byste mohli tu a tam něco postřehnout: nacházeli byste groteskní podoby, předchůdce našich plazů
a obojživelníků. Ale z člověka byste nebyli mohli spatřit nic, protože člověk v tehdejší době vůbec
neměl tak husté, pevné fyzické tělo. Člověka byste museli hledat úplně někde jinde, takříkajíc v
masách vody a páry, asi tak, jako když dnes zkusíte plavat dál do moře a z jistých nižších zvířat tam
uvidíte sotva co jiného než trochu měkké, slizké hmoty. Tak byste v oblastech vodních par nacházeli
tehdejší lidské fyzické tělo. Čím dále byste se dostávali do minulosti, tím řidší bude člověk té doby,
tím podobnější svému vypařujícímu se nebo vodnatému okolí. Teprve během atlantské doby se
člověk stále více zhušťuje; a kdyby bylo možné sledovat celý ten postupný vývoj očima, mohli
bychom sledovat, jak se tento člověk zhušťováním postupně vyčleňuje z vody a dostává se více na
zemskou půdu. Takže je skutečně pravda, že fyzický člověk stanul na pevné půdě naší Země
poměrně pozdě. Sestoupil z prostoru prostoupeného vodou a vzduchem, poznenáhlu se vyčleňoval,
krystalizoval z tohoto prostoru vody a vzduchu. Tak jsme si načrtli v nejhrubších obrysech obraz
toho, že může existovat člověk, který se, abychom tak řekli, ještě vůbec neliší od svého okolí, který
pozůstává z téhož živlu, ve kterém žije. Půjdeme-li co nejdále nazpět ve vývoji Země, zjistíme, že
toto lidské tělo bude stále řidší a řidší.
Přenesme se nyní zpátky až k počátku naší dnešní planety Země. Víme, že naše dnešní planeta Země
vzešla ze starého Měsíce. Nazvali jsme starý Měsíc „kosmem moudrosti“. Tento starý Měsíc neměl
na jistém stupni svého vývoje to, čemu dnes říkáme země, pevná země; musí nám totiž být naprosto
jasné, že na onom vtělení naší planety, které předcházelo před vtělením zemským, byly i fyzické
poměry úplně jiné. Když se vrátíme až do stavu starého Saturnu, nesmíme si představovat, že by to
tam bylo vypadalo tak jako dnes tady na Zemi, že by tam bývaly byly skály, na které byste si mohli
stoupnout, stromy, na něž byste se mohli vyšplhat. To všechno vůbec neexistovalo. Kdybyste se byli
blížili z dálek vesmíru starému Saturnu asi ve středním stavu jeho vývoje, tedy byste nebyli viděli,
že se snad před vámi vznáší nějaké zvláštní vesmírné těleso, nýbrž byli byste pocítili něco
podivného, totiž že jste se dostali do oblasti, kde máte pocit, asi jako byste vlezli do pece. Jediná
skutečnost Saturnu spočívala vtom, že měl jiný tepelný stav než jeho okolí. Podle ničeho jiného by
nebylo bývalo možné jej vnímat.
Okultismus nerozeznává (jako současná triviální fyzika) trojí skupenství, trojí stav hmoty, nýbrž
rozeznává ještě více takových stavů. Fyzik říká, že v současné době existují tělesa tuhá, kapalná a
plynná. Ale Saturn nebyl ještě ani plynný. Plynný stav je mnohem hustší než nejtvrdší stav
saturnský. V okultismu rozeznáváme ještě stav tepelný, který není pouhým pohybovým stavem
hmoty, nýbrž čtvrtým substanciálním stavem. Jenom z tepla pozůstával starý Saturn; a postoupímeli od Saturnu dále ke Slunci, prožijeme zároveň zhuštění oné dávné ohnivé planety. Slunce je
prvním vtělením naší planety, které je plynné. Teprve Slunce je tělesem plynným nebo vzdušným.
Měsíc se pak zhušťuje ještě více. Je to těleso kapalné, které se teprve později, až Slunce se od něho
oddělí, dostane do hustého stavu; ale vlastní střední stav, kdy je ještě spojen se Sluncem, je stavem
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tekutým. To však, čemu dnes říkáme nerostná země, co tvoří nerosty, skalní masy, co tvoří polní
půdu, to ještě na starém Měsíci neexistovalo. To se objevuje až na naší Zemi, teprve na Zemi to
krystalizuje z někdejší, spíše tekuté substance.
Když začíná Země svůj vývoj, musí ještě jednou zopakovat všechny své různé dřívější stavy. Každé
kosmické těleso - i každá bytost - pokaždé opakuje na novém vývojovém stupni dřívější stavy, takže
naše Země prochází rychle stavem saturnským, slunečním a měsíčním. Když prochází stavem
měsíčním, pozůstává zvody smíšené svodní parou, ne z dnešní vody, nýbrž z jakési vodovité, tedy
kapalné substance; stav kapalný je nejhustší, k němuž se dopracovává. Tato vodnatá koule,
vznášející se ve vesmíru, není vodou v dnešním smyslu, nýbrž je to voda smíšená s vodní parou,
tedy smíšenina ze živlu kapalného a plynného, - a v té se už vyskytuje i člověk. Protože se doposud
nevyloučily a neusadily žádné tuhé substance, může člověk žít v této vodové kouli. Z dnešního
člověka je v ní Já a astrální tělo. Ale jeho Já a jeho astrální tělo ještě nemají pocit, že by byly určitou
oddělenou bytostí, nýbrž cítí se jakoby hebce uloženy, jako by spočívaly v lůně božských duchových
bytostí; necítí se ještě vyloučeny ze všeobsáhlé duchové podstaty, jejímž tělem je vodovitá, parami
dýmající Země. Ale vnitru těchto astrálních těl, vybavených jástvím, se teď začínají vytvářet docela
řídké, jemné lidské zárodky. To je nakresleno na prvním obrázku.

To, co je tady nahoře, znázorňuje astrální tělo a Já, neviditelné pro vnější pohled a ještě takto hebce
uložené do vodnaté zeměkoule; tyto neviditelné články člověka vydobývají ze sebe první zárodek
lidského fyzického těla, jež se tu objevuje ještě spolu s étherným tělem v docela, docela řídkém
stavu. Tento zárodek se takto vyčleňuje z obou vyšších článků. Kdybyste to sledovali jasnozřivým
pohledem, spatřili byste, jak tento první zárodek fyzického a étherného těla je jakoby obklopen
tělem astrálním a jástvím, tak jak to je nakresleno na prvním obrázku. To, co z vás dnes, když spíte,
zůstává ležet v posteli, vaše tělo fyzické a étherné, to se v onom vývojovém stavu Země tvoří v
prvních náznacích jako první zárodek člověka, ještě úplně zahalený astrálním tělem a jástvím. V
něm se substance smíšená zvody a páry zhušťuje. Astrální tělo s jástvím dávají podnět, aby se tak
všude včleňoval první zárodek člověka do původní vodnaté Země. Postup vývoje zvířat a rostlin
přitom nemůžeme dále sledovat.
To další, co se nyní tvoří, je, že voda se zhušťuje a že se v jistém smyslu ukazuje jednak vzduch,
jednak voda, že tedy voda a pára už nejsou promíseny, nýbrž voda a vzduch se od sebe odlučují.
Důsledek toho je, že lidské tělo - tělo fyzické a étherné - se opět stává o něco hustším, že se samo protože se vzduch teď odloučil od vody - stává vzdušnou bytostí a přijímá do sebe živel ohňový,
takže to, co bylo dříve vodovité, se nyní stává něčím vzdušným. Fyzicko-étherný zárodek člověka
teď pozůstává ze vzduchu, jímž proudí oheň; astrální tělo a Já jej obklopují, a to všechno se v tom, co
ještě zbylo z vody, pohybuje střídavě sem a tam, tedy jednak ve vodě, jednak ve vzduchu.
Máme tedy člověka před sebou v té podobě, že to, co dnes u spícího člověka leží v posteli, se
objevuje jako zárodek, který už dosáhl hustoty vzduchu a je prožhnut ohněm. Ke každému
takovému ohňovému člověku patří astrální tělo a Já. O těch budete mít ovšem stále na paměti, že
spočívají v lůně božstva, to jest, že se také ještě necítí jako oddělené Já.
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O takových věcech musíte zhluboka přemýšlet. Neboť tyto stavy se liší tak velice od dnešního
zemského stavu, že člověka šokují a připadají mu jaksi nepochopitelné. - Možná, že se zeptáte: Co je
to zač, ten oheň, který je tady zakreslen do vzduchu? Ten oheň, jejž člověk v sobě měl už tehdy, ten
ve vás žije dodnes. Je to onen oheň, který prochvívá vaší krví, je to teplo krve. I zbytky někdejšího
vzduchu ještě žijí ve vašem organismu. Když vdechujete a vydechujete, pak máte ve svém jinak
tuhém těle vzduch, který proudí z vás a do vás. Představte si třeba, že hodně zhluboka vdechnete;
pak tento vzduch bude přijat do vaší krve; tím se z něho stane teplý vzduch. A teď si představte, jak
tento vzduch proniká celým tělem, jak vniká do všech jeho částí. Ale teď si odmyslete všechno tuhé
a kapalné, a představte si jenom tu podobu, která by pak ještě zbyla - podobu člověka, který právě
vdechl, to jest vehnal kyslík až do nejzevnějších částí těla: Zbyde vám tedy podoba, která bude
člověku velmi podobná, ale bude složena ze vzduchu - vzduch, který proudí člověkem, přijme úplně
formy lidského těla. Zbyde vám tedy jakési stínové tělo, složené ze vzduchu, prostoupeného teplem.
Tehdy jste neměli tuto dnešní podobu, ale byli jste lidmi tohoto druhu. A fyzické a étherné tělo byly
zahaleny astrálním tělem, které bylo vybaveno jástvím. Ten, kdo se oddává iluzi, že v prvních
dobách Atlantidy už lidé chodili po zemi tak jako dnes, ten se mýlí. Lidé teprve sestupovali z oblastí
vzdušných do hustší hmotné oblasti. Na Zemi byla tehdy nanejvýš zvířata; ta nedovedla vyčkat se
vtělením do fyzična a tak se zarazila ve vývoji, protože Země tehdy ještě nebyla zralá, aby dodala
materiál pro lidská těla. Proto se zvířata zarazila na nižších formách, protože nedovedla čekat se
sestupem.
Další krok spočíval v tom, že člověk se ve svém fyzickém těle rozčlenil na vzduch a teplo a součásti
kapalné, což však v okultním smyslu znamená: stal se z něho vodní člověk. Mohli byste teď, pravda,
říci: Ale člověk byl přece už i předtím vodním člověkem. To byste ale nemluvili docela správně.
Země byla předtím vodovou koulí a v ní byly - pouze duchově - tělo astrální a já; ty pluly v oné vodě
jako cosi duchového, nebyly to ještě oddělené bytosti. Teprve teď se ocitáme v bodě, kde byste ve
vodě našli fyzické tělo člověka, protože se tam vyskytoval - řekněme - na způsob medúzy. Mohli
byste plavat v onom pravěkém moři a nacházeli byste tam podoby, které se zhustily z vody a jimiž
byste se mohli dívat skrz na skrz. Tak tito lidé tehdy nejprve vypadali; měli tělo teprve z vody, a
zatímco měli tělo z vody, bylo jejich astrální tělo a jejich Já ještě do značné míry uloženo do lůna
božsky-duchových bytostí.
V době, kdy člověk měl takovéto vodové tělo, bylo rozdělení stavů jeho vědomí úplně jiné než
později. Nevyskytovalo se tehdy rozdělení na nevědomou noc a vědomý den, jak to známe dnes,
nýbrž v dobách, kdy člověk byl ještě hebce uložen do lůna božských duchových bytostí, měl v noci
tlumeně-splývavé vědomí astrální. Když se za dne nořil do svého tekutého fyzického těla, nastávala
pro něho noc; a když pak byl zase venku z fyzického těla, vzcházelo mu oslňující astrální světlo.
Když se ráno nořil do fyzického těla, tedy se svět kolem něho šeřil a kalil, tehdy pro něho začínalo
jakési bezvědomí. Avšak stále zřetelněji se formovaly v jeho fyzickém těle jeho dnešní fyzické
orgány. A tak se člověk postupně učil vidět. Denní vědomí se stále více rozjasňovalo, a tím se cítil
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stále více odříznut od lůna božských bytostí. Teprve když se přibližoval střed atlantské doby, je
člověk zhuštěn natolik, že už začíná mít maso a kosti, že tedy, když zhuštění nejprve pokročilo v
některých částech až na stupeň chrupavek, se potom objevují postupně i kosti. A současně se i Země
venku stále více zpevňuje, a člověk vstupuje na pevnou zemskou půdu. V důsledku toho mizí stále
více vědomí, které měl v božsky-duchových světech; stává se stále více pozorovatelem vnějšího
světa a hotoví se stát se skutečným pozemšťanem. V poslední třetině atlantské doby se potom
lidská postava stává stále podobnější dnešní lidské podobě.
Tak člověk do slova a do písmene sestupuje ze sfér, které je třeba označit za sféry vody a vodních
par, za sféry vodovzdušné nebo nějak podobně. Pokud přebýval ve sférách vodních a vzdušných,
bylo jeho vědomí jakousi světelnou astrální vnímavostí, neboť kdykoli byl venku z fyzického těla,
dlel nahoře mezi bohy. Ale zhuštěním fyzického těla takříkajíc přerušil své spojení s božskou
substancí. Jako něco, co dostává skořápku, tak se člověk pomalu vyčleňoval z dřívější spojitosti,
když přestal být tvorem vodnatě-vzdušným. Dokud byl tvorem vodnatým a vzdušným, byl nahoře
mezi bohy. Nemohl sice vyvíjet své Já, ale ještě se neodloučil od božského vědomí. Když potom
sestoupil do fyzična, zatemňovalo se jeho astrální vědomí stále více.
Chceme-li charakterizovat smysl tohoto vývoje, můžeme říci: Druhdy, když člověk byl ještě mezi
bohy, bylo jeho fyzické a étherné tělo vodnaté a vzdušné, a teprve se zhušťováním Země se zvolna a
postupně zhustilo do své dnešní hmotnosti. To je sestup. Právě tak, jako člověk sestoupil, vystoupí
zase vzhůru. Až tady zakusí, co bude moci zakusit v tuhé hmotě, vystoupí opět vzhůru do oblastí,
kde jeho fyzické tělo bude vodnaté-vzdušné. To vědomí by člověk měl v sobě chovat, že bude-li se
chtít zase spojit svým vědomím s bohy, jeho pravé bytí bude muset být zasazeno do oblastí, z nichž
sám pochází. Z vody a vzduchu se člověk zhustil do své dnešní existence; zředěním se tam opět vrátí.
Jedině v duchu může dnes tento stav už předejmout - tím, že si vnitřně zajistí vědomí o tom, čím se
později stane fyzicky. Ale sílu k tomu získají lidé jenom tím, že to dnes vědomě přijmou do svých
myšlenek. Až si člověk vydobude toto vědomí, dosáhne cíle své pozemské existence, svého
pozemského poslání. A co že to znamená? Toto: Člověk se kdysi nenarodil z těla a ze země, nýbrž ze
vzduchu a z vody, a musí být později doopravdy v duchu znovuzrozen ze vzduchu a z vody. - Způsob
vyjadřování v dobách, kdy vznikla evangelia - i ten je třeba studovat - byl takový, že „vodu“ nazývali
také „vodou“; ale „pneuma“, čehož dnes používáme ve smyslu „duch“, znamenalo „vzduch“; ano,
skutečně tehdy to slovo mělo tento význam. Slovo „pneuma“ musíme překládat „vzduch“ nebo
„pára“; jinak způsobíme nedorozumění. Tu větu z rozmluvy s Nikodémem musíme tedy vyslovit
takto:
„Amen, amen, pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a vzduchu, nikoli nevejde do království
nebes.“ (3,5) Tak Kristus poukazuje na budoucí stav, do něhož má člověk vývojem dospět. Tato
rozmluva tedy před nás staví hluboká tajemství našeho vývoje. Musíme jen správně rozumět
příslušným slovům a používat jich na základě toho, co nám může poskytnout anthroposofie. Ve
všední němčině z toho ještě něco zbylo, totiž že se těkavým látkám říká „Geister“ („duchové“). Ale
původně znamená slovo „pneuma“: vzduch. - Vidíte tedy, že záleží velmi a velice na tom, abychom
taková slova pojímali v docela přesném, exaktním smyslu a kladli je na zlatnické váhy. Potom ale
právě z doslovného smyslu vzchází nejpodivuhodnější význam duchovní.
Teď se ještě pokusíme duchovním pohledem na malou chvilku spočinout na jiné skutečnosti
evoluce.
Zadívejme se ještě jednou daleko nazpět, až tam, kde lidské astrální tělo a Já byly ještě pohříženy do
lůna všeobecné božské astrality. Vyprošťování z ní probíhalo tak - budete-li sledovat postup tohoto
vývoje -, že si to můžeme schematicky popsat: Původně byla vaše celá astralita uložena do
všeobecné astrality, a sledem událostí, které jsme si právě vylíčili, se stalo, že fyzické a étherné tělo
kolem ní vytvořilo jakési slupky. Tím byli vyčleněni jednotliví lidé jako oddělené části ze všeobecné
astrality, jako když máte před sebou nějakou kapalnou látku a z ní budete nabírat části. Souběžně s
tímto utvářením fyzického těla probíhalo i vyčlenění jednotlivého lidského vědomí z božského
vědomí. Takže čím dále budeme postupovat kupředu, můžeme říci: Vidíme, jak - uzavřeni do slupky
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fyzického těla - vystávají jednotliví, individuální lidé, jakožto části vyčleňující se ze všeobecné
astrality. Pravda je, že člověk musí zaplatit za toto osamostatňování tím, že se mu zatemňuje jeho
astrální vědomí; zato se dívá ven ze slupky svého fyzického těla a vidí fyzický svět. Ale staré
jasnozřivé vědomí se mu postupně ztrácí.
Tak vidíme, jak vzniká to, čemu říkáme lidské nitro, samostatné, individuální lidské nitro - to, co je
nositelem jáství. Když se dnes budete dívat na spícího člověka, budete mít ve fyzickém a étherném
těle, které zůstávají v posteli, to, co vzniklo během doby zhuštěním z oněch slupek, jež se tehdy
vytvořily. Co se v minulosti vyčlenilo ze všeobecné astrality, to se tam každou noc vrací, aby se
posilnilo ve všeobecné božské podstatě. Nerozplývá se v ní ovšem do té míry, jak v ní bylo
rozpuštěno tehdy, vždyť jinak by se stalo jasnozřivým. Zachovává si svou samostatnost. Tato
samostatná individualita je tedy něco, co vzniklo v průběhu zemského vývoje.
Komupak vděčí toto samostatné, individuální lidské nitro, které si hledá posilnění vně fyzického a
étherného těla, za svou existenci? Za svou existenci vděčí fyzickému a éthernému tělu, jež se
vytvořilo postupně v průběhu zemského vývoje. Toto fyzické a étherné tělo ze sebe zrodilo to, co se
za dne noří do fyzických smyslů a dívá se ven do fyzického světa, co však za noci upadá do stavu
bezvědomí, protože opustilo stav, v němž bylo dříve. Okultní terminologie nazývá to, co dnes leží v
posteli, vlastním pozemským člověkem. To byl tedy „člověk“. A to, v čem Já vězí ve dne v noci, co se
ale zrodilo z těla fyzického a étherného, tomu se říkalo „dítě člověka“ nebo „syn člověka“. „Syn
člověka“ - to je Já a astrální tělo, jak se zrodily během zemského vývoje z těla fyzického a étherného.
Pro to máme technický výraz „syn člověka“.
K čemu přišel Kristus Ježíš na Zem? Co mělo být Zemi sděleno jeho impulzem?
Tento „syn člověka“, který se odpoutal od lůna božství, který se vyprostil z oné souvislosti, v níž byl
dříve, ale zato si vydobyl fyzické vědomí, tento „syn člověka“ má silou Kristovou, jenž se objevil na
Zemi, dojít opět k vědomí ducha. Nemá pouze vidět fyzickými smysly ve fyzickém okolí, nýbrž má
mu svitnout vědomí božské existence silou jeho vlastní vnitřní bytosti, o které dnes nemá žádnou
vědomost. Silou Kristovou, jenž přišel na Zem, má být syn člověka zase povýšen k božství. Předtím
mohli leda vyvolení jednotlivci nahlédnout do božského duchového světa způsobem, kterým to bylo
možné při zasvěcení do starých mystérií. Pro takové vyvolené existoval za starých dob technický
výraz. Ti, kdo směli nahlédnout do božského duchového světa a stát se jeho svědky, byli označováni
názvem „hadové“, to jsou za starých dob ti lidé, kteří byli tímto způsobem zasvěceni v mystériích.
Tito „hadové“ byli předchůdci činu Krista Ježíše. Mojžíš prokázal své poslání tím, že před svým
národem vztyčil symbol povýšení těch, kdo byli s to nahlížet do duchových světů: povýšil hada (4.
Mojž.21, 8-9). Čím byli tito jednotlivci, tím se měl stát silou Kristovou na Zemi kterýkoli syn člověka.
Kristus to vyjadřuje v dalším průběhu rozmluvy s Nikodémem, když říká:
„A jakož Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen být syn člověka!“ (3,14)
Skutečně je tomu tak, že Kristus Ježíš používá technických výrazů tehdejší doby. Je jenom třeba
nejprve vyzkoumat doslovný smysl jeho slov; pak porozumíme skutečnému smyslu, který se také
kryje s anthroposofickým učením.
Proto se také za dávných časů mohl vyskytnout leda prorocký poukaz na ono učení o významu „Já
jsem“. Jenom na základě vnější autority zasvěcenců se národy mohly něco doslechnout o síle onoho
„Já jsem“, jež měla být rozdmychána v každém synu člověka. I o tom se nám však dochovala náležitá
zpráva.
Viděli jsme, co znamená výraz „Já jsem“ v Janově evangeliu. Bylo i toto „Já jsem“ člověku vštěpováno
krok za krokem? Bylo mu postupně ohlašováno? Je tomu tak, že Starý zákon skutečně prorocky
poukazuje a připravuje podnět, který je člověku přinášen sestupem vtěleného „Já jsem“?
Připomeňme si, že všechno, co se děje v průběhu plynoucího času, se zvolna a znenáhla připravuje.
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To, co přináší Kristus Ježíš, muselo pomalu dozrávat - tak jako dítě v matčině lůně - ve starých
mystériích, ve vyznavačích Starého zákona. A to, co se připravovalo ve vyznavačích Starého zákona,
ve starém židovském národě, to zase předtím zrálo u starých Egypťanů. A Egypťané měli jedince
hluboko zasvěcené, kteří věděli, co mělo v budoucnu nastat na Zemi. Uslyšíme, jak se u Egypťanů,
kteří byli třetím článkem poatlantské rasy, postupně vypěstoval plný impulz onoho „Já jsem“; jak
poskytli jakési mateřské lůno, vnější oporu pro „Já jsem“, ale nedošli tak daleko, aby se z jejich
středu mohl zrodit Kristův princip; jak se z nich pak konečně vyčlenil starý hebrejský národ. Bible
nám líčí, jak mezi obyvateli Egypta byl vyvolen Mojžíš, aby zvěstoval budoucí příchod Boha, jenž
bude vtěleným „Já jsem“. Těm, kdo byli s to z toho něco pochopit, to měl už prorocky ohlásit. Měl
zvěstovat, že věta „Já a otec Abrahám jsme jedno“ bude nahrazena onou jinou: „Já a Otec jedno
jsme!“, to jest: Já a duchový prazáklad světa jsme bezprostředně jedno. Většina vyznavačů Starého
zákona vzhlížela ke skupinové duši národa, a jednotlivec se cítil v této skupinové duši jako v
bezpečné ochraně Boží. Ale Mojžíš, jakožto člověk ve starém smyslu zasvěcený, zvěstoval prorocky,
že přijde Kristus, - jinými slovy, že existuje božský princip vyšší než princip krve proudící z
generace na generaci. Sice od dob Abrahámových Bůh působí v krvi, ale tento otec pokrevních
svazků, to je jenom vnější zjevení Otce duchového.
„I řekl Mojžíš Bohu: Kdo jsem Já, abych šel k Faraónovi a abych vyvedl syny izraelské z Egypta? I
odpověděl: Však budu s tebou. A toto budeš mít za znamení, že Já jsem tě poslal: Když vyvedeš lid
ten z Egypta, obětovati budete Bohu na hoře této. I řekl Mojžíš Bohu: Aj, Já přijdu k synům
izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? Co jim
odpovím?“ (2. Mojž.3, 11-13) Má prorocky hlásat vyššího Boha, který vězí v Bohu otce Abraháma,
jenže - dalo by se říci - jako vyšší princip. Jak že zní jeho jméno? „I řekl Bůh Mojžíšovi: Já jsem,
kterýž jsem! (2.Mojž. 3,14) To je prorocký poukaz na hlubokou pravdu slova, které se později objeví
vtěleno v Kristu Ježíši. „Řekl dále: Takto díš synům izraelským: „Já jsem“ poslal mne k vám.“ (2. Mojž.
3,14) Tak to tam stojí, doslova. Znamená to jinými slovy: Jméno, ono jméno, které je prvotním
základem jména působícího v krvi, zní: „Já jsem“; a toto jméno se objeví vtěleno v Kristu Janova
evangelia.
„Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahámův,
Bůh Izákův a Bůh Jákobův poslal mne k vám.“ (2. Mojž. 3,15) Tedy to, na co jste se doposud dívali
jenom po vnější stránce, co proudilo krví, to je ve svém hlubším smyslu „Já jsem“. Tak se už ohlašuje,
co vstoupí do světa skrze Krista Ježíše. Slyšíme jméno Logosu, slyšíme, jak tehdy volá na Mojžíše: „Já
jsem, kterýž jsem!“ To volá Logos své jméno, volá to, co je prozatím možné z něho pochopit
rozumem, intelektem. To, co zaznělo v tomto zvolání, to se zjeví v těle, jakožto vtělený Logos, v
Kristu Ježíši.
Teď se podívejme na vnější znamení, jímž se na Izraelity snáší Logos, pokud jsou s to ho pochopit
ryze pojmově, v myšlenkách. Toto vnější znamení, to je „manna“ na poušti. Manna je ve skutečnosti
- ti, kdo znají okultní vědu, to vědí - totéž slovo jako „mannas“, tedy duchovní svébytí, duchové Já.
Tak proudí do onoho lidstva, jež si poznenáhlu vydobylo vědomí o svém Já, první nádech
duchového svébytí. Avšak to, co žije samo v mannasů a co má přijít, to se smí pojmenovat ještě jinak.
To není jenom to, co je možné vědět, nýbrž síla, kterou může člověk přijmout do sebe. Když Logos
pouze volá své jméno, tu je třeba je chápat, uchopit je rozumem. Když se Logos stane tělem a objeví
se mezi lidmi, je to impulz síly, vnesený mezi lidi, impulz, který nežije pouze jako učení a pojem,
nýbrž je ve světě obsažen jako silodárný impulz, v němž člověk může získat účast. V tom případě se
už ale nejmenuje „mannas“, nýbrž „chléb života“ (6,48), což je technický výraz pro buddhi neboli
ducha oživujícího, ducha životního.
Duchem proměněná voda, podaná symbolicky Samaritánce, a chléb života jsou první zvěstí, že se do
člověka vlévá buddhi čili oživující duch. Na tento výklad zítra navážeme.
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VII - MYSTÉRIUM GOLGOTY
Hamburk, 26. května 1908
Všechno v Janově evangeliu směřuje nakonec k tomu, že v dějinách lidstva má nastat to, co
nazýváme „mystériem Golgoty“. Porozumět z esoterního hlediska tomuto mystériu znamená
zároveň dobrat se hlubokého smyslu Janova evangelia. Zaměříme-li pozornost na to, co je vlastně
skutečným centrem mystéria Golgoty, a budeme-li toto chtít objasnit ve smyslu okultismu, musíme
si v myšlenkách ujasnit onu chvíli ukřižování, kdy krev Spasitelova kanula z jeho ran. A
vzpomeneme si přitom na něco, co jsme si v průběhu těchto přednášek pověděli už častěji: že pro
někoho, kdo zná duchové světy, je všechno, co je materiální, hmotné, fyzické, jenom vnějším
vyjádřením, vnějším zjevením něčeho duchového.
A tak nechť nám nyní vystoupí před duši ona fyzická událost: Kristus Ježíš na kříži, krev prýštící z
jeho ran. Co tento obraz, jehož obsah je fyzickou událostí, vyjadřuje duchovně pro někoho, kdo je s
to porozumět Janovu evangeliu?
Tento fyzický děj, událost na Golgotě, je vyjádřením, zjevením duchového děje, odehrávajícího se v
samém středu veškerého dění na naší Zemi. Kdo by chtěl chápat toto slovo ve smyslu dnešního
materialistického názoru na svět, nebude si moci při něm mnoho představit. Nebude si totiž moci
představit, že by se za oné ojedinělé události na Golgotě bylo mohlo stát něco odlišného od
kterékoli fyzicky podobné nebo stejné události. Je však obrovský, veliký rozdíl mezi všemi
pozemskými procesy, které leží před touto událostí na Golgotě, a těmi, které následují po ní.
Chceme-li přijmout obraz toho všeho do duše s potřebnými jednotlivostmi, musíme říci: Nejen
člověk nebo některá jiná jednotlivá bytost mají tělo fyzické, étherné a astrální, tak jak jsme si to
vylíčili v nejrůznějších souvislostech v předchozích přednáškách, ale ani vesmírná tělesa nejsou
pouze tou fyzickou hmotou, za jakou je mají astronomové a jiní fyzičtí badatelé; i vesmírná tělesa
mají své tělo étherné a astrální. I naše Země má své étherné tělo, své astrální tělo. Kdyby naše Země
neměla vlastní astrální tělo, nemohla by na ní žít zvířata. Chceme-li si představit étherné tělo Země,
musíme si jeho střed myslet právě tak ve středu Země, jako tam má svůj střed fyzické tělo Země.
Celé toto fyzické tělo Země je uloženo do étherného těla Země, a obě dohromady zase do těla
astrálního.
Kdyby byl někdo pozoroval jasnovidné astrální tělo Země během dlouhých věků v průběhu
zemského vývoje, byl by viděl, že podoba astrálního i étherného těla Země skutečně nezůstávala
vždycky stejná, že se měnila.
Abychom si tu věc představili hodně názorně, zkusme se v duchu přenést na některou jinou hvězdu;
mysleme si, že člověk nadaný jasnozřením by shlížel z jiné planety dolů na naši Zemi. Takový člověk
by viděl nejen, jak se Země vznáší jako fyzická planeta, nýbrž viděl by auru, viděl by Zemi
obklopenou světelnou aurou, protože by vnímal étherné a astrální tělo Země. Kdyby pak takový
jasnozřivý člověk dlel dlouhý čas na té daleké hvězdě, tak dlouho, že by byl viděl, jak na Zemi míjejí
věky předkřesťanského období a jak nadchází událost Golgoty, naskytla by se mu takováto
podívaná: Aura Země, její astrální a étherné tělo skýtají nejprve před událostí Golgoty jistý pohled,
tj. mají jisté barvy a tvary; potom by však viděl, jak od určité chvíle mění celá ta aura své barvy.
Která je to chvíle? Je to chvíle, kdy na Golgotě kanula krev z ran Krista Ježíše. V oné chvíli se
proměnily všechny duchové poměry Země jako takové.
Řekli jsme, že to, co nazýváme Logos, je souhrn šesti Elóhímů sjednocených se Sluncem; ti tedy
zahrnují duchově Zemi svými dary, když navenek dopadá na Zemi sluneční světlo. Tak jsme poznali
světlo Slunce jako vnější fyzické tělo pro ducha a duši Elóhímů čili Logosu. Ve chvíli, kdy došlo k
události na Golgotě, začala se ona síla, onen impulz, který dříve mohl k Zemi proudit ze Slunce ve
slunečním světle, sjednocovat přímo se Zemí; a tím, že se Logos začal sjednocovat se Zemí, tím se
aura Země stala jinou, než jakou bývala. Zkusme se zahledět na událost Golgoty ještě z jiného
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hlediska. Jistě si vzpomínáte, že jsme se už dívali z různých stanovisek nazpět na vývoj člověka i na
vývoj Země. Víme, že naše Země prošla, než se stala Zemí, třemi vtěleními: saturnským, slunečním a
měsíčním; takže tedy předchozím vtělením naší Země byl starý Měsíc. Když taková planeta dospěje
k cíli svého vývoje, děje se s ní něco obdobného jako s člověkem, který v určité inkarnaci dospěl k
cíli svého života: planeta přejde do jiné, neviditelné existence, kterou nazýváme pralája, a pak se
vtělí znova. Tak se také mezi někdejší vtělení naší Země, jímž byl starý Měsíc, a její dnešní vtělení
vsunul nejprve jistý mezistav. Dalo by se říci, že se pak Země z tohoto duchového, vnitřně oživeného
trvání, jež však bylo navenek neviditelné, rozzářila do svého prvního stavu, z něhož později vzešly i
ony další stavy, jež jsme si včera popisovali. Tehdy, kdy se naše Země za onoho dávného času takto
rozzářila, byla ještě spjata se vším, co patří k naší sluneční soustavě. Byla v té době ještě tak veliká,
že sahala až po nejvzdálenější planety naší soustavy. Všechno ještě tvořilo jediný celek, a teprve
později se odloučily jednotlivé planety. Až do jisté chvíle vývoje byla Země spojena s naším dnešním
Sluncem i s naším dnešním Měsícem. Byla tedy kdysi doba, kdy Slunce, Měsíc a Země byly jedním
tělesem, tak jako byste vzali dnešní Měsíc a dnešní Slunce a smíchali je se Zemí a udělali z toho
jedno veliké vesmírné těleso. Taková byla kdysi naše Země; tak vypadala v době, kdy se vaše
astrální tělo a vaše Já ještě vznášely v útvaru jakoby z vodních par, a ještě dříve. Slunce, Měsíc a
Země byly spjaty v jednotu. Síly, které jsou dnes ve Slunci, duchové i fyzické, byly spojeny se Zemí.
Pak přišla doba, kdy Slunce se vydělilo ven ze Země. Ale nebylo to pouze fyzické Slunce se svým
fyzickým světlem, nýbrž toto fyzické Slunce, na které se dívá lidské fyzické oko, se vyčlenilo se
svými duchově-duševními bytostmi, v jejichž čele stojí Elóhímové, vlastní duchové světla,
přebývající na Slunci; zbytek tehdy tvořilo to, co bychom získali, kdybychom smísili dnešní Měsíc se
Zemí. Neboť po nějakou dobu byla Země oddělena od Slunce, ale ještě sjednocena s Měsícem. Až v
lemurské době se Měsíc oddělil od Země; a tehdy vznikly ty vztahy mezi oněmi třemi tělesy Sluncem, Měsícem a Zemí -, jaké jsou dnes. Tyto vztahy musely vzniknout tímto způsobem.
Elóhímové museli nejprve působit zvenčí. Jeden z nich se pak musel učinit pánem Měsíce a odtud
zrcadlil zpátky mocnou sílu ostatních Elóhímů.
Dnes žijeme na naší Zemi uprostřed kosmického prostoru jako na ostrově, který se vyčlenil ze
Slunce i z Měsíce. Ale přijde doba, kdy se naše Země znova sjednotí se Sluncem a utvoří s ním jedno
těleso. Tehdy už budou lidé do té míry zduchovělí, že opět snesou ony duchové síly Slunce, budou je
moci do sebe přijímat a sjednocovat je se sebou. Lidé i Elóhímové budou potom přebývat na jednom
dějišti.
Jaká síla to způsobí? Kdyby se nebyla odehrála událost na Golgotě, nikdy by nemohlo nastat to, že
Země a Slunce se sjednotí. Neboť událostí na Golgotě, jíž se síla slunečních Elóhímů - neboli síla
Logosu - spojila se Zemí, byl dán podnět pudící sílu Logosu opět za silou Logosu, podnět, který
nakonec znovu sloučí obě ta vesmírná tělesa, Slunce a Zemi. Od události na Golgotě má Země z
duchového pohledu v sobě zase sílu, která ji sloučí se Sluncem. Proto říkáme: Síla Logosu, která
předtím proudila k Zemi zvenčí, byla událostí na Golgotě přijata do její duchové existence. Co žilo na
Zemi předtím? Síla, která k ní proniká se sluneční září. Co žije na Zemi od té doby? Sám Logos, který
se prostřednictvím Golgoty stal duchem Země.
Tak jako ve vašem těle přebývá vaše duševně-duchová podstata, tak v těle Země, v onom těle Země,
které se skládá z kamenů, rostlin a zvířat a po němž vy chodíte sem a tam, přebývá duševněduchová podstata Země; a tato duševně- duchová podstata, tento duch Země, to je Kristus. Kristus je
duch Země. Když tedy Kristus promlouvá k těm, kdo jsou jeho nejdůvěrnější žáci, a když k nim
promlouvá při příležitosti, která patří mezi ním a jeho žáky k nejdůvěrnějším, co jim má možnost
sdělit? Které tajemství jim může v té chvíli svěřit?
Může říci: Je to, jako byste hleděli ze svého těla do své duše. Vaše duše je v něm. Tak je tomu také,
zadíváte-li se na celý širý okruh Země. Co teď na čas stojí v těle tady před vámi, je týž duch, který
nepůsobí jenom na čas v tomto těle, nýbrž je duchem celé Země, a bude jím stále více. - Tak mohl
Kristus poukázat na Zemi jakožto na své skutečné tělo: Vidíte-li stébla na poli a jíte-li chléb, který
vás živí, co jíte ve skutečnosti v polních klasech? Jíte mé tělo! A když pijete šťávy rostlin, co je to? Je
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to krev Země, moje krev! - Doslova tak to řekl Kristus Ježíš svým nejdůvěrnějším učedníkům, a je
jenom třeba, abychom jeho slova chápali opravdu doslovně.
Tehdy, když je svolal a předával jim symbolicky křesťanské zasvěcení, jak bychom to nazvali my,
říká jim podivné slovo, když ohlašuje, že jeden ho zradí. V 18. verši 13. kapitoly Janova evangelia
říká:
„Ten, kdo jí můj chléb, pozdvihl patu svou proti mně.“ Tedy ten, kdo jí jeho chléb, je zároveň tím,
kdo po něm samém šlape. Tento výrok je třeba brát doslova. Člověk jí chléb Země a nohama chodí
tady po této zemi. Je-li Země tělem ducha Země, to jest Krista, pak člověk je ten, kdo nohama šlape
po tomto zemském těle, kdo tedy pozvedá patu proti tělu toho, jehož chléb jí.
Idea svátosti oltářní se ve smyslu Janova evangelia může pro nás nekonečně prohloubit, když
budeme v tomto smyslu vědět o Kristu-duchu Země a o chlebu, vyňatém z těla Země. Kristus na to
poukazuje a říká: „To je mé tělo!“ (Marek 14,22). Jako svaly patří k tělu lidské duše, tak patří chléb k
tělu Země, to jest k tělu Kristovu. A šťávy stoupající rostlinami, kolotající vinnou révou, jsou
obdobou krve, kolotající lidským tělem. Kristus má možnost na to poukázat a říci: „To je má
krev!“ (Marek 14,24). Jenom někdo, kdo nechce rozumět nebo nechce mít vlohu k porozumění,
může věřit, že tímto reálným vysvětlením by snad přijímání u oltáře pozbylo něco ze svatosti, jež je
s ním spjata. Ten však, kdo má vůli porozumět, ten si řekne: Nic tím ze své svatosti neztratí, nýbrž
celá planeta Země je tímto výkladem posvěcena! A jaké to budou mocné city, jež prostoupí naši duši,
když budeme takto ve svátosti oltářní moci spatřovat největší pozemské mystérium: spojení
událostí na Golgotě s celou evolucí Země; když se tak naučíme cítit v přijímání u oltáře, že
vyprýštění krve z ran Spasitelových nemá pouze význam lidský, ale kosmický, že totiž dává Zemi
sílu, aby pokračovala ve svém vývoji.
Tak by ten, kdo porozumí tomuto hlubšímu smyslu Janova evangelia, měl cítit, jak není spojen
pouze svým fyzickým tělem s fyzickým tělem Země, nýbrž jak je spojen jakožto bytost duchověduševní s duchově - duševní bytostí Země, jíž je sám Kristus; jak Kristus jakožto duch Země ji
prostupuje, jak jí proudí, jak se jí vlní a vzdouvá, protože je jeho tělem.
Cítíme-li toto, můžeme se zeptat: Co že to vysvitlo pisateli Janova evangelia ve chvíli, kdy mohl
nahlédnout do hlubokých tajemství spojených s Kristem Ježíšem? V té chvíli spatřil, co za sílu, co
všechno za impulzy bylo v Kristu Ježíši, a jak všechny tyto impulzy by nyní měly působit v lidstvu,
pokud jen je lidstvo přijme.
Abychom tomu co nejjasněji porozuměli, musíme si ještě jednou postavit před duši, jak vlastně
probíhá vývoj lidstva. - Člověk, jak jej známe, pozůstává přece z fyzického těla, étherného těla,
astrálního těla a z Já. Jak probíhá jeho vývoj? Uskutečňuje se tím, že člověk svým Já postupně
propracovává, pročišťuje ostatní tři články, že je prostupuje silami svého Já. Já je povoláno, aby
postupně očišťovalo a zušlechťovalo astrální tělo, pozvedalo je na vyšší stupeň. Až bude celé
astrální tělo prolnuto očišťující vlastní silou lidského Já, bude z něho duchovní svébytí, mannas. Až
étherné čili životní tělo bude skrz na skrz propracováno, prodchnuto silou jáství, bude z něho
buddhi čili oživující duch. Až fyzické tělo bude dočista překonáno, přemoženo jástvím, bude z něho
átman čili zduchovělý člověk. A tím člověk dosáhne cíle, který je mu zatím dán. Ale k tomu dospěje
až v daleké budoucnosti. A kromě toho, jestliže to líčíme tak, že člověk se skládá ze čtyř článků: těla
fyzického, étherného, astrálního a z Já a že ze svého Já přepracovává tři ostatní články v duchovní
svébytí, ducha oživujícího a zduchovělého člověka, je to míněno tak, že Já přitom pracuje s plným
uvědomením. U dnešního člověka tomu tak z větší části ještě není. S plným vědomím dnes člověk v
podstatě teprve začíná maličko vpracovávat duchovní svébytí do svého astrálního těla. To je jeho
současný úkol.
Ale nevědomky, s pomocí vyšších bytostí, už člověk v postupu zemského vývoje zpracovával své tři
nižší články. V dávných dobách už pracoval nevědomě na svém astrálním těle, a astrální tělo tím
bylo prostoupeno duší pocitovou. Nevědomě zasahovalo Já svou činností do étherného těla, a toto
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nevědomky přetvořené étherné tělo je to, co je v systematické souvislosti v „Theosofii“vylíčeno
jakožto duše rozumová; a výsledek nevědomé práce jáství na fyzickém těle je to, co tam najdete pod
názvem duše vědomé, uvědomující. Duše uvědomující vznikla tehdy, koncem doby atlantské, když
étherné tělo, které ještě dříve zasahovalo svou hlavovou částí mimo fyzické tělo, se poznenáhlu
úplně stáhlo do fyzického těla. Tím se člověk naučil vyslovovat „Já“. Tak člověk se svými články
přecházel krok za krokem do doby poatlantské.
Naše doba je povolána k tomu, aby byl postupně do toho, co bylo přijato už dříve, vpracován
mannas neboli duchovní svébytí. Dalo by se říci, že člověk musí všemi těmi silami, jež získal tím, že
má dnes tělo fyzické, étherné a astrální, duši pocitovou, rozumovou a uvědomující, všemi těmi
silami, jež mohou poskytnout tyto články, vytvářet v sobě mannas, ale nadto ještě, i když docela
skrovně, i vlohu k duchu oživujícímu neboli k buddhi. Tím je naší poatlantské době vytyčen
významný úkol: pracovat na tom, aby člověk v sobě vědomě vyvíjel ony vyšší články své bytosti:
mannas čili duchovní svébytí, buddhi neboli ducha oživujícího a átman neboli zduchovělé
člověčenství, i když tohoto posledního cíle dosáhne teprve v daleké budoucnosti. Člověk musí už
dnes v sobě vyvíjet síly, jimiž z nižšího lidství vyvine své vyšší lidství.
Nyní si položme otázku: Co se vlastně objevuje v člověku jako důsledek toho, že v sobě dnes ještě
nevyvinul ony vyšší články? A co se na rozdíl od toho objeví v člověku v budoucnu? Čím se bude
odlišovat člověk budoucnosti od dnešního?
Až se jednou dovrší úplný vývoj vyššího člověka, bude astrální tělo ve všech směrech tak očištěno,
že bude zároveň mannasem neboli duchovním svébytím; étherné tělo bude natolik očištěno, že
bude zároveň duchem oživujícím neboli buddhi; a fyzické tělo bude tak dalece proměněno, že bude
právě tak, jako je tělem fyzickým, zároveň i zduchovělým člověčenstvím neboli átmanem. Největší
síly bude třeba k tomu, aby bylo přemoženo nejnižší tělo, a proto bude přemožení a proměna
fyzického těla znamenat pro člověka nejvyšší vítězství. Až lidé toto dovedou plně k cíli, stane se z
tohoto fyzického těla zduchovělý člověk neboli átman. Dnes to všechno v člověku žije teprve jako
vloha; jednou to v něm ale ožije naplno. A pokud člověk obrací svůj pohled k osobnosti Kristově, ke
Kristovým podnětům, pokud se otevírá, aby ho Kristův impulz mohl prostoupit svou silou, aby mohl
posílit jeho vlastní bytost, tedy se mu dostává toho, co potřebuje, aby mohl provést tuto proměnu.
Jestliže dnes člověk tuto proměnu ještě neprovedl, co to pro něho znamená? Duchová věda to
vyjadřuje velice prostě: Tím, že astrální tělo ještě není ve všech směrech očištěno, že ještě není
přetvořeno v duchovní svébytí, je umožněno sobectví; tím, že síly Já ještě plně nepronikly tělem
étherným, je dána možnost lži a omylu; a tím, že síly Já ještě neprostoupily tělo fyzické, je možná
nemoc a smrt. Nebude se už vyskytovat sobectví, až se jednou plně vyvine duchovní svébytí;
nebude se už vyskytovat nemoc a smrt, nýbrž výhradně nezrušitelné zdraví, až se plně vyvine
zduchovělé člověčenství, to jest, až se dovrší vývoj fyzického těla. Co tedy znamená, že člověk do
sebe přijme podněty Kristovy? Naučí se chápat, jaká síla je v Kristu, přijme do sebe síly, které ho
dovedou k tomu, aby byl pánem i vůči svému fyzickému tělu.
Jen si představte člověka, který by byl s to do sebe přijmout Kristův impulz, člověka, na kterého by
Kristův impulz plně přešel. Představte si, že by Kristus stál přímo před tímto člověkem a Kristův
impulz že by přešel přímo na něho. Co by to znamenalo? - Kdyby ten člověk byl slepý, mohl by jen a
jen vlivem tohoto Kristova impulzu prohlédnout, stát se opět vidomým, protože posledním cílem
vývoje je vítězství nad silami nemoci a smrti. Mluví-li autor Janova evangelia o uzdravení člověka
slepého od narození (kap. 9), tedy mluví z takovýchto mysterijních hloubek, tedy ukazuje na tomto
příkladě, že Kristova síla je síla uzdravující, vystupuje-li v plné síle. Kde sídlí tato síla? V těle
Kristově, v Zemi. Je jenom třeba, aby Země byla opravdu prolnuta bytostí ducha Kristova neboli
Logosu.
Podívejme se, zdali pisatel Janova evangelia tu věc vypráví v tomto pojetí. Jak o tom vypráví? Je tu
slepec, Kristus vezme trochu země, nasliní ji a přiloží mu ji na oči - přiloží na oči slepému své tělo,
prostoupené jeho duchem. Tímto líčením (9,6) poodhaluje pisatel Janova evangelia mystérium,
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které přesně zná.
A teď musíme - s pominutím všech předsudků - hovořit ještě přesněji o tomto jednom z velikých
znamení Krista Ježíše, abychom se přesně seznámili s povahou takové věci, aniž se budeme starat o
to, že ti přenáramně chytří lidé našeho století budou považovat to, co bude nyní vyřčeno, za
šílenství, za pošetilost. Je na místě také jednou vyslovit, že svět obsahuje veliká, obrovská tajemství,
která ještě dnes nemohou být člověku předána. Dnešní lidé, i kdyby byli sebe vyspělejší, přece
nejsou dostatečně silní, aby mohli uskutečňovat taková veliká mystéria i činem. Mohou o nich vědět,
mohou je chápat, pokud jsou s to je v duchu prožívat; ale převést je do fyzického dění, toho člověk
naší doby, pohroužený tak hluboko do hmoty, není schopen.
Všechen život vlastně pozůstává z protikladů, z krajností. Takovými krajnostmi jsou život a smrt.
Pro pocity a pro smýšlení okultisty dochází k něčemu velmi zvláštnímu, když například uvidí mrtvé
lidské tělo, a vedle něho živého člověka. Máme-li před sebou živého bdělého člověka, víme, že v něm
přebývá duše a duch. Jenomže u takového bdícího člověka, přihlédneme-li k jeho vědomí, jsou duše
a duch takříkajíc vyřazeny z celého spojení s duchovým světem, nemohou se dívat do duchového
světa. Máme-li před sebou mrtvé tělo, cítíme, že duch a duše, jež k němu patřily, jsou teď na cestě k
tomu, aby přešly do duchových světů, a tam že jim zasvitne vědomí, světlo duchového světa. A tak
se mrtvé tělo stává symbolem toho, co se odehrává v duchových světech. Obrazy toho, co se
odehrává v duchu, se však vyskytují i ve fyzické oblasti, jenomže podivným způsobem. Když člověk
později zase sestupuje ke zrození, musí být pro něho vybudována jeho tělesná část. Ze všech stran
se takříkajíc musí seskupit hmota, aby mu mohlo být vystavěno tělo. A pro člověka s procitlou
jasnovidností se toto shromažďování hmoty na jednom místě projevuje tak, že přitom v duchovém
světě jakoby umírá tamní vědomí. Tam umírá - tady ožívá. Když se seskupuje hmota, aby vytvořila
fyzické tělo člověka, tedy vidíme současně, jak v jistém smyslu umírá duchové vědomí. A vskutku,
když fyzické tělo práchniví nebo je spalováno, když jeho částečky se od sebe vzdalují, když se
rozpadají, ukazuje se současně v oblasti ducha opak toho všeho, ukazuje se, že vzniká vědomí o
duchu. Fyzický rozpad je zrozením v duchu. Proto také jsou pro okultistu všechny procesy tlení,
rozkladu ještě něčím úplně jiným. Hřbitov, kde práchnivějí fyzická těla, představuje pro duchový
pohled - nebudeme teď ani přihlížet k lidem, budeme teď mít na mysli jenom to, co se odehrává se
samotným hřbitovem - prapodivný proces: ustavičně se tam rozzařují a roztřpyťují duchová
zrození.
Zkusme si teď představit, že by se některý člověk odhodlal k jakémusi druhu školení, a to fyzicky nikomu bych to nechtěl radit, protože dnešní těla to v žádném případě nesnesou -, představme si, že
by takový člověk trénoval svoje fyzické tělo tím, že by po určitou předepsanou dobu vdechoval
vzduch z procesů práchnivění, umrlčí vzduch, a to s vědomím, že by do sebe přijímal onen duchový
děj, který jsme si právě popsali. Pokud by to činil náležitým způsobem, pak by se, ovšem v příštích
inkarnacích - v jedné se to nezvládne - mohl vtělit s onou silou, jež dává oživující a uzdravující
impulzy. Vdechovat umrlčí vzduch, to patří ke školení, má-li člověk dodat svým slinám postupně
sílu, aby ve spojení s obyčejnou hlínou vytvořily to, co Kristus vtíral slepému do očí.
Toto mystérium, podle něhož člověk požívá - jí nebo vdechuje - smrt, aby získal schopnost
uzdravovat, to je ono tajemství, na něž poukazuje pisatel Janova evangelia tím, že nám předvádí
takové znamení, jakým je uzdravení slepého od narození. A bylo by si věru co přát, kdyby tak lidé místo aby deklamovali pořád pryč, zdali náleží pojímat takovou věc tak či onak - se mohli naučit, že
něco takového vskutku existuje doslova tak, jak je to vylíčeno v onom výjevu uzdravení slepce, a
kdyby tak mohli získat respekt před osobností, jakou je pisatel Janova evangelia, aby si řekli: Byla tu
taková osobnost, důkladně zasvěcená do těchto mystérií, a na nás je, abychom se pokusili si osvojit
pro tato mystéria porozumění.
Bylo ovšem třeba, abych předem upozornil, že jsme tady v anthroposofícké odbočce, kde se
přenášíme přes leckteré předsudky, - dříve než mohlo zaznít vyprávění o onom skutečném
mystériu, jakým je proměna hlíny nasliněním v lék, a než mohlo být současně vysloveno, že i taková
událost má doslovný význam. Nyní se ale pokusme pochopit, jak těsně srůstáme tím, že něco
52

takového víme, s ideou, jež nás dnes zaměstnává: že Kristus je duchem Země a Země je jeho tělem.
Viděli jsme na příkladě, který jsme uvedli, jak Kristus prodchl Zemi svým duchem, a viděli jsme, jak
daroval kus sebe sama, aby vykonal to, oč při tom šlo.
A teď vezměme něco jiného. Přidejme ke všemu, co jsme si dnes pověděli, ještě to, že Kristus říká:
Nejhlubším tajemstvím mé bytosti je „Já jsem“; a že pravá a věčná moc tohoto „Já jsem“ čili jáství,
která má sílu prostoupit ostatní těla, se má vlít do člověka. Je obsažena v duchu Země. - Toto mějme
na paměti, a uvažme teď s krajní vážností, naprosto vážně, že Kristus tím, že chce umožnit každému
člověku, aby Já se mu stalo pravým vlastnictvím, chce vzbudit v každém člověku boha, rozžehnout
krok za krokem pána a krále v každém člověku. Co se nám v tom případě ukáže? Neukáže se nám
nic menšího, než že Kristus zjevuje lidstvu nejvýznačnějším způsobem ideu karmy, zákon karmy. Až
totiž lidé jednou plně pochopí ideu karmy, pochopí ji v tomto křesťanském smyslu. Idea karmy
neznamená nic menšího, než že žádný člověk nemá právo činit se soudcem nad skrytým nitrem
druhého člověka. Kdo ještě neuchopil ideu karmy v tomto smyslu, neuchopil ji v její hloubce. Dokud
člověk druhého soudí, dotud ho podřizuje mocenskému nátlaku svého vlastního Já. Pokud však
někdo opravdu věří v křesťanském smyslu v existenci onoho „Já jsem“, pak nesoudí, pak si říká: Vím,
že karma je tou velkou silou, jež všechno vyrovnává. Ať jsi učinil cokoli, Já tě neodsuzuji!
Předpokládejme tedy, že by přivedli nějakého hříšníka před někoho, kdo vpravdě porozuměl slovu
Kristovu. Jak se zachová k tomuto hříšníkovi? Předpokládejme, že všichni, kteří si osobují, že jsou
křesťany, by na onoho člověka žalovali, že se dopustil těžkého provinění. Skutečný křesťan by řekl:
Pronášejte si žalobu za žalobou, ano, nechť už to udělal či neudělal, je třeba v něm respektovat jeho
„Já jsem“, a toto všechno musíme přenechat karmě, onomu velikému zákonu, jenž je i zákonem
ducha Kristova. Kristu samému je třeba to přenechat. - Karma se naplňuje v průběhu zemského
vývoje; přenechme jen a jen tomuto vývoji, jaký trest na něho uvalí. Snad bychom se i obrátili k
Zemi a řekli bychom žalobcům: O sebe samé se starejte! Je úkolem Země, aby vyřkla trest. Vepišme
to tedy do Země, do níž je to beztak vepsáno jakožto karma!
„Ježíš se vydal na Horu Olív. Ráno se odebral opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu. I usedl
a učil je. Vtom zákonici a farizeové přivádějí ženu přistiženou při cizoložství, staví ji doprostřed a
praví mu: Mistře, tato žena byla přistižena při skutku, když se oddávala cizoložství. V zákoně Mojžíš
přikázal, abychom takové kamenovali. Co o tom říkáš ty? Ale to pravili, aby ho pokoušeli, neboť
hledali záminku k obžalobě. Avšak Ježíš se sklonil a prstem psal do země. A když se nepřestávali
dotazovat, vzpřímil se a řekl: Kdo z vás je bez viny, první hoď po ní kamenem. A zase se sklonil a
psal do země. Oni však, když to uslyšeli, vycházeli ven, jeden po druhém, počínaje od nejstarších, a
tak tam zůstal sám, a ta žena stojící uprostřed. Tu se Ježíš vzpřímil a řekl jí: Ženo, kde že jsou? Nikdo
tě neodsoudil?“ (8,1-10)
Toto praví, aby odvrátil pozornost od jakéhokoli soudu přicházejícího zvenčí a poukázal na vnitřní
karmu.
„Ona pak řekla: Nikdo, pane.“ (8,11) Je zůstavena své vlastní karmě. A tady zbývá jediné, nemyslet
už na trest, jenž se naplní v karmě, nýbrž - polepšit se.
„Řekl Ježíš: Ani Já tě neodsuzuji. Jdi, od nynějška už nehřeš.“ (8,11) Tak vidíme, jak s nejhlubší ideou
o Kristu, s významem jeho bytosti pro Zemi, souvisí idea karmy: Jestliže jste pochopili mou bytost,
pak jste pochopili i toho, jehož bytost Já vyjadřuji, a pochopili jste, že „Já jsem“ přivodí vyrovnání. Samostatnost a uzavřená vnitřní celistvost, to jsou dary, jejichž vznik a růst podnítil v lidstvu
Kristus. Lidé dnes nedošli ještě příliš daleko v chápání pravého, niterného křesťanství. Ale až
začnou chápat, co je uloženo v takovém spise, jakým je Janovo evangelium, pak postupně přijmou
do sebe i impulzy, jež v něm spočívají. A pak se - v daleké budoucnosti - naplní křesťanský ideál.
Tak vidíme, jak se v poatlantské době vlévá do Země první impulz, aby se v nás vyvinul vyšší člověk.
Zítra budeme sledovat vývoj člověka v souvislosti s principem Kristovým právě v této poatlantské
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době; z toho pak budeme moci vyjít, abychom si ukázali, čím bude Kristus lidstvu v budoucnosti.
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VIII - VÝVOJ ČLOVĚKA V SOUVISLOSTI S PRINCIPEM KRISTOVÝM
Hamburk, 27. května 1908
Viděli jsme, že se hlubokému smyslu Janova evangelia přiblížíme nejlépe tím, že se k němu
pokusíme získat přístup z různých stran; a včera jsme přece měli příležitost poukázat z jisté strany
právě na jedno z nejvýznamnějších tajemství Janova evangelia. Nyní bude nutné, máme-li krok za
krokem dojít k plnému porozumění právě pro mystérium včera uvedené, abychom se zabývali
zjevením Krista Ježíše v našem poatlantském věku jako takovém. Snesli jsme velice mnoho různých
prvků, abychom mohli sledovat vývoj člověka a v rámci tohoto vývoje i princip Kristův. Dnes se
pokusíme pochopit, proč se Kristus objevil jako člověk právě vtom bodě našeho vývoje, v němž
putoval po naší Zemi. Přitom navážeme na to, co jsme už zčásti slyšeli v posledních přednáškách a
budeme muset zaměřit pohled zejména na vývoj pozemského lidstva v poatlantské době.
Opětovně jsme se zmiňovali, že v době ležící daleko v minulosti přebývali naši předkové směrem
odtud na západ v končinách Země, které dnes překrývá Atlantský oceán. Naši předkové žili na staré
Atlantidě. Předevčírem jsme měli příležitost poukázat zejména na to, jak vypadala vnější tělesnost
těchto našich atlantských předků. Viděli jsme, že to, co dnes vnímáme z člověka vnějšími smysly,
fyzické tělo, nabylo vlastně teprve pomalu a postupně oné hustoty své tělesné substance, jakou má
dnes. Řekli jsme, že teprve v poslední části atlantského období se člověk začal do jisté míry podobat
tomu, jak vypadá dnes. Ale ještě když se blížila poslední třetina atlantského období, byl člověk
přece jenom podstatně jiný, i když se pro vnější smysly příliš nelišil.
Nejlépe můžeme získat pochopení pro pokrok, jakého člověk dosáhl, srovnáme-li dnešního člověka
s některým ze žijících vyšších zvířat. Jistě se nám už z různých důvodů ujasnilo, čím se v zásadě
člověk liší od kteréhokoli dnešního zvířete, ať si to zvíře je sebe vyšší. U každého zvířete můžeme
zjistit, že na fyzické úrovni nebo ve fyzickém světě se jeho bytost skládá z fyzického těla, z těla
étherného nebo oživujícího a z těla astrálního, přičemž tyto tři složky představují celou bytost
zvířete ve fyzickém světě. Nesmíte si ovšem myslet, že všechno, co se vyskytuje ve fyzickém světě,
musí být fyzické. Byl by to velký omyl, kdybyste snad všechno étherné, a zejména všechno astrální
hledali v nadsmyslovém světě. Jistě, fyzickými smysly můžete ve fyzickém světě vidět jenom něco
fyzického. Ale to není tím, že by se snad ve fyzickém světě vyskytovalo jenom to, co je fyzické. Nikoli,
u zvířete se ve fyzickém světě vyskytuje tělo étherné i tělo astrální, a člověk nadaný jasnozřením
vidí toto étherné i toto astrální tělo. Teprve když chce dospět k samotnému Já zvířete, nemůže
zůstat ve fyzickém světě, tady musí vystoupit do světa astrálního. V něm přebývá skupinová duše
nebo skupinové Já zvířat. A rozdíl mezi člověkem a zvířetem spočívá v tom, že u člověka je i Já tady
dole ve fyzickém světě. To znamená, že člověk se ve fyzickém světě skládá z těla fyzického, těla
étherného, těla astrálního a z Já, třebaže ty tři vyšší články, počínaje tělem étherným, jsou
poznatelné jenom pro jasnozřivé vědomí.
Ale tento rozdíl mezi člověkem a zvířetem se také pro jasnozření projevuje jistým způsobem.
Předpokládejte, že někdo nadaný jasnozřením bude pozorovat koně a člověka. Zjistí, že vně koňské
hlavy, protažené až k čenichu, je ještě výběžek étherného těla, a řekne si: Étherná hlava tady
vyčnívá nad koňskou hlavu a je také mohutně organizována. Buď jak buď, fyzická a étherná hlava se
u koně nekryjí. U dnešního člověka můžeme jasnozřením zjistit, že étherná hlava se tvarem a
velikostí přibližně shoduje s hlavou fyzickou. Obzvlášť groteskně se jeví jasnovidnému pozorování
slon, který má éthernou hlavu podivně velikou; takže takový slon se pro jasnozřivý pohled stává
zvířetem dočista groteskním. Ale u dnešního člověka se fyzická hlava ktyje s éthernou, jsou tvarem
a velikostí více méně shodné. Vždycky tomu tak u člověka nebylo. Až v poslední třetině atlantské
doby nacházíme tento stav. U starého Atlanťana vyčnívala étherná hlava mohutně nad fyzickou. Pak
obě stále více srůstaly, a bylo to v poslední třetině atlantské doby, kdy fyzická a étherná hlava došly
až k tomu, že se překryly. V mozku je bod - leží poblíž očí -, ten se dnes kryje s docela určitým
bodem étherné hlavy. Za starých časů byly tyto body oddělené. Étherný bod ležel vně mozku. Oba
tyto důležité body se posunuly k sobě, takže se spojily. Teprve když se oba ty body pokryly, nastala
doba, kdy člověk se naučil říkat sám sobě „Já“, teprve tehdy se projevilo to, co jsme včera nazvali
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duší uvědomující. Tím, že se takto étherná a fyzická hlava člověka vzájemně pokryly, změnila se
jeho hlava velmi znatelně. Neboť u starého Atlanťana vypadala lidská hlava přece jenom podstatně
jinak než u dnešního člověka.
Chceme-li porozumět tomu, čím byl umožněn dnešní vývoj, musíme také obrátit trochu zřetel na
fyzické poměry ve staré Atlantidě. - Kdybyste byli procházeli tam daleko na západě starou
Atlantidou, nebyli byste zakoušeli takové rozdělení deště, mlhy, vzduchu a slunečního svitu, na jaké
jsme teď zvyklí v našich dnešních končinách. Zejména severní kraje na západ od Skandinávie byly
tehdy prostoupeny mlhami. Lidé, kteří žili tam, kde dnes leží Irsko - a dále na západ -, neviděli na
staré Atlantidě nikdy déšť a sluneční svit tak oddělené od sebe jako dnes. Nořili se stále do mlhy, a
teprve s atlantskou potopou se přiblížila doba, kdy mlhy se vyčlenily z ovzduší a vysrážely se dolů
na zem. Byli byste mohli probádat celou starou Atlantidu, a nebyli byste tam nalezli duhu! Ta může
vzniknout jenom při takovém rozdělení deště a slunečního svitu, jaké je umožněno dnešním
ovzduším. V Atlantidě, před atlantskou potopou, byste nenašli žádnou duhu. Teprve poznenáhlu, po
atlantské potopě, docházelo ke zjevení duhy, to jest, stala se fyzikálně možnou. Když se nyní toto
dozvíte z okultního poznání a vzpomenete si, že atlantská potopa se v různých pověstech a mýtech
uchovala jakožto „potopa světa“, že Noé vstupuje na scénu a že po potopě vidí poprvé duhu, pak se
vám ujasní, jak hluboce pravdivé, do písmene pravdivé jsou náboženské dokumenty. Pravda je to,
že teprve po atlantské potopě se lidem poprvé ukázala duha. - To jsou tak zážitky, jež může mít
někdo, kdo doopravdy prožije to, co mu poskytuje okultismus, a pak se od poznatku k poznatku
teprve učí chápat, jak doslovně smíme brát náboženské dokumenty, ovšem: jak se napřed musíme
naučit rozumět tomuto doslovnému významu.
Když se atlantská doba začala chýlit ke konci, ukázalo se, že pro člověka byly vnější a vnitřní
poměry nejpříznivější na určité části povrchu naší Země, která ležela poblíž dnešního Irska. Dnes je
tato oblast pokryta vodou. Tehdy tam byly neobyčejně příznivé poměry; tam se vyvinul
nejnadanější národ mezi ostatními atlantskými národy, národ, který měl nejvíce předpokladů, aby
vystoupil k svobodnému lidskému sebevědomí. A vůdcem tohoto národa, nazývaného v theosofické
literatuře obyčejně „prvotní'. Semité“, byl veliký zasvěcenec; ten, smíme-li se vyjádřit triviálně, si
vyhledal nejpokročilejší jedince tohoto národa a táhl s nimi na východ, přes Evropu až daleko do
Asie, do končin dnešního Tibetu. Tam putoval poměrně malý, ale zejména po stránce duchovní
vysoce pokročilý zlomek atlantského obyvatelstva.
V průběhu posledního atlantského věku došlo, jak víte, k tomu, že západní části Atlantidy postupně
mizely, byly překryty mořem. Evropa se vynořovala stále více ve své dnešní podobě. Asie na tom
byla ještě tak, že celé veliké sibiřské území bylo doposud pokryto doširoka se rozlévajícími
spoustami vod; ale zejména jižní končiny Asie už vyvstávaly – v jiné podobě - jako pevnina. Zástupy
méně pokročilých národů se zčásti přičlenily k onomu jádru národa, které putovalo ze západu na
východ; některé s nimi táhly dále, některé méně daleko. Ale i někdejší obyvatelstvo Evropy vzniklo
z valné části tím, že početné výpravy atlantských národů přitáhly do evropských končin, usadily se
tam a zalidnily dávnou Evropu. Národy, které byly nuceny opustit Atlantidu už dříve, zčásti i národy,
které dorazily do Asie z jiných končin Atlantidy, i ze staré Lemurie, se při tomto putování národů
setkávaly. Takže se v Evropě a v Asii usazovaly národy s nejrůznějším nadáním a nejrůznějšími
duchovními schopnostmi. Onen malý zlomek, vedený onou velkou spirituální osobností, se usídlil v
jižní části dnešní asijské pevniny, aby tam pečoval o nejvyšší duchovost, jaká byla tehdy možná. Z
této kulturní oblasti pak vycházely kulturní proudy do nejrůznějších končin Země a k různým
národům.
První takový kulturní proud sestoupil do Indie, a díky podnětům, jimiž tam působili tito vyslanci
oné veliké individuality, se tam vytvořilo to, co nazýváme dávnou indickou kulturou. Nemluvíme
tady o oné indické kultuře, z níž se nám 'něco málo dochovalo v podivuhodných knihách véd, také
ne o tom, co se tradicí uchovalo do pozdějších věků.
Před tím vším, co můžeme vědět o této vnější kultuře, předcházela mnohem nádhernější starší
kultura, kultura starých svátých rišiů, oněch velkých učitelů, kteří v dobách ležících dávno v
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minulosti darovali lidstvu první poatlantskou kulturu.
Pokusme se přenést se do duše lidí z tohoto prvního kulturního proudu poatlantské doby. Tato
první kultura poatlantského lidstva byla první v pravém smyslu náboženskou kulturou lidstva.
Předchozí kultury atlantské nebyly ve vlastním smyslu toho slova kulturami náboženskými.
„Náboženství“ je v zásadě zvláštností poatlantské doby. Proč? Vzpomeňme si, jak žili Atlanťané. Tím,
že étherná hlava ještě zasahovala vně fyzické hlavy, ještě se úplně nevytratilo dávné splývavé
jasnozření. Když člověk v noci opouštěl fyzické tělo, viděl povětšině do duchového světa. Jestliže za
dne, když byl pohroužen do svého fyzického těla, viděl tady ve fyzickém světě fyzické věci, viděl v
noci do jisté míry ještě do krajin světa duchového. - Přeneste se jen doprostřed nebo do první
třetiny atlantské doby. Jak tomu tehdy bylo s člověkem? Ráno se probudil. Jeho astrální tělo se
vsunulo do jeho fyzického a étherného těla. Předměty fyzického světa ještě nebyly tak zřetelné a
ostře ohraničené jako dnes. Když by město bylo zahaleno mlhou a vy byste viděli večer lucerny jako
obklopené barevnými aurami, tak nezřetelně, s olemováním a barevnými paprsky -, dá vám to
představu, jak to v oné době vypadalo v Atlantidě: ne se zřetelnými obrysy, nýbrž tak, jako kdybyste
se dnes dívali na lucerny venku v mlze. Zato ale zase nebylo tak ostře odděleno jasné denní vědomí
a noční bezvědomí, jako k tomu došlo až po atlantské době. V noci se sice astrální tělo povysunulo z
těla étherného a fyzického, ale pokud étherné tělo zůstávalo ještě zčásti spojeno s astrálním,
objevovaly se vždycky záblesky duchového světa. Člověk mohl mít vždycky zážitky splývavého
jasnozření, sžíval se s duchovým světem, viděl kolem sebe duchové bytosti, duchové děje.
O tom, co například čtete jako germánské mýty a pověsti o bozích, o tom vám řeknou učenci od
zeleného stolu: To kdysi zbásnili nějací jednotlivci z lidu z lidové fantazie!
Wotan a Thor a všechna ta božstva, to jsou personifikace přírodních sil atd. Existují celé
mytologické teorie, kde se takhle mluví o „tvořivé fantazii lidu“. Když to člověk slyší, může v něm
snadno vzniknout mínění, že se takový učenec narodil z retorty, jako Homunkulus v Goethově
Faustu, a že nikdy neviděl skutečného člověka. Neboť kdo opravdu viděl lid na venkově, ten věru
ztratí možnost, aby takhle mluvil o „tvořivé fantazii lidu“. Ty pověsti o bozích nejsou nic jiného než
pozůstatky skutečných dějů, jaké lidé v dřívějších dobách opravdu jasnozřivě viděli. Takový Wotan
existoval! Za noci putoval člověk mezi bohy v duchovém světě a znal tam Wotana a Thora stejně
dobře, jako zná dnes jiné lidi z masa a krve. To, co tehdy lidé primitivního založení ještě dlouho
viděli v pološeru svého jasnozření, to tvoří obsah mýtů a pověstí, jmenovitě germánských.
Lidé, kteří tehdy připutovali ze západu na východ do končin, kterým se později říkalo Germánie, to
byli lidé, kteří si zachovali jisté jasnozření, takže ještě mohli - alespoň v určitých dobách - nahlížet
do duchového světa. A zatímco nejvyšší zasvěcenec se přesunul se svými žáky až do Tibetu a
odtamtud vyslal první kulturní kolonii dolů do Indie, zůstávali i u národů v Evropě všude
zasvěcenci, kteří pečovali v mystériích o spojení s duchem. Takovými mystériemi byly u těchto
národů například mystéria druidská nebo mystéria Ódinova, o nichž lidstvo už dnes neví, co by
řeklo - neboť to, co o nich říká, jsou fantazie. Důležité je ale jedno: Když se tehdy mluvilo o vyšších
světech mezi druidy nebo mezi lidmi v západoruské a skandinávské oblasti, kde se vyskytovala
mystéria Ódinova, vždycky byl mezi nimi jistý počet lidí, kteří věděli o duchových světech. Když k
nim někdo mluvil o Wotanovi, nebo o události, která se odehrála mezi Baldurem a Hodurem1 , pak
nemluvil o něčem, co by jim bylo zcela neznámé. Mnozí ještě sami zažili takové události ve
zvláštních stavech vědomí, a ti, kteří to neprožili, slyšeli o tom od souseda, a ten jim byl dostatečně
důvěryhodný.
Ať byste se byli vydali kamkoli v Evropě, všude byste ještě byli narazili na živou vzpomínku na to,
co bylo v Atlantidě. Co tam bylo? Něco, co by se dalo nazvat živé společenství, přirozené živé
společenství člověka s duchovým světem, s tím, čemu se dnes říkává „nebe“. Člověk tehdy přece
ustavičně vcházel do duchového světa a žil v něm. Jinými slovy: nepotřeboval, aby ho nějaké
zvláštní náboženství teprve poučovalo o tom, že existuje duchový svět. Co je to náboženství?
* Slepý bůh Hódur nechtě usmrtil svého bratra, boha světla Baldura střelou z luku, když mu zlomyslný odpůrce bohů Loki dodal
smrtící šíp a vedl mu ruku. Pozn. překl.
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Latinský výraz pro náboženství, „religio“, znamená „svázání“, „spojení“, spojení fyzického světa s
duchovým. Tehdy nebylo třeba člověka nějak spojovat s duchovým světem, protože ho znal ze
zkušenosti. Jako vám nemusí nikdo vštěpovat víru, že na louce rostou květiny nebo že v lese žije
zvěř, protože to všechno vidíte, tak věřil Atlanťan v bohy a duchové bytosti - ne na základě
náboženství, nýbrž protože je prožíval.
S pokračujícím vývojem lidstva se pak věc utvářela tak, že člověk získal jasné denní vědomí.
Poatlantská doba je tedy tou dobou, během které člověk získává jasné denní vědomí. A získal je tím,
že se musel vzdát starého vědomí jasnozřivého. Ale v budoucnu k němu zase dospěje, navíc k
dnešnímu jasnému dennímu vědomí. - U našich předků tady v Evropě tomu bylo často tak, že
pověsti a mýty podávaly vzpomínkové obrazy na onen dávný čas. Ale čím se vyznačovali právě ti
nejpokročilejší? Ať to zní sebe podivněji: Ti ze všech nejpokročilejší, které jejich vůdce převedl na
východ až do Tibetu, byli nejpokročilejší v tom, že ztratili ono staré snové jasnozřivé vědomí. V čem
spočíval pokrok ze čtvrtého velkého období do pátého? V tom, že lidé procitali pro denní svět, že
ztráceli starou jasnozřivost. Onen velký zasvěcený vůdce odvedl příslušníky svého hloučku pryč,
aby nemuseli žít mezi těmi, kdo ještě stáli na vývojových stupních starého atlantského lidu; a mezi
členy této družiny mohli být do vyšších světů dovedeni jenom ti, kdo se uměle cvičili, kdo
podstoupili umělé okultní školení.
Co vlastně zbylo člověku první poatlantské doby z toho starého společenství s božským duchovým
světem? Stesk a touha po něm! Neboť brána do duchového světa se před ním jakoby uzavřela, avšak
touha zůstala. Tehdejší člověk to pociťoval přibližně takto - měl to vyposloucháno z pověstí a tradic
-: Bývala kdysi doba, kdy naši předkové ještě viděli do duchového světa a žili pospolu s duchy a s
bohy, kdy vězeli v hlubší duchové skutečnosti. Ó kdybychom tak do ní mohli také vejít! Tak si říkali.
- A z této touhy byla vytvořena staroindická metoda zasvěcení, metoda, která vzešla z touhy po tom,
co člověk ztratil, a spočívá v tom, že člověk na čas opustí vydobyté jasné denní vědomí, aby se
vysoukal svým vědomím zpátky do onoho dřívějšího stavu. Jóga je metoda staro indického
zasvěcení, která svou technikou, svou praxí docílila, že bylo uměle znova nastoleno něco, čeho
člověk přirozenou cestou pozbyl.
Jen si představte takového starého Atlanťana, jehož étherná hlava ještě vyčnívala daleko nad
fyzickou. Když pak jeho astrální tělo vystoupilo ven, byla velká část té étherné hlavy pořád ještě
spojena s astrálním tělem, a tím se stalo, že se to, co prožívalo astrální tělo, mohlo obtisknout do
étherného těla; následkem toho si mohl člověk uvědomovat své zážitky. Ale když se v posledním
atlantském období étherná část hlavy stáhla zcela do fyzické hlavy, vystupovalo astrální tělo každou
noc úplně z étherného. Staré zasvěcení se tedy muselo pokusit vytáhnout uměle étherné tělo z
fyzického, což znamenalo, že bylo třeba uvést člověka do jakéhosi letargického stavu, do jakéhosi
smrtelného spánku (který, jak už víte, trval tři a půl dne), během kterého étherné tělo vyčnívalo ven
z fyzického, kdy bylo uvolněno, takže se to, co prožívalo astrální tělo, vtiskovalo do étherného. A
když pak bylo étherné tělo navráceno zpátky do fyzického, věděl člověk, co prožil v duchovém světě.
To byla stará metoda zasvěcování - zasvěcení jógické, jímž se člověk takříkajíc vyzvedával ven z
toho světa, do něhož byl nyní zasazen, - aby se přesadil zase zpátky do duchového světa. A z tohoto
druhu zasvěcení vzešla i nálada tehdejší kultury; ta pak nacházela své dozvuky v pozdější indické
kultuře. Byla to nálada, v níž si člověk říkal: Pravda, realita, skutečnost, podstata jsou jedině v
duchovém světě, v onom duchovém světě, do něhož se člověk dostává, když se vyjme z fyzickosmyslového světa. Teď je člověk zasazen mezi říše fyzického světa, je obklopen říší nerostnou,
rostlinnou s živočišnou. Ale to, co člověka takto obklopuje, to není pravda, to je jenom vnější zdání;
pravdu už ztratil od nejstarších dob a žije teď ve světě zdání, iluze, máji. - A tak se svět fyzického
bytí stal pro staroindickou kulturu světem máji. Musíme to chápat ve smyslu oné kulturní nálady, to
jest tehdejšího cítění, nejako šedou teorii. Pro dávného, starého Inda, chce-li být obzvlášť svátým, je
svět máji bezcenný. Celý ten fyzický svět je pro něho iluze; pravý svět se mu objevuje tehdy, když se
z tohoto fyzického světa stáhne zpátky, když může - pomocí jógy - zase žít ve světě, v němž žili jeho
předkové ještě za atlantské doby.
58

Smysl dalšího vývoje ale záleží v tom, že člověk si poznenáhlu zvyká vážit si fyzického světa, jenž
mu byl v poatlantské kultuře vykázán, a oceňovat jeho hodnotu, jeho význam. O krok dále než stará
kultura indická je už druhá kulturní epocha, rovněž předhistorická, kterou však označujeme podle
národů, které později žily v oněch končinách; nazýváme ji prvotní kulturou staroperskou. Zase
přitom nemáme na zřeteli pozdější perskou kulturu, nýbrž kulturu ještě z období předhistorického.
Tato druhá perioda se už docela podstatně liší náladou, citovým obsahem, od prvotní, dávné doby
indické. Stále těžším se stávalo vyprošťování étherného těla, ale přece jenom to bylo ještě možné, a
jistým způsobem se to stále ještě provádělo až do doby Krista Ježíše. Jednoho však tito lidé z prvotní
staroperské kultury dosáhli: začali si vážit máji čili iluze, začali ji pokládat za něco cenného. Indovi
bylo dobře, když mohl iluzi uniknout; Peršanovi se stala pracovním polem. Sice se mu pořád ještě
jevila jako něco nepřátelského, jako odpůrce, ale jako něco, co je třeba si podrobit - z čehož později
vzešel boj Ormuzdův s Ahrimanem, v němž se člověk spojuje s dobrými bohy proti mocnostem
zlých bohů, vězících ve hmotě. Z toho se tvořila nálada, kterou lidé tehdy měli. Milá ani Peršanovi
tato skutečnost ještě nebyla; ale neuhýbal už před ní, nesnažil se j í uniknout jako starý Ind;
zpracovával ji, považoval ji za dějiště, na němž mohl pracovat, kde bylo něco, co bylo třeba
přemáhat. Tak se na tomto druhém kulturním stupni podařilo postoupit o krok kupředu v dobývání
fyzického světa.
Pak následoval třetí kulturní stupeň, a s ním se blížíme pořád více dobám dějinným. V okultní vědě
jej označujeme za kulturu chaldejsko-babylonsko- asyrsko-egyptskou. Všechny tyto kultury byly
založeny koloniemi, vysílanými pod vedením velkých vůdců lidstva. První kolonie založila kulturu
staré Indie, druhá založila to, co jsme právě vylíčili jakožto kulturní centrum staroperské; třetí
kulturní proud se ubíral ještě dále na západ a založil tam to, co bylo základem kultury babylonskochaldejsko-asyrsko-egyptské. Tím byl vykonán důležitý krok v dobývání fyzického světa. Peršanovi
se ještě jevil jako beztvárná hmota, kterou musel zpracovávat, pokud v ní chtěl působit spolu s
dobrými duchy z pravé duchové skutečnosti. Teď už měli lidé důvěrnější, přátelštější vztah k
fyzické skutečnosti.
Podívejte se na starou chaldejskou astronomii, která patří k nejpodivuhodnějším a nejvelkolepějším
výtvorům poatlantského lidského ducha! Tady uvidíte, jak lidé zkoumali dráhy hvězd, jak
prozkoumávali zákony oblohy. Starý Ind ještě vzhlížel k obloze a říkal: Ať už si hvězdy chodí, kudy
chtějí, a ať se tím vyjadřují zákony, jaké chtějí, nám nestojí za námahu je zkoumat! Příslušníkovi
třetí kulturní epochy už se jevilo velmi důležitým, aby se tyto zákony zkoumaly.
Příslušníkovi egyptské kultury se dokonce jevilo velmi důležitým, aby obzvlášť zkoumal poměry na
Zemi a aby vytvářel geometrii. Zkoumala se mája, vznikala vnější věda. Člověk studuje myšlenky
bohů; a cítí, že musí vytvořit spojitost mezi vlastní tvorbou a tím, co nachází vepsané do hmoty jako
písmo bohů. Získali byste jiný pojem o státě, než jaký mohou mít lidé dnes, kdybyste zkoumali
dřívější stavy egyptsko-chaldejského státního života. Neboť individuality, které řídily a vedly
takové státní útvary, byli moudří mužové toho druhu, že současně znali zákony hvězdných drah,
podle nichž se pohybují vesmírná tělesa, a byli si vědomi, že v kosmu si všechno musí navzájem
odpovídat. Studovali dráhy hvězd, a věděli, že musí být souzvuk mezi tím, co se dálo na nebi, a tím,
co se dálo na Zemi. Podle událostí na nebi předepisovali, co se má odehrát v průběhu času na Zemi.
Dokonce i v nejstarší římské době, ve čtvrté kulturní epoše, si lidé ještě uvědomovali, že to, co se
děje na Zemi, musí odpovídat tomu, co se ukazuje na nebi. - Ve starých mystériích se vědělo dlouho
dopředu, když začínala nová epocha, jaké události v budoucnu nastanou. Ze zdrojů mysterijního
vědění se například vědělo, když začínaly římské dějiny: Po nás bude následovat doba, pro kterou
vyplynou nejrůznější osudy, a je určeno, že nadejdou v končině Alby longy. - Pro toho, kdo dovede v
těchto věcech číst, je jasné, že se tu poukazuje hluboce symbolickým výrazem, že kulturu starého
Říma takříkajíc rozměří kněžská moudrost. „Alba longa“ je dlouhé kněžské roucho. V těchto starých
končinách se tedy budoucí věci dějin - můžeme-li to tak vyjádřit, s použitím technického výrazu rozměřovaly tímto způsobem. Ti, o něž jde, si řekli: Sedm epoch musí následovat po sobě.
Budoucnost se dělila podle čísla sedm, a její půdorys byl předem dán. A mohl bych vám snadno
ukázat, že u sedmi římských králů, kteří byli už při zrodu římské doby zapsáni v „Sibylských
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knihách“, jsou skrytě obsaženy prorocké tabulky pro další dějiny. - Tehdy ale lidé také věděli: To, co
je tam zaznamenáno, to budeme muset my svými životy naplnit. - A při závažných událostech se
braly v potaz tyto posvátné knihy; proto také byly Sibylské knihy chovány jako něco posvátného a
drženy v tajnosti.
Pak pracoval člověk třetí kulturní epochy na tom, aby ducha vpravil do hmoty, aby vnější svět byl
prostoupen duchem. Nesčetné historické doklady o tom jsou ukryty v postupném vývoji epochy
tohoto třetího kulturního proudu, kultury asyrsko-babylonsko-chaldejsko-egyptské.
Své vlastní době porozumíme, až když budeme vědět, jaké existují důležité vztahy mezi naší a
tehdejší dobou. Na jeden vztah mezi oběma těmito epochami bych teď rád poukázal, abyste viděli,
jak podivuhodně se věci spínají pro toho, kdo má možnost hlubšího náhledu, kdo si je vědom, že
dnes dospělo k jistému vyvrcholení to, co nazýváme sobectvím a prospěchářstvím. Tak čistě
sobecká, tak neidealistická jako dnes nebyla kultura ještě nikdy, ale bude se to ještě stále více
stupňovat v nejbližší budoucnosti. Neboť dnes duch sestoupil až úplně dolů do hmotné kultury.
Obrovskou duchovní sílu muselo lidstvo vynaložit na veliké vynálezy a objevy novější doby,
obzvlášť devatenáctého století. Kolik duchovní síly je uloženo v telefonech, telegrafech, železnicích
a tak dále! Kolik duchovní síly se zhmotnilo, vykrystalizovalo v obchodních vztazích rozprostřených
po celé zeměkouli! Kolik duchovní síly patřilo k tomu, že si můžeme dát - dejme tomu v Tokiu vyplatit nějakou částku peněz na základě kousku papíru, sepsaného tady, tedy šeku. A tak si
klademe otázku: Bylo této duchovní síly použito ve smyslu duchovního pokroku? - Kdo se na tu věc
bude dívat přiměřeným způsobem, ten si řekne: Ano, sice stavíte železnice, ale vozíte na nich jenom
to, co potřebujete pro žaludek; a vozíte-li se sami, vozíte se beztak jenom kvůli něčemu, co souvisí s
vašimi potřebami. - Je v tom nějaký rozdíl pro duchovou vědu, zdali si člověk umele své obilí mezi
dvěma kameny, nebo zdali si je opatří odněkud zdaleka, pomocí telegrafů, parníků a tak dále?
Nesmírná duchovní síla byla vynaložena, ale vynaložena v naprosto osobním smyslu. Co bude
výsledným smyslem toho, co si tím lidé opatří? Patrně to nebude anthroposofie, to jest duchovní
pravdy! Budou-li používat telegrafů a parníků, bude se jim jednat v první řadě o to, kolik bavlny
budou chtít dopravit z Ameriky do Evropy atd., to jest o to, co souvisí s osobní potřebou. Lidé
sestoupili dokonce až do nejhlubších hlubin osobní potřeby, do hlubin své nejhmotnější osobnosti.
Ale takové sobecké prospěchářství muselo jednou přijít, protože díky tomu bude moci být v
průběhu celého vývoje lidstva tím lepší vzestup.
Co se to ale událo, že si člověk dnes tak cení svou osobnost, čím to je, že se cítí tak náramně jako
jednotlivec, čím bylo připraveno to, že se vůči duchovému světu cítí tak silně v existenci uzavřené
mezi zrození a smrt?
Připraveno bylo to nejdůležitější z toho ve třetí kulturní epoše, kdy lidé chtěli uchovat tvar
fyzického těla až za hranici smrti v mumii, kdy za nic nechtěli dopustit, aby se rozplynul tvar těla,
které bylo nabalzamováno. Tehdy se do lidské duše vrývá toto lpění na jednotlivé osobnosti do té
míry, že se dnes objevuje znova jako pocit vlastní osobnosti. Že tento pocit vlastní osobnosti je dnes
tak silný, to je následek toho, že v egyptské době byla těla mumifikována. Tak spolu souvisí všechno
ve vývoji člověka. Egypťané balzamovali těla zemřelých, aby lidé v páté epoše měli co možná velké
vědomí své osobnosti. Ve vývoji lidstva se tají veliká mystéria!
Tak vidíte, jak lidé sestupují stále hlouběji do máji a jak prostupují hmotu tím, co je člověk schopen
si vydobýt. – Ve čtvrté kulturní epoše, řecko-latinské, člověk už přesazuje svou vnitřní bytost ven do
vnějšího světa. Nejprve vidíte, jak v Řecku se člověk sám objektivizuje ve hmotě, ve hmotných
formách: promítá svou vlastní podobu do postav řeckých bohů. I v dramatech Aischylových
nacházíme ohlas toho, jak člověk chce umělecky zužitkovat svou vlastní individualitu.
Vystupuje ven ze sebe do fyzického světa a vytváří obraz sebe sama. A v římské kultuře vytváří
obraz sebe sama v institucích státu. Je to diletantismus nejhoršího druhu, když se to, čemu dnes
říkáme právnictví, sleduje ještě dále do minulosti než do doby římské. Co tu bylo předtím, je
pojmově něco úplně jiného než právo, jak o něm mluvíme my. Pojem člověka jako vnější osobnosti,
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právní pojem člověka, dříve ještě neexistoval. Ve starém Řecku tu byla „polis“, malý městský stát, a
člověk se cítil jako článek malého městského státu. Do tohoto vědomí z doby řecké kultury se už
dnes člověk těžko vžije. V římské kultuře už člověk vstupuje tak dalece do fyzického světa, že se
jednotlivá lidská osobnost objevuje i právně jakožto římský občan. Tak postupuje ve vývoji všechno
kupředu stupeň za stupněm. A budeme nyní dále sledovat, jak osobnost vystupuje stále více ven z
lidského nitra a jak člověk tím dobývá více a více fyzický svět. Člověk se noří stále hlouběji do
hmoty.
Naše kultura je první kulturou po řecko-latinském období, je tedy pátá v poatlantské době; po ní
bude následovat šestá a po ní sedmá kulturní epocha. Čtvrtá kultura, tj. řecko-latinská, tvoří střed. A
v průběhu této prostřední mezi poatlantskými kulturami se na Zemi objevuje Kristus Ježíš.
Připravována byla tato událost už ve třetí kulturní epoše poatlantské doby', protože všechno na
světě musí být připravováno. Ve třetím období bylo připravováno to, co se mělo objevit jako
největší událost na Zemi během čtvrté poatlantské epochy, kdy lidé postoupili tak daleko ve své
osobnosti, že sami sebe mohli promítat ven, že připodobňovali své bohy lidským bytostem. V řecké
době si ve svém umění člověk vytvářel svět bohů jako zrcadlení sebe sama. Ve státě to pak provedl
obdobně. Člověk sestoupil až k chápání hmoty, až k zásnubám mezi májou a duchem. To je také
chvíle, kdy člověk dospěl až k pochopení osobnosti. Teď porozumíte, že to je také doba, kdy mohl
pochopit zjevení Boha v lidské osobnosti - v době, kdy také duch přináležející k Zemi pokročil až k
osobnosti. Tak vidíme, jak uprostřed poatlantské kultury se objevuje sám Bůh jako člověk, jako
jednotlivá osobnost. Dalo by se to vyjádřit tak, že to, co se tehdy událo, se člověku zjevuje jako v
obraze, když vidíme, jak v řeckých uměleckých výtvorech člověk vytváří obraz sebe sama. Cožpak to
vlastně, když přecházíme z řecké kultury do římské a vidíme typy velkých římských osobností, není
tak, jako by tam byly sochy řeckých bohů sestoupily ze svých podstavců a začaly se procházet po
ulicích ve svých tógách! Jako bychom je měli živé před očima!
Tak pokročil člověk od doby, kdy se cítil jako článek božstva, až k pociťování sebe sama jako
osobnosti. Tehdy už mohl pochopit i božstvo jako osobnost, když pak sestoupilo a přebývalo mezi
lidmi v pozemském těle.
To nechť nám tedy tane před duší, proč Kristus Ježíš se objevil právě v tomto období vývoje lidstva.
Jak se toto mystérium vyvíjelo dále, jak už v dobách předchozího vývoje vysílalo své prorocké
paprsky a jak potom od té doby prorocky působí na daleké budoucí časy, o tom příště.
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IX. - PROROCKÉ ZVĚSTOVÁNÍ A VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ
Hamburk, 29. května 1908
Po celou dobu našich přednášek jste viděli, jakým způsobem se stavíme k dokumentu nazývanému
Janovo evangelium, stojíme-li na půdě duchové vědy. Viděli jste, že neběží o to, získávat z onoho
dokumentu nějaké pravdy o duchových světech, nýbrž ukázat, že je možné pronikat do duchového
světa nezávisle na všech lidských nebo jiných dokumentech - právě tak, jako kdybychom se dnes
učili matematice, činili bychom tak nezávisle na jakékoli dochované knize, v niž nám byla v průběhu
vývoje lidstva poprvé sdělena ta nebo ona část matematiky. Copak už vědí ti, kdo se například
začínají učit ve škole jednoduchou, elementární geometrii - kterou se dnes učí každý sám ze sebe, ze
samotné geometrie -, o Eukleidově geometrii, o oné základní knize, v níž tato elementární
geometrie byla takříkajíc poprvé sdělena lidstvu! Když se ale potom lidé naučí geometrii sami ze
sebe, pak mohou o to lépe ocenit obsah a význam této prapůvodní knihy. To nechť nám ukazuje
stále zřetelněji, že ony pravdy, které pojednávají o duchovním životě, je možné získávat přímo z
tohoto duchovního života. A když jsme je nalezli a pak nám zase přijdou do ruky určité historické
dokumenty, potom v nich najdeme znova, co už takříkajíc víme. Tím dojdeme k pravému ocenění,
ke skutečnému lidskému ocenění obsahu těchto dokumentů.
Viděli jsme v průběhu těchto přednášek, že Janovo evangelium tím opravdu netratí nic ze své
hodnoty. Viděli jsme, že úcta a ocenění pro takové dokumenty se tím u někoho, kdo stojí na půdě
duchové vědy, ani trochu nezmenší ve srovnání s těmi, kteří se už předem stavějí na půdu takového
dokumentu. Viděli jsme, že nejhlubší nauky o křesťanství, které bychom právě tak mohli nazvat
naukami všeobecné moudrosti, nám opět vystupují vstříc z Janova evangelia. A viděli jsme, že když
se nám tak ujasňuje tento hluboký smysl křesťanského učení, že pak teprve můžeme pochopit, proč
Kristus musel vstoupit do vývoje lidstva právě v docela určité době, na počátku našeho letopočtu.
Viděli jsme, jak se lidstvo v poatlantské době postupně vyvíjelo stále výše. Poukázali jsme na to, že
po atlantské potopě se v pradávné indické kultuře rozvinula první velká poatlantská kulturní
epocha. Poukázali jsme na to, že tato pradávná indická kultura je charakterizována tím, že mysli lidí
byly ovládány touhou a vzpomínáním. Charakterizovali jsme, v čem toto vzpomínání, tato touha
spočívaly. Vzpomínání spočívalo v tom, že se uchovaly živé tradice o věku lidstva, který předcházel
před atlantskou potopou, o věku, kdy člověk měl díky své přirozenosti a podstatě ještě jakýsi
splývavé šerosvitný stav jasnozření, jímž mohl nahlížet do duchového světa, takže znal duchový
svět ze zážitku, ze zkušenosti, tak jako dnešní lidstvo zná čtyři říše přírodní, říši nerostnou,
rostlinnou, živočišnou a lidskou. Viděli jsme, že v této době před atlantskou potopou se ještě
nevyskytovalo tak ostré rozlišení mezi stavem vědomí za denního života a stavem vědomí za
nočního života. Když tehdy člověk upadl do spánku, nebyly jeho vnitřní zážitky tak neuvědomované
a temné jako dnes; nýbrž když pro něho zapadly obrazy denního života, vzcházely mu obrazy života
duchového, a ocital se nyní mezi věcmi duchového světa. A když se ráno zase nořil do svého
fyzického těla, zapadaly mu do tmy zážitky a pravdy božského duchového světa, a kolem něho se
vynořovaly obrazy dnešní skutečnosti, dnešních říší nerostů, rostlin, zvířat a tak dále. Ona ostrá
hranice mezi nočním nevědomím a denní bdělostí vznikla teprve po atlantské potopě, vnáší
poatlantské době. To už byl člověk jistým způsobem - pokud šlo o bezprostřední vnímání - odříznut
od duchové skutečnosti a stále více vyobcován do skutečnosti ryze fyzické. Zůstala jenom
vzpomínka, že existuje jiná říše, říše duchových bytostí a duchových dějů, a k této vzpomínce se
upínala touha srdcí, aby mohla za pomoci nějakých výjimečných stavů zase vejít do těchto říší, z
nichž člověk sestoupil. Těchto výjimečných stavů se dostávalo jenom nemnohým vyvoleným,
zasvěcencům, jimž byly v mysterijních učilištích otevřeny vnitřní smysly, takže mohli nahlížet do
duchového světa. Mohli zvěstovat a svědčit ostatním, kteří nebyli schopni se přesvědčit vlastním
nahlédnutím, že duchové světy jsou něčím skutečným. Jóga byla v pradávné indické kultuře oním
procesem, jímž se člověk přenášel zpátky do někdejšího stavu šerosvitného jasnozření. Pokud pak
někteří výjimeční jednotlivci prošli iniciací neboli zasvěcením, tedy se díky tomu stali vůdci lidstva,
jako svědkové duchového světa.
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Pod dojmem této touhy a této vzpomínky se v oné pradávné indické, předvédské kultuře vytvářela
převážně ona nálada, která spatřovala ve vnější skutečnosti máju čili iluzi. Lidé si říkali: Pravá
skutečnost, ta je beztak jenom v duchovém světě, vtom světě, do něhož se můžeme přenést jenom
výjimečným stavem, jógou. Tento svět duchových bytostí a dějů je skutečný; to, co člověk vidí očima
je neskutečné, je iluze, je mája!
To byl první základní náboženský pocit v poatlantské době, a jóga byla první forma zasvěcení v
poatlantské době. Nenašli bychom tady ještě žádný záblesk pochopení pro vlastní poslání
poatlantské doby. Neboť nebylo posláním lidstva, považovat tu skutečnost, které říkáme smyslová,
za máju, za iluzi, vzdalovat sejí a odcizovat sejí; nýbrž poatlantské lidstvo mělo jiné poslání:
zmocňovat se fyzické skutečnosti stále více, stávat se pánem ve světě fyzických jevů. Na druhé
straně je jistě naprosto pochopitelné, že lidstvo, když bylo poprvé zasazeno do tohoto fyzického
světa, zpočátku pokládalo to, co se dříve, v duchové skutečnosti, před ním sotva vynořovalo a co teď
bylo pro ně to jediné vnímatelné, za máju neboli iluzi. V žádném případě se však tato nálada vůči
skutečnosti neměla udržet. Toto chápání fyzické skutečnosti jako iluze nesmělo zůstat životním
nervem poatlantské doby. A vidíme také, jak si poatlantské lidstvo v průběhu řady kulturních epoch
dobývalo kousek po kousku spojitost s fyzickou skutečností.
V oné kultuře, kterou nazýváme prvotní perskou kulturou - neboť to, co znají dějiny jakožto
perskou a jakožto zarathustrovskou kulturu, jsou poslední dozvuky toho, co máme tady na mysli v
této druhé kulturní epoše - jsme viděli, jak lidé uskutečňují první krok k tomu, aby se vyprostili ze
starého indického principu a vydobyli si fyzickou skutečnost. Nikde bychom ještě nenašli láskyplné
pohřížení do fyzické skutečnosti, ani něco na způsob studia fyzického světa. Ale přece jenom je tu
už něco víc než ve staré kultuře indické. Dokonce i to, co se uchovalo až do pozdější doby z této
staroindické kultury, nám ještě ukazuje dozvuky oné nálady, která považuje fyzickou skutečnost za
iluzi. Proto by naše současná kultura nikdy nemohla vzejít z této indické kultury. Veškerá moudrost
oné indické kultury odvracela pohled od fyzického světa a vzhlížela do duchových světů, o nichž
ještě věděla ze vzpomínky; a čímsi nedůstojným se jí muselo jevit studium a zpracovávání fyzické
skutečnosti. Proto sám indický princip nemohl vytvořit vědu použitelnou pro náš pozemský svět;
nikdy by nebyl mohl vést k onomu ovládání přírodních zákonů, které tvoří základ naší dnešní
kultury. To všechno by nikdy nebylo mohlo vzejít z dávného indického poměru k světu. Vždyť - nač
se pracně seznamovat se silami světa, který se sám zakládá jenom na klamu! Jestliže se toto později
změnilo i v indické kultuře, tedy to nevyplynulo z ní, nýbrž vzešlo to z pozdějších cizích vlivů.
Před kulturou staroperskou se rozkládá vnější fyzická skutečnost jako pole určené k práci. Ještě se
na ni lidé dívají jako na výraz nepřátelského božstva, ale už jim vzešla naděje, že bude možné toto
hmotné pole skutečnosti prostoupit s pomocí světlého božstva, že bude možné je cele proměnit v
pole prostoupené duchovými mocnostmi a dobrými bohy. Tak příslušník perské kultury už trochu
pociťuje skutečnost fyzického světa. Sice jej ještě považuje za oblast boha temnoty, ale přece jenom
doufá, že bude moci do něho vetkat síly dobrých bohů.
A dále pak lidstvo přechází do kulturní epochy, která našla svůj historický výraz v kultuře
babylonsko-asyrsko-chaldejsko-egyptské. A viděli jsme, jak došlo k tomu, že hvězdná obloha už
nebyla pro lidi májou, nýbrž něčím, co bylo možné chápat jako tahy písma, ve kterých se dalo číst. V
tom, co pro Indy bylo ještě májou, v drahách a lesku hvězd, spatřuje příslušník třetí kulturní epochy
výraz úradků a záměrů božských duchových bytostí. Lidé se pomalu vžívali do smýšlení, že vnější
skutečnost není klam, nýbrž projev, manifestace božských duchových bytostí. A v egyptské kultuře
začali lidé používat toho, co bylo možné vyčíst z písma hvězd, na rozdělení samotné země. Proč se
Egypťané stali učiteli geometrie? Protože věřili, že myšlenkou, která člení zemi, je také možné
zvítězit nad hmotou a že je možné přetvořit hmotu, pokud se jí lidskému duchu podaří uchopit. Tak
pozdější lidstvo postupně prodchlo tento hmotný svět, který byl nejprve považován za máju,
duchem, který se vynořoval více a více i v lidském nitru.
Věděli jsme, že vlastně až v pozdější atlantské době dospěli lidé k tomu, že pociťovali své Já neboli
„Já jsem“. Dokud totiž lidé viděli duchové obrazy, bylo jim také jasné, že oni sami náležejí
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duchovému světu, že jsou sami obrazem mezi obrazy. Teď došlo k uchopení ducha vnitru.
Zadívejme se teď navíc k tomu, co jsme dnes trochu opakovali, na vývoj samotného lidského nitra.
Dokud se člověk v atlantské době díval kolem sebe v jakémsi snivě jasnozřivém vědomí, nevšímal si
vlastně doopravdy svého nitra. Tehdy ještě vnitřní svět, jak je zahrnut ve slově „Já“ nebo „Já jsem“,
pro něho nebyl něčím, co by byl vnímal v ostrých obrysech. Touž měrou, jak se mu ztrácel duchový
svět, uvědomoval si člověk svou vlastní duchovost. Ve staroindické kultuře vládla ještě zvláštní
nálada vůči této vlastní duchovosti. Lidé si říkali: Chceme-li proniknout do duchového světa,
povznést se nad iluzi, musíme se sami ztratit v duchovém světě, musíme co možná vymýtit své „Já
jsem“ a rozplynout se ve všeduchu, v brahmanu. - Tak šlo obzvlášť při starém zasvěcení o ztrátu
všeho osobního. Především neosobní vplynutí do duchového světa, to je to, co vyznačuje nejstarší
formu zasvěcení.
Tomu už tak nebylo například ve třetí kulturní epoše. Neboť až do této třetí kulturní epochy se
vědomí člověka o sobě vyvíjelo stále silněji. Stále více si člověk v nitru uvědomoval existenci svého
Já. Tím, že si oblíbil hmotu ve svém okruhu, že se do ní zahloubával pomocí zákonů, které vymýšlel
sám lidský duch, které nebyly získávány z mátožného polosvětla nějakého snového stavu, všímal si
stále více svého Já, až toto uvědomení vlastní osobnosti dosáhlo ve starém Egyptě jakéhosi vrcholu.
V tomto vědomí vlastní osobnosti se však skrývalo ještě něco, co působilo, že se toto vědomí jevilo
zároveň jako něco nízkého, co bylo zase svázáno s vnějším světem a patřilo cele k němu, co
neskýtalo žádnou možnost získat spojení se světem, z něhož se člověk zrodil. Musíme si vykreslit
před duši dvě základní nálady ve vývoji lidstva, chceme-li pochopit tento dějinný postup.
Rozpomeňme se, jak lidé v atlantské době a ve staroindické době žíznili po tom, aby se mohli
oprostit od své osobnosti. Atlanťané to dovedli, protože bylo pro ně něčím samozřejmým, že se
každou noc prostě zbavovali své osobnosti a žili v říši ducha. Indové to dovedli, protože zásady
jejich zasvěcování je vedly s pomocí jógy vzhůru k neosobnímu prožívání. Spočinout ve všeobecném
božství, to bylo to, oč usilovali. Toto spočinutí v něčem všeobecném, to potom ještě zůstalo lidstvu v
jakémsi posledním výhonku: ve vědomí sounáležitosti s generacemi, ve vědomí, že se člověk zrodil
z řady za sebou následujících pokolení, že jako jednotlivý člověk souvisí svou krví s generacemi až k
nejstaršímu předkovi. To je nálada, jež se vytvořila z oné dávné nálady, kdy se člověk cítil ukryt v
bezpečí božského duchového světa. Tak se stalo, že lidé, kteří procházeli normálním vývojem, se ve
třetí kulturní epoše začali pociťovat jako jednotlivci, ale zároveň věděli, že jsou zakotveni v
obsáhlém celku, v něčem, co je božské a duchové, že se pokrevním spřízněním napojují na celou
linii svých předků, a že Bůh pro ně žil v krvi, jež proudila generacemi.
Viděli jsme pak, jak v národě tvořeném vyznavači Starého zákona dosáhla tato nálada jistého
stupně dokonalosti. „Já a otec Abrahám jedno jsme“, to znamená, že jednotlivec se cítil zakotven v
celém rodovém společenství, sahajícím až zpátky k otci Abrahámovi. To bylo také přibližně to, co
tvořilo základní náladu všech národních kmenů, jež do té doby prošly normálním vývojem, všech
národních kmenů třetí kulturní epochy. Ale jenom k vyznavačům Starého zákona zaznělo prorocké
zvěstování, že je ještě něco hlubšího než ono božské otcovství, jež proudí v krvi generací. Už jsme
poukázali na onen velký okamžik v evoluci lidstva, kdy se rozeznělo ono prorocké zvěstování. Když
Mojžíš zaslechl výzvu: „Až budeš zvěstovat moje jméno, rci, že ti to řekl „Já jsem“!“, tehdy zazněla
poprvé zvěst o Logosu, zjevení Logosu, zjevení Kristovo. Tehdy bylo těm, kdo byli s to to chápat,
poprvé prorocky zvěstováno, že v Bohu nežije jenom to, co je vpjato do pokrevní spojitosti, nýbrž že
v něm žije něco ryze duchového. To, co vanulo Starým zákonem, bylo jakoby prorocké poselství.
Kdopak to vlastně byl - to je otázka, jíž se teď trochu pozdržíme - kdopak to byl, kdo tehdy poprvé
prorocky zvěstoval Mojžíšovi své jméno? Tady máme zase jedno místo, kde vykladači Janova
evangelia si počínají naprosto povrchně a nechtějí uznat, že je třeba se zabývat těmito dokumenty
tak důkladně, jak to je jenom možné. - Kdo byl ten, kdo zvěstoval prorocky své jméno, koho je třeba
jmenovat „Já jsem“? Kdo to byl?
Přijdeme na to, když přistoupíme řádně, s vážností a důstojností k jednomu místu z Janova
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evangelia. Je to místo, které najdeme ve 12. kapitole, od verše 37. Kristus Ježíš tam upozorňuje, že
se splnil jistý výrok proroka Izaiáše, předpověď obsahující poukaz, že Židé nebudou chtít uvěřit v
Krista Ježíše. Sám Ježíš přitom poukazuje na Izaiáše:
„Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich, aby očima neviděli a srdcem nerozuměli a neobrátili se,
abych jich neuzdravil. To pověděl Izaiáš, když viděl slávu jeho a mluvil o něm.“ (12, 40-41)
Izaiáš „o něm mluvil“! O kom že to mluvil Izaiáš? Jde o poukaz na místo, které zní:
„Léta, kteréhož umřel král Uziáš, viděl jsem Pána sedícího na trůnu vysokém a vyzdviženém, a
podolek (roucha jeho) naplňoval chrám.“ (Izaiáš 6,1) Koho že to viděl Izaiáš? Tady v Janově
evangeliu je nám to řečeno jasně: Izaiáš viděl Krista! V říši ducha ho bylo vždycky možné vidět; a
nebudete to teď už pokládat za něco nepochopitelného, když okultní věda upozorňuje, že ten, koho
viděl Mojžíš, ten, kdo mu ohlásil slova „Já jsem“ jakožto své jméno, byla táž bytost, která se pak
objevila na Zemi jako Kristus. Sám starověký „duch Boží“ není nikdo jiný než Kristus, takže tady
stojíme před jedním z míst v náboženských dokumentech, kde pro toho, kdo si nepočíná řádným
způsobem, je obzvlášť obtížné vidět jasně. A jasně vidět tady musíme zejména proto, že u slov
„Otec“, „Syn“ a „Duch svátý“ docházelo k nejroztodivnějším záměnám. Bylo to totiž vždycky tak, že
navenek, v exotemím smyslu, se těch slov používalo nejrozmanitějším způsobem právě proto, aby z
nich hned nevysvitl i jejich skutečný esoterní smysl.
Mluvilo-li se u starých Židů o „Otci“, mluvilo se v první řadě o onom Otci, který proudil krví z
generace na generaci, v hmotném smyslu. Pokud někdo mluvil tak, jako tady mluvil Izaiáš o „Pánu“,
o tom, jenž se zjevoval duchově, tedy mluvil o Logosu, právě tak, jako o něm mluví Janovo
evangelium. A pisatel Janova evangelia nechce říci nic jiného než toto: Ten, koho bylo vždycky
možné vidět v duchovnu, ten se stal tělem a přebýval mezi námi! - Když jsme si tedy ujasnili, že se i
ve starém zákoně mluví v jistém smyslu o Kristu, pak také pochopíme, jakým způsobem je začleněn
starý hebrejský národ do našeho vývoje. Starohebrejský princip vyrůstá ze starého Egypta.
Odpoutává se od pozadí egyptského principu.
A tak vidíme, že normální vývoj lidstva postupuje tak, jak jsme si to včera popsali. První kulturou v
poatlantské době je dávná, prvotní kultura indická, druhá je prvotní perská, třetí babylonskoasyrsko-chaldejsko-egyptská, pak následuje čtvrtá, to jest epocha řecko-latinská, pátá pak je naše
současná kulturní epocha. Než začala čtvrtá epocha, vzchází jako tajemná odnož ze třetí epochy
onen národ se svými tradicemi, který vytvoří později půdu pro křesťanství. Když shrneme všechno
to, co jsme získali v těchto přednáškách, bude pro nás ještě pochopitelnější, že zjevení Kristovo
muselo zapadnout do čtvrté kulturní epochy.
Už jsme zdůraznili, že ve čtvrté epoše se člověk dostal tak daleko, že svého vlastního ducha, své Já,
zobjektivizoval a postavil ven do světa. Vidíme, jak člověk poznenáhlu prostupuje hmotu svým
vlastním duchem, duchem svého Já. Vidíme díla řeckých sochařů, řeckých dramatiků, v nichž člověk
vtěluje a staví si ven před duši to, co nazývá svým duševním vlastnictvím. - Vidíme dále ve světě
starého Říma, jak to, čím člověk je, mu také přichází do vědomí, a jak to fixuje pro vnější svět v
právu, i když snad popletená právní věda to dnes zastírá. Pro hlubší znalce právnictví je jasné, že
právo jako takové, to, které pokládá člověka za právní subjekt, vzniklo teprve v této čtvrté kulturní
epoše. Tehdy si byl člověk tak dalece vědom své osobnosti, že se teprve cítil jako skutečný občan
státu. Ještě v Řecku se jednotlivec cítil jako článek celého městského státu. Bylo důležitější být
Athéňanem než jednotlivým člověkem. Ale řeknu-li: Jsem Říman, je to něco docela jiného než: Jsem
Athéňan. Řeknu-li: Jsem Říman -, poukazuji tím na to, že jako jednotlivec, jako občan státu mám
jistou hodnotu, jistou vůli. Tady bychom také mohli dokázat, že například teprve v tomto časovém
období mohl vzniknout pojem „závěti“. To je totiž pojem římský! Teprve tady člověk tak zosobnil
svou vůli, tak ji zindividualizoval, že chtěl svou vůlí ještě působit i přes hranici smrti. Věci, které je
možné říci v duchové vědě, souhlasí až do jednotlivostí se zjistitelnými skutečnostmi.
Tak dospíval člověk stále více k tomu, že prostupoval hmotu svým duchem. Ale ukazuje se to stále
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více i později. Čtvrtá epocha v pořadí je ta, kdy člověk vtěluje beze zbytku do hmoty, co uchopil ve
vlastním duchu. V egyptské pyramidě ještě vidíte-, jak duch a hmota spolu zápolí, jak se to, co bylo
uchopeno v duchu, ještě nevyjadřuje plně ve hmotě. Výraz celého toho obratu v poatlantské době
máte v řeckém chrámě. Pro někoho, kdo rozumí něčemu z tohoto oboru, dokonce neexistuje žádná
významnější, žádná dokonalejší architektura než řecká, která je nejčistším výrazem vnitřní
zákonitosti prostoru. Sloup byl míněn cele jako nosič, a to, co na něm spočívá, bylo pociťováno
naveskrz tak, že to musí být neseno a že to přitom vykonává tlak. Suverénní, emancipovaná
prostorová myšlenka je tady u řeckého chrámu dovedena k dokonalosti až do posledních důsledků.
Málokdo později pociťoval prostorovou myšlenku ještě tak jako tehdy. Byli ovšem i později ještě
lidé, kteří byli schopni prostorovou myšlenku cítit, ale cítili ji malířsky. Zkuste někdy zkoumat
prostor v Sixtinské kapli; postavte se k zadní stěně, k té, kde je velký obraz Soudu, a podívejte se
vzhůru: uvidíte, že zadní stěna jde šikmo do výše. Jde proto šikmo do výše, protože ten, kdo ji
provedl, měl cit pro prostor a neuvažoval tak abstraktně jako jiní lidé. Proto ta zeď stojí tak
nádherně v šikmém úhlu. To znamená necítit už prostor řeckým způsobem. Existuje umělecký
smysl, který dovede vycítit tajné míry, skryté v prostoru. Cítit architektonicky neznamená: pro oko,
nýbrž něco jiného. Člověk si dnes snadno myslí, že napravo je totéž jako nalevo, nahoře totéž jako
dole a vpředu totéž jako vzadu. Kdyby jen člověk jednou uvážil toto: Máte obrazy, na nich vidíte se
vznášet tři, čtyři nebo pět andělů. Ti mohou být namalováni tak, že si člověk může právem myslet,
že každým okamžikem spadnou. Může je ale také namalovat někdo, kdo má vyvinutý skutečný
smysl pro prostor, a ten vám už nedá možnost, abyste si to mysleli; nemohou vůbec spadnout,
protože se vzájemně nesou. V tom případě máte před sebou dynamické poměry prostoru v
malířském vyjádření. Řek je měl před sebou architektonicky; necítil vodorovnou linii jenom jako
linii, nýbrž cítil ji jako sílu, jež tlačí, a necítil sloup jenom jako hůl, nýbrž cítil jej jako sílu, jež nese.
Toto cítící prožívání linií v prostoru, to znamená „cítit živoucího ducha, jak geometrizuje“. To je to,
co měl na mysli Platón, když použil onoho neslýchaného výrazu: „Bůh ustavičně geometrizuje.“ Tyto linie v prostoru jsou něco skutečného, podle nich stavěl Řek svůj chrám.
Co je to řecký chrám? To je z nutnosti své podoby příbytek boží. Je to něco naprosto jiného než
dnešní kostel. Dnešní kostel je prostor pro kázání. Uvnitř řeckého chrámu přebýval sám bůh. Lidé
se tam objevovali jenom náhodou, když chtěli být u svého boha. Kdo rozumí tvarům řeckého
chrámu, bude cítit jejich tajuplnou souvislost s bohem, který v něm přebýval. Ve sloupoví a v tom,
co je nad ním, nebude vidět něco, co si vybájil člověk svou fantazií, nýbrž něco, co by tak byl udělal
sám bůh, kdyby si byl chtěl vytvořit příbytek. Byl to nejvyšší vrchol v prostupování hmoty duchem.
Pokuste se srovnat řecký chrám s gotickým kostelem. Nechtěl bych hlásat cokoli proti gotice,
protože z jiného hlediska představuje gotika vyšší stupeň. U gotického kostela vidíte, jak to, co je
vyjádřeno jeho formami, si vůbec nemůžete myslit ani to nemůžete cítit bez přítomnosti pobožného
zástupu. Ve tvarech gotických oblouků leží pro někoho, kdo má pro to cit, něco, co by ani nemohl
cítit jinak, než jako by si řekl: Když v tom kostele není pobožný zástup a nesepne ruce do podoby
takového oblouku, pak vtom celku něco chybí. Gotický kostel není jenom příbytek Boží, nýbrž
současně shromáždiště zástupu, který se tam k Bohu modlí. Tak lidstvo v jistém smyslu zase
překračuje vrchol svého vlastního vývoje. Vidíme, jak to, co díky řeckému smyslu pro prostor bylo
podivuhodně prociťováno v prostorových liniích, ve sloupech a trámech, se později dostalo do
dekadence. Sloup, který nenese, z něhož se stal pouhý dekorativní motiv, to není pro řecké cítění
žádný sloup. Ve vývoji lidstva všechno absolutně souhlasí. Řecká kulturní epocha představovala
nejkrásnější prolnutí lidského vědomí, tehdy nově objeveného v nitru, a božské přítomnosti,
pociťované venku v prostoru. Člověk v této kulturní epoše cele srůstal se světem fyzických smyslů.
Je to prostě nesmysl, když dnešní učenci chtějí zatemňovat to, co cítily dřívější věky. V
duchovědném smyslu vidíme ve čtvrté epoše poatlantské doby tu epochu, kdy člověk žije v
naprostém souladu s okolním světem. Jedině tato doba, kdy člověk jakoby srůstal s vnější
skutečností, byla schopna pochopit, že božská bytost by se mohla zjevit v jednotlivém člověku.
Každá dřívější doba by byla pochopila všechno jiné spíše než toto; každá dřívější doba by byla měla
pocit, že božství je něco příliš vysokého a vznešeného, než aby se mohlo zjevit v podobě fyzického
člověka. Božství mělo být uchráněno právě před spojením s fyzickou podobou. „Neučiníš sobě
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podobenství!“ (2 Mojž. 20,4) muselo být proto řečeno právě národu, který měl pochopit ideu Boha v
jeho duchové podobě. To jsou názory, z jakých se vyvíjel tento národ, a z lůna tohoto národa
vyrostla idea Krista, idea, že duchová bytost se má zjevit v těle. K tomu byl tento národ předurčen; a
do této doby, do čtvrté mezi poatlantskými epochami, musela být zasazena událost Kristova
příchodu.
Proto se pro křesťanské vědomí rozpadá celá vývojová pouť lidstva na dobu před Kristem a na
dobu po Kristu. Bohočlověka mohli lidé pochopit jenom v jedné určité době. A tak vidíme, jak
Janovo evangelium navazuje s plným vědomím a celým smýšlením na to - smím-li použít triviálního
výrazu - , co bylo aktuální právě v jeho době, co pocházelo přímo z vědomí tehdejší doby. Vyplynulo
proto jako samo od sebe - takříkajíc jako něco vnitřně spřízněného - , že myšlenkové obrazy, jimiž
se pisatel Janova evangelia pokoušel pochopit největší událost světových dějin, mu připadaly
nejlépe vyjádřitelné řeckými myšlenkovými formami. A postupně vrůstalo celé křesťanské cítění do
těchto myšlenkových forem. Uvidíme, jak potom s postupujícím vývojem muselo vzniknout něco
takového jako gotika, protože křesťanství bylo ovšem povoláno vyvést člověka zase ven z hmoty.
Ale vzniknout mohlo jenom tam, kde vývoj zavedl člověka tak dalece do hmoty, že ji ještě
nepřeceňoval, že se v ní ještě neutápěl jako v naší době, ale přece jenom ji dovedl prodchnout
duchem.
Tak se nám, myslím, z průběhu celého duchovního vývoje lidstva jeví vznik křesťanství jako něco
naveskrz nutného. Budeme-li chtít nyní pochopit, jaké podoby muselo křesťanství postupně
nabývat, jakou podobu mu prorocky předpovídá taková individualita jako pisatel Janova evangelia,
musíme v příští přednášce přihlédnout k některým podstatným a důležitým pojmům.
Ukázali jsme si, že v Janově evangeliu je třeba brát všechno do slova a do písmene, ale že nejprve
musíme opravdu porozumět příslušným slovům a písmenům. Není lhostejné, že se nikde
nevyskytuje jméno „Jan“, nýbrž že se vždycky mluví o „učedníkovi, jehož Pán miloval“. Viděli jsme,
jaké tajemství se za tím skrývá a že je to hluboce významné. - Nyní si všimneme ještě jiného výrazu,
výrazu, který nám umožní navázat přímo na další vývojové období křesťanství.
Obyčejně uniká pozornosti, jak se v Janově evangeliu mluví o „matce Ježíšově“. Zeptáme-li se
průměrného křesťana, kdo je matka Ježíšova, odpoví: Matka Ježíšova je Maria. A leckdo se bude
dokonce domnívat, že i v Janově evangeliu stojí cosi takového, jako že matka Ježíšova se jmenuje
Maria. Ale v Janově evangeliu nestojí nikde nic o tom, že matka Ježíšova se jmenuje Maria. Všude,
kde se o ní mluví, stojí - a to se zjevným úmyslem, jehož význam poznáme - jenom „matka Ježišova“.
V kapitole o svatbě v Káni Galilejské čteme: „A byla matka Ježíšova tam“ (2,1); a později říká
evangelista: „Dí matka jeho služebníkům“ (2,5). Nikdy nezazní jméno „Maria“. A tam, kde se s ní
znova setkáváme, tam, kde vidíme Spasitele na kříži, říká Janovo evangelium:
„Stály pak u kříže Ježíšova matka jeho a sestra matky jeho, Maria Kleofášova, a Maria
Magdaléna.“ (19,25)
Naprosto jasně se tu říká, kdo stojí u kříže: Byla tam jeho matka, pak její sestra, která byla ženou
Kleofášovou a jmenovala se Maria, a Maria Magdaléna. Pokud se někdo trochu zamyslí, řekne si: To
je přece zvláštní, že se obě ty sestry jmenovaly Maria! To by bylo dnes neobvyklé. - Bylo to stejně
neobvyklé i tehdy. A protože pisatel Janova evangelia nazývá sestru „Maria“, je jasné, že matka
Ježíšova se nejmenovala Maria. V původním řeckém textu stojí zcela jasně, že dole stály „jeho matka
a sestra jeho matky, Maria, jež byla ženou Kleofášovou, a Maria z Magdaly.“ - Tady vzniká pro
pochopení přiměřené úrovni evangelia otázka: Kdo je matka Ježíšova? A tady se dotýkáme jedné z
největších otázek Janova evangelia: Kdo je skutečným otcem Ježíšovým? Kdo je jeho matka?
Kdo je otec? Cožpak je vůbec možné se ptát? Nejenom ve smyslu Janova evangelia, i ve smyslu
Lukášova evangelia bychom se mohli ptát. Vždyť je potřebí obzvláštní bezmyšlenkovitosti k tomu,
abychom neviděli, že se při zvěstování říká:
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„Duch svatý sestoupí v tě a moc Nejvyššího zastíní tebe, a protož i to, což se z tebe svátého narodí,
slouti bude Syn Boží.“ (Luk. 1,35)
I Lukášovo evangelium poukazuje na to, že otcem Ježíšovým je Duch svátý. To je třeba brát doslova,
a ti theologové, kteří to neuznávají, prostě nedovedou číst evangelium. A tak si teď musíme položit
velkou otázku: Jak souhlasí s tím vším, co jsme slyšeli, slova „Já a Otec jedno jsme“, „Já a otec
Abrahám jedno jsme“, „Dříve než byl Abrahám, bylo „Já jsem“? Jak s tím vším uvedeme v soulad
nepopiratelnou skutečnost, že evangelia vidí v „Duchu svátém“ otcovský princip? A jak máme
smýšlet ve smyslu Janova evangelia o mateřském principu?
Abyste zítra přišli na základě formulace těchto otázek dobře v duchu připraveni, poukážu kromě
toho ještě na to, že Lukášovo evangelium podává jakýsi přehled generací; říká, že Ježíš byl pokřtěn
od Jana, že začal učit ve třiceti letech a že se o něm říkalo, že je to syn Marie a „Josefa, kterýž byl syn
Heli“ a tak dále, a nyní následuje celý ten výčet generací. Sledujte jej; uvidíte, že jde zpátky až k
Adamovi. A pak přichází něco prazvláštního; následují tady totiž slova: „kterýž byl Boží“. (Luk. 3,
23-38)
Právě tak, jako se poukazuje od syna k otci, tak se v Lukášově evangeliu odkazuje od Adama k Bohu.
Takové místo musíme brát s velkou vážností.
Tím máme asi tak pohromadě otázky, které by nás měly zítra dovést do centra Janova evangelia.
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X. - JAK PŮSOBÍ KRISTŮV IMPULZ V LIDSTVU
Hamburk, 30. května 1908
Zaměstnávali jsme se zákonitostí celého poatlantského vývoje našeho lidstva, a snažili jsme se
porozumět tomu, proč právě v docela určité chvíli tohoto poatlantského vývoje muselo dojít k
založení křesťanství. Na konci včerejší přednášky jsme se zmínili, že pochopení důležitých otázek
Janova evangelia i celého křesťanství závisí na tom, zdali si dobře ujasníme právě tento vývojový
zákon ve smyslu esoterního křesťanství. Jenom tím získáme plné porozumění pro význam slov
„Duch svátý“, „otec Ježíšův“ a „matka Ježíšova“. Především si vzpomeňme, že se nám během
posledních přednášek ujasnilo, že poatlantské lidstvo - tedy to lidstvo, k němuž v užším smyslu
sami náležíme, jehož vývoj spadá do doby po atlantské potopě - se člení na sedm pododdělení.
Úmyslně se vyhýbám pojmu „ras“, protože pojem rasy se vlastně plně nekryje s tím, oč se přitom
jedná. Jedná se o periody kulturního vývoje, a to, co dosud prožíváme v našem dnešním lidstvu jako
zákonitost ras, je vlastně dozvuk atlantského vývoje. Onen vývoj lidstva, který předcházel před
atlantskou potopou, který se tedy z velké části odehrával na pevnině, která se kdysi rozkládala mezi
dnešní Evropou a dnešní Amerikou, na staré Atlantidě, - tento vývoj lidstva dělíme rovněž na sedm
oddílů po sobě následujících. Pro těchto sedm oddílů platí ještě výraz „vývoj postupující od jedné
rasy k druhé“. Neboť těchto sedm po sobě následujících stupňů lidstva na staré Atlantidě bylo
navzájem ještě velmi rozdílných i tělesně, po vnitřní i vnější stránce - k vnějšímu tělu počítáme i
vnitřní konfiguraci mozku, krve a ostatních tělesných tekutin - , kdežto vůbec nelze mluvit o tom, že
by se snad první lidstvo poatlantské doby, staří Indové, byli od nás tak lišili, že bychom na to byli
ještě oprávněni použít výrazu „rasa“. Jak si asi uvědomujete, je vždycky třeba udržovat kontinuitu
theosofie, a právě proto je často nutné navázat i na tento starý pojem ras. Ale slovem „rasa“ bychom
přece jenom příliš snadno budili falešné představy, protože leckdo přehlédne, že motiv pro
rozčleňování lidstva, který máme dnes, je mnohem niternější než ten, který souvisel s výrazem
„rasa“. Zvláště pak nebudeme už vůbec smět použít výrazu „rasa“ na to, co jednou vystřídá naši
kulturu, tedy na kulturu po sedmém pododdělení, protože lidstvo se pak bude členit podle docela
jiných základních zákonů.
Z tohoto hlediska to musíte chápat, když dělíme poatlantskou dobu za prvé na epochu
staroindickou, za druhé na staroperskou, za třetí na babylonsko-asyrsko- chaldejsko-egyptskou, za
čtvrté na řecko-latinskou a za páté na epochu, v níž nyní žijeme; tuto naši potom vystřídá ve vývoji
šestá a sedmá epocha.
My jsme tedy teď zasazeni do páté poatlantské kulturní epochy, a mohli bychom si říci: Křesťanství
vstoupilo do vývoje lidstva ve své plné hloubce a významu ve čtvrté epoše. Působilo pak, pokud
lidstvo páté epochy bylo přístupno jeho vlivu; a můžeme prorocky předpovědět, jak bude působit
dále - pokud je totiž možné ze spirituální vědy předpovídat. Ale už včera jsme se zmínili, že poslání
křesťanství bylo připravováno ve třetí kulturní epoše. Egyptská kultura patří ke třetí kulturní epoše,
a z jejího lůna vyšel hebrejský kulturní vývoj, jejž vyznavači Starého zákona směrovali tak, že se pak
takříkajíc z lůna třetí kulturní epochy zrodilo křesťanství, které pak vešlo plně do světa Kristem
Ježíšem pro čtvrtou epochu. Můžeme tedy říci: Lidstvo poatlantské doby prožilo jistý duchový vliv
ve třetí kulturní epoše. Tento vliv působil dále do čtvrté epochy; tam se soustředil v Kristu Ježíši,
působil pak dále do páté - naší - kulturní epochy, a z naší bude působit opět dále do šesté epochy,
která bude následovat po naší. A nyní musíme porozumět přesně tomu, jak došlo k těmto účinkům.
Připomeňme si jednou přesně, že různé základní části člověka prožívají během vývoje lidstva svůj
vývoj. Připomeňme si, jak tomu bylo v poslední poatlantské době. Vyložili jsme si, že se tehdy
étherná hlava pohroužila do fyzického těla, že člověk tehdy získal první vlohu, aby mohl sám sobě
říkat „Já jsem“. Když nastala atlantská potopa, bylo fyzické tělo člověka prostoupeno mocí tohoto „Já
jsem“; to znamená, že člověk byl tehdy tak daleko, že měl připraven fyzický nástroj pro vědomí o
svém Já čili pro sebe-vědomí. Abychom si rozuměli docela přesně: Kdybychom se vrátili zpět až do
prostředka atlantské doby, nebyl by býval žádný člověk s to vyvinout takové vědomí o sobě, aby
sám ze sebe vyslovil „Já jsem já“ nebo „Já jsem“. To mohlo nastat jedině tím, že ona část étherné
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hlavy, o níž jsme mluvili, se spojila s fyzickou částí hlavy. Tehdy, až do zániku Atlantidy atlantskou
potopou, vytvářel člověk to první, co bylo třeba vytvořit, aby se z toho mohl stát nositel tohoto
sebe-vědomí: vytvářel vlohu fyzického mozku a ostatní tělesné útvary. Tedy až do atlantské potopy
dozrálo fyzické tělo, aby se stalo nositelem jáství.
Můžeme se tedy tázat: Co bylo posláním atlantské doby? Posláním atlantské doby bylo, aby
vočkovala, vetkla člověku jeho já; a toto poslání pak přechází přes atlantskou potopu, která bývá
popisována jako „potopa světa“, až do naší doby. Ale v naší poatlantské kulturní epoše už musí zase
nastat něco jiného: Teď musí do člověka pomalu vcházet mannas neboli duchovní svébytí, duchové
Já. Snáší poatlantskou dobou začíná vliv mannasů neboli duchovního svébytí. Víme tedy, že potom,
až projdeme během naší šesté a sedmé epochy různými vtěleními, budeme už do jistého stupně
zastíněni mannasem neboli duchovním svébytím. Ale aby se člověk mohl vůbec stát vhodným
nástrojem tohoto mannasů neboli duchovního svébytí, duchového Já, k tomu potřeboval delší
přípravu. Bylo k tomu potřebí - i když i toto trvalo tisíce let -, aby se předtím stal nositelem Já ve
vlastním smyslu. Bylo potřebí, aby učinil nástrojem svého Já nejenom své fyzické tělo, ale i ostatní
články své bytosti.
V první kulturní epoše poatlantské doby člověk nejprve zpracovává své étherné tělo v nositele Já,
jako předtím zpracovával obdobně své fyzické tělo. To byla stará indická kultura. Pozůstává v
zásadě v tom, že člověk získává schopnost, aby neměl jenom fyzický nástroj pro své Já, nýbrž i
étherné tělo vhodné pro tento úkol. Proto je v této tabulce opsána první epocha - stará indická
kultura - výrazem „étherné tělo“.
Přihlédneme-li nyní k dalšímu vývoji těchto kulturních epoch se zřetelem k člověku, nesmíme jeho
duševní složku chápat jenom povrchně jako astrální tělo, nýbrž musíme si počínat s větší přesností
a vzít si za základ ono rozčlenění člověka, které najdete v mé „Theosofii“. Tam, jak víte,
nerozlišujeme jenom obecně sedm článku člověka, nýbrž střední část člověka se zase dělí na
pocitové tělo, pocitovou duši, duši rozumovou a duši uvědomující; a pak máme ještě duchovní
svébytí, ducha oživujícího a duchového člověka. Jistě, obyčejně rozlišujeme jenom sedm článků;
čtvrtý, který zahrnujeme pod slůvko „Já“, musíme členit ještě dále, a to proto, že ve vývoji člověka je
takto rozčleněn. To, co se vytváří během staroperské kulturní epochy, to je pocitové neboli astrální
tělo v užším smyslu toho slova; je nositelem těch sil, které vedou člověka k činnosti, proto
pozůstává přechod od indické kultury k perské v tom, že lidé začínají zpracovávat hmotu. Čilý
pohyb rukou a co je s ním spojeno, přechod k práci, to je to, co charakterizuje tuto kulturní epochu.
Lidé staroindického údobí měli mnohem větší sklon, než bychom tušili, nehýbat rukama, nýbrž
povznést se v kontemplaci nad svět hmoty k vyšším světům. Člověk se musel pohřížit hluboko do
sebe, jestliže se chtěl rozpomenout na svůj dávno minulý, dřívější stav. Proto například spočívá
indické zasvěcení prostřednictvím jógy - obecně vzato - v tom, že se dostávalo zvláštní péče a
zvláštního rozvoje éthernému tělu.
Pokročme dále. Kultura staré Persie spočívala v tom, že Já se noří do těla pocitového. Kultura
Asyřanů, Babyloňanů, Chaldejců, Egypťanů záleží v tom, že Já už vystupuje až do pocitové duše. Co
je to duše pocitová? Je to ten článek, který se hlavně u vnímajícího člověka obrací ven, čímž je
vnímající člověk činný očima a ostatními smysly a vnímá působnost ducha venku v přírodě. Proto se
v oné době obrací oko na hmotné věci rozprostřené v prostoru, na hvězdy a jejich pohyb. Na duši
pocitovou tak v oné době působí to, co je rozprostřeno venku v prostoru. Málo se ještě v egyptskochaldejsko-asyrsko-babyloňské době vyskytuje u člověka to, co bychom mohli nazvat niternou
kulturou osobnosti a rozumu. Dnešní člověk už si nepředstavuje správně, jak vlastně vypadala
egyptská moudrost oné epochy. Tato moudrost nebyla vlastně vůbec myšlením, spekulací, jak se to
vyvinulo později; nýbrž když člověk upřel pohled někam ven, přijal tím do sebe zákon, který venku
vyčetl svými smysly. Bylo to čtení zákonů, žádná pojmová věda, byla to věda názorná, věda
získávaná vnímáním.
Kdyby naši učenci přemýšleli - vím, že to je tvrdá věta - , objevili by takříkajíc prsty, které by jim
ukázaly na to, co bylo právě teď vysloveno, ovšem duchové prsty. Neboť jestliže lidé tehdy
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nepřemýšleli opravdovými vnitřními silami rozumu, tedy to neznamená nic víc a nic méně než to,
že tehdy nemohla existovat žádná opravdová věda o pojmech, žádná logická věda. Také žádná
neexistovala! Dějiny vám doloží, že vlastním zakladatelem logiky byl Aristoteles. Kdyby byla už
dříve existovala logika, věda o pojmech, - udělat z ní knihu, to by už tehdejší lidé byli dokázali!
Logika, to, co se dá označit za přemýšlení v samotném Já, při němž člověk ve svém Já spojuje a
odděluje pojmy, při němž tedy logicky usuzuje, nečte už myšlenky ve věcech, to je něco, k čemu
dochází až ve čtvrté kulturní epoše. Proto nazýváme tuto čtvrtou epochu epochou duše rozumové.
A my sami se ocitáme v epoše - lidstvo vstoupilo do této epochy přibližně kolem prostředka
středověku, počínajíc 10., 11., 12. stoletím -, my sami se ocitáme v epoše, kdy Já vstupuje do duše
vědomé, uvědomující. Tak pozdě k tomu teprve došlo. Do duše uvědomující vstoupilo Já teprve asi
kolem prostředka středověku. I to by se dalo velmi snadno doložit historicky, a bylo by možné kdybychom měli čas -, posvítit si do všech koutů, abychom poukázali na leccos, co přitom přichází v
úvahu. Tato doba člověku vočkovala docela určitý pojem individuální svobody, individuální
zdatnosti lidského Já. Když se budete zabývat první, počáteční dobou středověku, shledali byste
určitě ještě všude, že v jistém smyslu člověk něco platí tím, jak je postaven do společnosti. Od otce
nebo od příbuzných tehdy dědí stav i hodnost i vážnost, a s pomocí těchto neosobních věcí, které
nejsou vědomě spjaty s jeho Já, jedná a pracuje ve světě. Až později, když se rozšířil obchod a přišly
vynálezy, novodobé objevy, začíná se šířit vědomí o vlastním Já a můžeme pozorovat, že všude v
evropském světě se objevují vnější odrazy, odlesky této uvědomující duše v docela určitém druhu
městských zřízení, městských konstitucí a podobně. Z dějin Hamburku by se například dalo snadno
doložit, jak se tyto věci historicky vyvíjely. To, čemu se ve středověku říkalo „svobodné město“, to je
vnější výraz pro to, jak lidstvem tehdy zavanula duševnost vědomá si svého Já.
A když se teď zatouláme pohledem do budoucnosti, tak řekneme: Teď jsme právě při tom, že v duši
uvědomující vytváříme toto vědomí osobnosti. Všechny požadavky novější doby nejsou nic jiného,
než že lidé nevědomky vyjadřují požadavky duše uvědomující. Když se však zatouláme pohledem
dále, spatříme v duchu ještě něco jiného. Uvidíme, jak člověk v příští kulturní epoše vystoupí k
mannasů neboli duchovnímu svébytí. To bude doba, kdy lidé budou mít společnou moudrost,
budou takříkajíc pohrouženi do společné moudrosti. To budou začátky toho, že se rozšíří pocit, že
nejvlastnější bytost člověka je zároveň něčím, co má nejvšeobecnější platnost. To, co v dnešním
smyslu chápeme jako individuální vlastnictví člověka, není ještě individuálním vlastnictvím na
vysokém stupni. Dnes je ještě s individualitou, s osobností člověka spojeno do značné míry to, že se
lidé hádají, že lidé mají různé názory a že tvrdí: Kdyby člověk nemohl být různého mínění, nebyl by
přece ani samostatným člověkem. Právě protože chtějí být samostatnými lidmi, musejí docházet k
rozdílným názorům. Ale to bychom se na věc dívali z podřadného stanoviska. Mezi lidmi se rozhostí
největší mír a harmonie, když jednotlivec bude co nejindividuálnější. Dokud lidé nejsou ještě úplně
zastíněni duchovním svébytím, existují rozdílné názory. Tyto názory ale ještě nejsou prožívány v
pravém, nejvnitřnějším nitru člověka.
Pro věci prožívané v pravém nitru se dnes vyskytuje jenom několik málo předzvěstí. To jsou
matematické a geometrické pravdy. O těch nejde hlasovat: Kdyby vám milión lidí říkalo, že 2 x 2 = 5,
a vám samým bylo ve vlastním nitru jasné, že to jsou 4, pak to budete vědět, a budete také vědět, že
ti ostatní se musí mýlit - právě tak, jako kdyby někdo tvrdil, že tři úhly trojúhelníka nedávají
dohromady 180 stupňů.
V tom bude spočívat kultura mannasů, když lidé budou stále více pociťovat zdroje pravdy ve své
individualitě, v tom, co je v nich tím nejosobnějším, co ale musí ještě zesílit, - a když současně bude
od člověka k člověku souhlasit jako matematické pravdy to, co budou pociťovat jako vyšší pravdu. V
matematických pravdách se lidé shodují už dnes, protože to jsou ty nejobyčejnější pravdy. O jiných
pravdách se lidé hádají, ne protože by mohly o téže věci existovat dva různé správné názory, nýbrž
protože lidé ještě nedošli tak daleko, aby to všechno poznali a aby umlčeli ty sympatie nebo
antipatie, které je dělí. Kdyby se u prostých matematických pravd mohl ještě uplatnit vlastní názor,
tedy by snad mnoho žen v domácnosti hlasovalo pro to, aby 2x2 bylo 5, a ne 4. Pro toho, kdo vidí
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hlouběji do povahy věcí, je prostě nemožné, aby se lidé hádali o vyšší přirozenost věcí, a jedině
možné je se k ní dopracovat vnitřním vývojem. Pak pravda nalezená v jedné duši se bude přesně
shodovat s pravdou v druhé duši; pak už bude konec hádání. A to bude záruka pravého míru a
pravého bratrství, protože bude jenom jedna pravda; a tato pravda má opravdu něco společného s
duchovým sluncem. Jenom považte, jak řádně rostou jednotlivé rostliny; každá rostlina roste vstříc
slunci, a přitom je jenom jediné slunce. Tak bude opravdu existovat jedno duchové slunce, až v
průběhu šesté kulturní epochy do lidí vproudí duchovní svébytí, - jedno duchové slunce, k němuž se
budou všichni lidé obracet a v němž dojdou k vzájemné shodě. To je ona velká perspektiva, která
nám kyne pro šestou epochu. A v sedmé epoše vproudí do našeho vývoje v jistém smyslu duch
oživující neboli buddhi.
To jsou vzdálené budoucí věky, do nichž můžeme nahlížet leda tušícím pohledem. Můžeme však už
teď mít jasno o tom, že tato šestá kulturní epocha bude epochou velmi důležitou; neboť díky
společné moudrosti přinese mír a bratrství. Mír a bratrství tím, že se pak nejenom pro vyvolené,
nýbrž pro část lidstva procházející normálním vývojem pohrouží do duší vyšší Já, zatím ve své nižší
podobě, jako duchovní svébytí neboli mannas. Dojde pak ke spojení lidského Já, jak se tak postupně
vyvinulo, s vyšším, jednotícím Já. Můžeme to nazvat duchovním sňatkem - a tak se také vždycky v
křesťanské esoterice nazývalo spojení lidského Já s mannasem neboli duchovním svébytím. Ale věci
ve světě spolu hluboce souvisejí, a člověk nemůže sám od sebe takříkajíc natáhnout ruku a
přitáhnout si toto duchovní svébytí neboli mannas; bude totiž muset dosáhnout ještě mnohem
vyššího vývojového stupně, než si bude moci sám v těchto věcech pomoci.
Aby vůbec mohlo dojít k tomu, že se člověk v poatlantské době sjednotí se svým vyšším Já, muselo
se vývoji lidstva dostat pomoci. Má-li se něčeho dosáhnout, vyžaduje to přípravu. Má-li být dítě v
patnácti letech k něčemu, musí se k tomu přece směřovat už od šestého, sedmého roku. Všude, kde
má dojít k nějakému vývoji, musí vývoj své impulzy nějak připravit. Co se má s lidstvem stát v
šestém období, to se muselo pomalu připravovat. Zvnějška musela přijít moc a síla k tomu, co se má
potom s lidstvem stát v šestém období.
První přípravou byla příprava, která ještě působila z ducha úplně zvnějška, která ještě nesestoupila
dolů do fyzického světa. To nám naznačuje velké poslání hebrejského národa. Když Mojžíš,
zasvěcený do egyptských mystérií, dostal od duchového vedení světa onen úkol, jejž jsme mohli
charakterizovat slovy: „Jako mé jméno jim řekni, až jim budeš zvěstovat moje zákony, že jsem „Já
jsem“ (2. Mojž. 3,14), tehdy mu tato slova ukládala: Připravuj je tím, že poukážeš na Boha, který
nemá podobu, který je neviditelný. Poukazuj na to, že - zatímco Bůh-Otec ještě působí v krvi - bude
pro ty, kdo budou schopni tomu porozumět, připravováno „Já jsem“, které pak sestoupí dolů až do
fyzického světa! - První zárodky pro toto byly takříkajíc vytvořeny ve třetí kulturní epoše. A vidíme,
jak z hebrejského národa vychází poslání zprostředkovat lidstvu Boha, který potom sestoupí
hlouběji, který se zjeví v těle. Předtím už byl prorocky ohlašován, potom se zjevil v těle pro vnější
oko. Tím se správně projevilo to, co Mojžíš připravoval.
Přihlédněme teď pozorně k tomuto období: duchovní zvěstování ústy Mojžíšovými a ukončení
tohoto zvěstování, příchod ohlášeného Mesiáše v Kristu. Od tohoto časového období, které bychom
mohli označit za první úsek v dějinách křesťanství, je vložen do vývoje lidstva reálný impulz k
jednotě a bratrství, jež má přijít v šesté epoše. Je to, jako by byla do něčeho pohroužena síla, která
pak působí dále, aby se poznenáhlu objevil její plod. Tak působila tato síla dále až do naší doby, až
do doby, kterou jsme byli nuceni vylíčit jako dobu, v níž lidstvo svými intelektuálními a duchovními
silami úplně sestoupilo dolů do hmoty. Bylo by možné se zeptat: Pročpak muselo křesťanství přijít
na svět právě jako přímý předchůdce nejhlubší hmotné epochy?
Jen si na chvíli představte, že by lidstvo bylo do této nejhlubší hmotné epochy vstoupilo bez
křesťanství. Bylo by pak pro ně bývalo nemožné najít zase impulz k novému vzestupu. Odmyslete si
podněcující sílu, která by byla lidstvu vštípena Kristem, a celé lidstvo by bylo muselo propadnout
dekadenci, muselo by se navždy spojit s hmotou; bylo by, jak se to vyjadřuje v okultismu, bývalo
„uchopeno tíží hmoty“ a vyhozeno ze svého vývoje. Tak si musíme představit, jak lidstvo v
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poatlantském kulturním období je sraženo dolů do hmoty. A než dosáhlo nejnižšího stupně, pronikl
do lidstva onen jiný impulz, který zase žene vzhůru, opačným směrem. To byl impulz Kristův.
Kdyby byl Kristův impulz začal působit dříve, nebylo by lidstvo vůbec došlo až k hmotnému vývoji.
Kdyby byl zasáhl do staré indické kulturní epochy, bylo by lidstvo bývalo dojista prodchnuto
spirituálním prvkem křesťanství, ale nebylo by pak nikdy sestoupilo tak hluboko, aby mohlo
vytvořit všechno to, čemu dnes říkáme vnější fyzická kultura.
Leckomu by se mohlo zdát podivné, uslyší-li někoho tvrdit, že bez křesťanství bychom neměli
žádné železnice, parníky atd., ale pro toho, kdo poznává věci v jejich souvislostech, je tomu tak.
Nikdy by ze staré indické kulturní epochy nebyly vzešly tyto kulturní prostředky. Existuje skrytá
spojitost mezi křesťanstvím a vším tím, co je dnes takzvanou pýchou lidstva. Tím, že křesťanství
vyčkávalo až do pravé chvíle, umožnilo vnější kulturu; a tím, že se pak v pravou chvíli objevilo,
umožnilo těm, kteří se spojí s Kristovým principem, aby se zase pozvedli nad hmotu.
Ale protože bylo křesťanství přijato, aniž bylo plně pochopeno, bylo zle zmaterializováno. Bylo do
té míry nechápáno, že bylo samo pojímáno materialisticky. A tak je to v jistém smyslu dokonce zle
znetvořená, materialistická podoba, do níž se křesťanství dostalo během oné doby, kterou jsme se
právě zabývali, a ještě dále, až do naší přítomnosti; tuto dobu bychom mohli označit za jeho druhý
úsek. Místo aby lidé například chápali vyšší, spirituální ideu přijímání u oltáře, bylo toto přijímání
zmaterializováno, a lidé si je představovali jako hrubou proměnu hmotné substance. Tak bychom
mohli uvést sta a sta příkladů pro to, že křesťanství nebylo pochopeno jako duchovní jev. - Teď
jsme došli přibližně až do období, kdy tato druhá epocha končí, kdy lidstvo musí nutně navázat na
spirituální křesťanství, na to, čím také má křesťanství opravdu být, abychom z něho mohli vytěžit
jeho pravý duchovní obsah. To se uskuteční anthroposofickým prohloubením křesťanství. Jestliže
aplikujeme anthroposofii na křesťanství, řídíme se světodějnou nezbytností, aby byla připravována
třetí křesťanská epocha, směřující k vproudění mannasů do lidských duší v šestém období. To bude
takříkajíc třetí kapitola. - První kapitolu tvoří doba prorockého zvěstování křesťanství, až po samo
zjevení Krista Ježíše a ještě trochu dále. Druhou kapitolu tvoří nejhlubší ponoření lidského ducha do
hmoty a zmaterializování i samého křesťanství. Třetí kapitolou se má stát zduchovělé pochopení
křesťanství prostřednictvím anthroposofického prohloubení.
S celým materialistickým vývojem souvisí, že takový dokument jako Janovo evangelium nebyl až do
naší doby chápán. Materialistická kultura, jak se postupně vytvořila, nemohla plně porozumět
Janovu evangeliu. Kultura spirituální, která by měla začít anthroposofickým hnutím, porozumí
právě tomuto dokumentu v jeho pravé duchovní podobě a bude připravovat to, co by mělo vyústit
do šesté kulturní epochy.
Před člověkem, který dosáhne křesťanského nebo rosaekruciánského zasvěcení - ostatně i před
člověkem, který dosáhne vůbec nějakého zasvěcení - , vyvstává docela zvláštní jev. Pro něho
získávají věci, které líčí evangelium, dvojitý význam: jeden odehrávající se venku ve fyzickém světě,
druhý, jímž se věci, které se odehrávají ve fyzickém světě, stávají poukazem na velké, obsáhlé
duchové děje. Tak mi snad budete moci porozumět, když se teď pokusím nastínit trochu dojem, jejž
měl při docela určité příležitosti ten, kdo napsal Janovo evangelium.
V průběhu života Krista Ježíše došlo ke zvláštní události, a tato událost nastala na fyzické úrovni.
Ten, kdo líčí ve smyslu Janova evangelia, ten to ale líčí jakožto zasvěcenec. Proto ta událost pro něho
současně představuje vjemy a prožitky během zasvěcovacího děje. Představte si teď poslední závěr
tohoto zasvěcovacího děje.
Po tři a půl období, která byla za starých dob, jak jsme se už zmínili, znázorněna třemi a půl dny, byl
kandidát zasvěcení pohřížen do letargického spánku. Během každého dne prožíval v duchových
světech něco jiného. První den měl jisté zážitky, které se mu projevovaly jako události v duchovém
světě, druhý den měl jiné a třetí den zase jiné. Tomu, o němž tady mluvíme, se na příslušném místě
ukázalo, co se jasnozřivé schopnosti vždycky duchově ukáže: budoucnost lidstva. Víme-li o
impulzech budoucnosti, můžeme je vočkovat přítomnosti a tím přítomnost přibližovat budoucnosti.
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Představte si vidoucího člověka tehdejší doby. Prožil duchovní význam oné první z vylíčených
kapitol, od chvíle, kdy zazněla výzva: „Pověz svému národu: Já jsem, kterýž jsem“, až do příchodu
Mesiášova. Jako druhou kapitolu prožil sestup Kristův dolů do hmoty. A jako třetí kapitolu prožil,
jak je lidstvo poznenáhlu připravováno, aby v šestém období přijalo ducha, duchovní svébytí,
mannas. Prožil to v prorockém astrálním vidění. Prožil svatbu lidstva s duchem. To je důležitý
zážitek, který však lidstvo může učinit něčím navenek zjevným jenom díky tomu, že Kristus vešel do
času, do dějin. Předtím lidstvo nežilo v takovém bratrství, při němž nastane mír mezi člověkem a
člověkem. Předtím se vyskytovala jenom láska, která byla připravena hmotně pokrevním
spřízněním. Tato láska se krok za krokem vyvíjí v lásku duchovní, a tato duchovní láska se vlévá do
duší. Konečný výsledek můžeme tedy vyjádřit takto: Lidstvo slaví sňatek s duchovním svébytím
neboli mannasem. To bude moci nastat teprve, až pro to nadejde čas, až čas uzraje pro plné
uskutečnění impulzu Kristova. Dokud nenadešel, dotud ještě platí vztah založený na pokrevním
spříznění, dotud láska není zduchovělá.
Fyzické tělo

Atlantida

Étherné tělo

1. poatlantská kulturní epocha

Tělo pocitové

2. kulturní epocha

Duše pocitová

3. kulturní epocha

Duše rozumová

4. kulturní epocha

Duše uvědomující

5. kulturní epocha

Duchovní svébytí

6. kulturní epocha

Duch oživující

7. kulturní epocha

Všude, kde se ve starých náboženských textech mluví o číslech, jedná se o tajemství čísla. A jestliže
čteme: „Třetího dne pak stala se svatba v Káni Galilejské“ (2,1), tedy ví každý zasvěcenec, že je tímto
„třetím dnem“ míněno něco obzvláštního. Oč tady jde? Pisatel Janova evangelia tady poukazuje na
to, že neběží jenom o skutečný zážitek, nýbrž zároveň ještě o velké, mohutné proroctví. Tato svatba
vyjadřuje velkou svatbu lidstva, která se v průběhu zasvěcení zjevovala třetího dne. První den se
ukázalo, co se odehrává v prvním úseku při přechodu ze třetí do čtvrté kulturní epochy, druhý den,
co se odehrává při přechodu ze čtvrté do páté kulturní epochy, a třetí den to, co se stane, až lidstvo
bude přecházet z páté do šesté kulturní epochy. To jsou ony tři dni v zasvěcovací proceduře. A
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impulz Kristův musel čekat až do třetího údobí. Předtím ještě nenastala doba, kdy by mohl působit.
Janovo evangelium poukazuje na zvláštní vztah mezi „mnou a tebou“, mezi „námi oběma“. (To je
totiž to, co tam stojí, ne to absurdní, co stojí v Lutherově překladu: „Co je mi po tobě, ženo?“) Když
matka vyzve Krista, aby vykonal znamení, říká on: „Ještě nepřišla hodina má“ (2,4), abych působil
na svatbách, to jest, abych lidi sdružoval. Ta hodina teprve přijde. Teď ještě doznívá - a bude se
nadále projevovat - působnost toho, co je založeno na pokrevních svazcích; proto onen poukaz na
vztahy mezi matkou a synem při oné svatbě.
Když se takto díváme na onen dokument, vyvstává nám za vším vnějškově reálným významné
spirituální pozadí. Hledíme do propastné hlubiny duchovního života, když si uvědomíme, co takový
zasvěcenec, jakým byl pisatel Janova evangelia, daroval lidstvu, a co mu byl s to darovat jenom v
důsledku toho, že Kristus vočkoval vývoji lidstva svůj impulz.
Tak jsme viděli, že je třeba tyto věci vykládat ne nějakou alegorií nebo symbolikou, nýbrž z astrální
skutečnosti, kterou prožívá zasvěcenec. Nemůže se tady jednat jenom o symbolický výklad, nýbrž o
vyprávění něčeho, co prožívá zasvěcenec. Pokud to nebudeme stavět takto, zakusíme patrně
právem, že ti, kdo stojí vně, budou říkat, že duchová věda nepřináší vůbec nic jiného než alegorické
výklady. Použijeme-li ale na tomto místě duchovědný výklad, tak jak jsme té věci teď porozuměli,
pak se poučíme o tom, jak Kristův impulz působí v lidstvu po tři vesmírné dni - ze třetí do čtvrté, ze
čtvrté do páté a z páté do šesté kulturní epochy. A ve smyslu Janova evangelia se budeme na tento
vývoj dívat tak, že řekneme: Tak veliký byl impulz Kristův, že lidstvo mu dnes rozumí jenom z
nejnepatrnější části a že mu plně porozumí teprve v pozdější době.
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XI. - KŘESŤANSKÉ ZASVĚCENÍ
Hamburk, 30. května 1908
Mají-li rozpravy našeho kurzu nakonec vyústit do hlubšího pojetí Janova evangelia, a dojít k
pochopení slov „otec a matka Ježíšova“ a tím vůbec k pochopení podstaty křesťanství ve smyslu
Janova evangelia, tedy si teď musíme především získat materiály, abychom porozuměli pojmům
„matka“ a „otec“ v jejich duchovním smyslu, jak je míněn v Janově evangeliu, a současně v jejich
skutečném smyslu - neboť nepůjde o alegorické a symbolické výklady.
Především musíme porozumět tomu, co je míněno slovy: sjednotit se s vyššími duchovými světy,
připravit se k přijetí vyšších světů. Musíme přihlédnout k podstatě zasvěcení, se zvláštním zřetelem
k Janovu evangeliu.
Kdo je to člověk zasvěcený? Za všech dob poatlantského vývoje lidstva byl zasvěcencem člověk,
který se dovedl povznést nad vnější, fyzicko-smyslový svět a mít vlastní zážitky, vlastní zkušenosti v
duchových světech; kdo tedy prožívá duchový svět tak, jako člověk prožívá svými vnějšími smysly,
očima, ušima atd., fyzicko-smyslový svět. Takový zasvěcenec je tedy svědkem duchových světů a
jejich pravdy. To je jedna věc. Pak ale k tomu přistupuje ještě něco podstatně odlišného, co si každý
zasvěcenec získá během procesu zasvěcení jako zvláštní vlastnost, to jest, že se také povznese nad
všechny ty city a pocity, které ve fyzickém světě jsou nejen oprávněné, ale také hluboce potřebné,
které se ale nemohou týmž způsobem vyskytovat v duchovém světě.
Rozumějte mi dobře a nechápejte to tak, jako by někdo, kdo je jakožto zasvěcenec schopen prožívat
kromě fyzického světa ještě i duchový svět, si nyní musel odnavyknout všechny ostatní lidské city a
pocity, které tady ve fyzickém světě mají hodnotu, a musel si je vyměnit za ony jiné city pro vyšší
světy. Tak tomu není. Nevyměňuje si něco za něco, nýbrž získává si jedno navíc k druhému. Jestliže
člověk musí na jedné straně své city zduchovňovat, musí na druhé straně také zase mít o to silněji
ony city, které ho činí zdatným pro práci ve fyzickém světě. V tom smyslu je třeba to chápat, jestliže
pro zasvěcence použijeme výrazu, že se musí v jistém smyslu stát člověkem bez domova. Ne že by
se musel v sebemenší míře odcizit domovu a rodině, dokud žije ve fyzickém světě. S tím má to slovo
cosi společného leda potud, že osvojením příslušných citů v duchovém světě dosáhnou city pro
fyzický svět jemnějšího, krásnějšího rozvití. Co je to „člověk bez domova“? Bez tohoto přívlastku
nemůže nikdo v pravém slova smyslu získat zasvěcení. Být „člověkem bez domova“ znamená:
člověk nesmí vyvíjet v duchovém světě žádné zvláštní sympatie, podobné oněm zvláštním
sympatiím, jaké má člověk tady ve fyzickém světě pro jednotlivé zvláštní oblasti a spojitosti: člověkjednotlivec patří ve fyzickém světě k tomu nebo onomu národu, k té nebo oné rodině, k tomu nebo
onomu státnímu společenství. To je všechno v pořádku. To nemusí ztrácet, to tady potřebuje. Kdyby
však chtěl použít těchto citů v duchovém světě, přinášel by si do duchového světa velmi zlé věno.
Tam neplatí, že člověk vyvíjí pro něco nějakou sympatii, nýbrž musí nechat všechno na sebe
objektivně působit, podle hodnoty, jaká spočívá v objektu samém. Dalo by se také říci, kdyby pro to
bylo všeobecné porozumění: Zasvěcenec se musí stát objektivním člověkem v plném smyslu toho
slova.
Svým vývojem na naší Zemi opustilo lidstvo své někdejší bezdomoví, spjaté se starým, šerosvitným
jasnozřivým vědomím. Viděli jsme přece, jak lidstvo sestoupilo z duchových sfér do fyzického světa.
V těch dávných, původních duchových sférách neexistovalo něco takového jako vlastenectví apod.
Když lidé sestoupili z duchových sfér, zalidnila jedna část Zemi tady, druhá část ji zalidnila tam; a
tehdy se jednotlivé skupiny lidí v určitých oblastech staly věrným odrazem těchto oblastí.
Nemyslete si, že černoch zčernal jenom z vnitřních příčin, zčernal i tím, že se přizpůsobil své
zemské končině, a s bělochy se to má zrovna tak. A stejně jako tyto velké rozdíly, týkající se barvy a
rasy, vznikly i ony menší rozdíly jednotlivých národních individualit tím, že se do člověka něco
obtisklo vlivem spojitosti s okolím. To ale také zase souvisí se specializací lásky na Zemi. Tím, že se
lidé stali navzájem nepodobnými, byla láska nejprve založena v malých společenstvích. Teprve
pozvolna se mohou lidé vyvíjet z oněch malých společenství až k velkému společenství lásky, jak se
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jednou konkrétně vytvoří právě vštípením mannasů, duchovního svébytí. Tak musel zasvěcenec
jakoby předejmout něco, k čemu dnes vývoj lidstva zase nabádá: překonat, přemostit všechna
omezení, vytvářet velký mír, velkou harmonii a bratrství. Zasvěcenec už musí ve svém bezdomoví
přijímat před ostatními odevšad stále stejné zárodky velké bratrské lásky. A symbolicky se to za
starých časů naznačovalo tím, že se líčilo, jaké všechny cesty podnikali zasvěcenci, například
Pythagoras. Proč se to líčilo? Aby mohli ve svých citech, vytvářených v esoterním společenství,
nacházet objektivitu vůči všemu.
Ale úkolem křesťanství je probudit impulz k tomuto bratrství, to, co zasvěcenec už vždycky choval
jako jednotlivý impulz, v celém lidstvu. Přihlédněme teď k oné nejhlubší ideji křesťanství, že Kristus
je duchem Země a Země tělem nebo šatem Kristovým. A vezměme to doslova; neboť jsme řekli, že
takový dokument jako Janovo evangelium musíme klást ve všech jeho jednotlivých slovech na
zlatnické váhy. Co se dozvíme o „šatu“ Země, když přehlédneme celý vývoj? Dozvíme se, že tento šat
Země, tj. pevné části Země byly nejprve od sebe odděleny. Jeden se ujal vlastnictví nad tím, jiný nad
oním. Jedno patřilo tomu, jiné onomu. Majetek, rozšíření osobnosti přisvojením určitého vlastnictví,
to je to, več si lidé během doby v jistém smyslu rozdělili onen šat, jejž na sobě nese Kristus, duch
Země. Pouze jedno nebylo možné si rozdělit, nýbrž patřilo to všem - to je ovzduší, jež zahaluje Zemi.
A z tohoto ovzduší, jak nám to naznačuje mýtus o ráji, bylo člověku vdechnuto dchnutí života. V tom
musíme spatřovat první vlohu lidského Já ve fyzickém těle. Vzduch není možné dělit.
Pokusme se nyní zjistit, zdali ten, kdo v Janově evangeliu líčí nejhlubším způsobem křesťanství, toto
nějak naznačuje:
„A rozdělili si šat jeho; plášť však netrhali.“ (19,23 - 24) Tady máte ono slovo, které vám vše objasní,
že Země jakožto celek
včetně svého ovzduší je tělem nebo šatem a pláštěm Kristovým. Na pevniny a na území byl rozdělen
šat Kristův, ne však plášť. Vzduch nebyl rozdělen, ten patří všem společně. Je vnějším hmotným
symbolem pro lásku, jež jemně opřádá Zemi, aby se později na ní uskutečnila. I v mnoha jiných
ohledech musí křesťanství dovést lidi k tomu, aby jakožto lidstvo přijali něco z tehdejšího principu
zasvěcení.
Chceme-li tomu porozumět, musíme nejprve toto zasvěcení nějak charakterizovat. Pro nás postačí,
když se v podstatě zaměříme na tři hlavní typy zasvěcení: na staré zasvěcení pomocí jógy, na
zasvěcení specificky křesťanské ve vlastním smyslu a na křesťansko-rosaekruciánské zasvěcení, jež
je vlastně způsobem absolutně vhodným pro dnešního člověka. A nyní prostě vylíčíme, jak
zasvěcení vůbec v zásadě probíhá pro kteroukoli z těchto tří forem, čím je a co představuje.
Čím se člověk stává způsobilým, aby mohl nahlížet do duchových světů? Řekněme si: Čímpak jste se
stali vy způsobilými, abyste vnímali fyzický svět? Vaše fyzické tělo pro toto má fyzické orgány.
Budete-li sledovat vývoj lidstva daleko do minulosti, shledáte, že v pradávných dobách člověk ještě
neměl oči k vidění, uši k slyšení ve fyzickém světě, nýbrž že to všechno byly ještě „nerozrůzněné,
lhostejné orgány“, jak říká Goethe. Hledáte-li důkaz pro to, můžete si vzpomenout, že jistí nižší
živočichové mají dodnes tyto „lhostejné orgány“. Jistí nižší živočichové mají body, jimiž mohou
rozlišovat leda světlo a temnotu. A z těchto „lhostejných orgánů“ se postupně vymodelovalo,
vytvarovalo to, co jsou dnešní oči a uši. To bylo vpracováno do plastické substance fyzického těla. A
teprve tím, že se vymodelovalo vaše oko, povstal pro vás svět fyzických barev; tím, že bylo
vymodelováno vaše ucho, povstal svět fyzických tónů.
Nikdo nemá právo tvrdit, že nějaký svět není reálný; smí pouze říci, že jej on nevnímá. Neboť vidět v
opravdovém smyslu svět znamená: mít orgány, abychom jej vnímali. Smíme tvrdit, že neznáme jiný
než ten nebo onen svět; ale nesmíme tvrdit, že neuznáváme platnost světa, který vnímá někdo jiný.
Neboť někdo, kdo takto mluví, žádá, aby ani ostatní nesměli vnímat nic jiného než on; žádá
autoritativně, aby platilo jenom to, co vidí on. Když dnes někdo vystoupí a bude hlásat: To jsou jen
takové anthroposofické sny, ale něco takového, jak to tvrdí anthroposofové, neexistuje, - tedy pouze
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dokazuje, že on a lidé jemu podobní takové světy nevnímají. Stavíme se k věcem na pozitivní
stanovisko. Kdo však uznává jenom to, co sám vnímá, žádá nejen, abychom mu přiznali to, co ví, ale
chce rozhodovat autoritativně i o tom, co neví. Není horší intolerance než ta, kterou dnes přináší
oficiální věda vstříc anthroposofii, a tato intolerance se bude rozvíjet ještě do mnohem horších
podob, než v jakých se vyskytovala kdy předtím. Vystupuje v nejrůznějších formách. Lidé nemají ani
potuchy o tom, že říkají věci, které by vůbec nesměli říkat. Na mnoha shromážděních, skládajících
se z velice dobrých křesťanů, můžeme slyšet: Anthroposofové mluví o jakémsi křesťanském tajném
učení, ale křesťanství nepotřebuje žádné tajné učení; protože platit smí pouze to, co může vnímat a
chápat i nejprostší mysl! - Což ovšem neznamená nic jiného, než co může vnímat a chápat on, ten
jednotlivec, který právě mluví. Žádá tedy, aby nikdo nechápal a nevnímal nic jiného než on. Právem
se v takových shromážděních popírá neomylnost papežů. Ale na neomylnost vlastní osobnosti si
dnes i křesťané činí pro vlastní osobu nárok v nejširším smyslu. Proti anthroposofii se bojuje ze
stanoviska papežství, přičemž se každý prezentuje sám jako jakýsi papežíček.
Uvážíme-li, že fyzicko-smyslový svět pro nás existuje proto, že do našeho fyzického těla byly
zacizelovány jednotlivé smyslové orgány, pak už nám nebude připadat jako něco nápadného,
řekneme-li: Vnímání ve vyšším světě je založeno na tom, že do vyšších článků lidské bytosti, do těla
étherného a astrálního, se zabudují vyšší vnímací orgány. Fyzické tělo je dnes už takto vybaveno
potřebnými orgány, tělo étherné a astrální ještě ne; do těch musí být teprve zacizelovány. Jakmile se
v nich objeví, vzniká to, čemu říkáme vnímání ve vyšších světech.
Povíme si teď něco o tom, jak se tyto orgány dají vestavět do étherného a astrálního těla. Řekli jsme,
že se u někoho, kdo usiluje o zasvěcení a získá je, vytvářejí vyšší orgány: Jak se to dělá? Jde při tom o
to, aby člověk mohl pracovat na svém astrálním těle tehdy, když má k němu přístup v jeho ryzí
čistotě. V době denní bdělosti, kdy astrální tělo je pohrouženo do fyzického, působí na astrální tělo
síly těla fyzického; tady je tedy nemáme k dispozici volné.
Tady se řídí tím, co chce fyzické tělo; tady si s ním, abych tak řekl, nemůžeme nic počít. Můžeme si s
ním něco počít, můžeme na něm modelovat jenom tehdy, když je v době spánku venku z fyzického
těla. V astrálním těle se mohou objevit vyšší smyslové orgány jenom tím, že je do něho zacizelujeme,
když je ve spánku mimo fyzické tělo. Jenomže na spícím člověku nemůžeme jen tak něco kutit. U
dnešního člověka by to nebylo možné, pokud by měl to, co se s ním děje, vnímat. Pokud je ve stavu
bezvědomí, tedy to nemůže vnímat. Zdá se, že je v tom rozpor, neboť když člověk spí, jeho astrální
tělo si neuvědomuje svou souvislost s fyzickým tělem. Ale nepřímo se to dá vykonat tím, že během
denního bdění působíme na fyzické tělo tak, aby dojmy, které fyzické tělo získá během denního
bdění, zůstaly v astrálním těle, i když se vysune z fyzického. Zrovna tak, jako jsou jinak vtiskovány
do astrálního těla dojmy, které získává z okolního fyzického světa, tak musíme provést s fyzickým
tělem něco docela specifického, aby se to vtisklo do astrálního těla a aby se to pak v něm příslušným
způsobem vyvinulo do jistých tvarů.
A k tomu dochází, když člověk nežije stále jen tak ze dne na den, jako tomu bývá jinak, a nenechává
jen tak do sebe vcházet dojmy, jednou odtud, jednou odjinud, nýbrž když vezme svůj vnitřní život
do ruky takovým způsobem, jak to odpovídá jistému druhu metodického školení. Říká se tomu
meditace, koncentrace nebo kontemplace. To jsou cvičení, jež se v příslušných školách předepisují
právě tak přísně jako v laboratořích práce s mikroskopem a jiné práce. Když člověk provádí taková
cvičení, působí to na něho tak intenzivně, že se astrální tělo, když během spánku vyklouzne ven,
plasticky přetváří. Právě tak, jako se tady ta houba přizpůsobuje tvarům ruky, ale jakmile ji zase
pustím, získává opět tvar podle sil, které jsou v ní, zrovna tak se to má s astrálním tělem: Když ve
spánku vystoupí ven z tělesnosti, řídí se astrálními silami, které jsou v něm. Musíme tedy během
denního bdění provádět jisté duchovní úkony, jimiž se v noci bude astrální tělo utvářet plasticky tak,
že v sobě vytvoří orgány pro vyšší vnímání.
Takovou meditaci můžeme k tomu účelu zařídit trojím způsobem. Můžeme se více zaměřit na
materiál myšlenkový, na to, co bychom mohli nazvat prvky moudrosti, prvky ryze myšlenkové, což
by pak bylo školení jógické, jež pracuje hlavně s myšlenkovým prvkem, s kontemplací. Můžeme
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však také působit spíše na cit, tím, že jej budeme rozvíjet zvláštním způsobem, to by byl směr
specificky křesťanský. A můžeme působit kombinací citu a vůle, to pak bude metoda křesťanskorosaekruciánská. Zabývat se podrobně školením jógickým by nás vedlo příliš daleko; také by to
nesouviselo s Janovým evangeliem. Na specificky křesťanském zasvěcení se pokusíme si ujasnit, v
čem takové zasvěcení spočívá. Musíte to chápat tak, že člověk by v dnešních společenských kruzích
sotva mohl projít takovým zasvěcením. Vyžaduje totiž, aby se člověk dočasně izoloval. Kdežto
metoda rosaekruciánská je právě k tomu, aby se člověk mohl propracovat k vyšším světům, aniž by
porušoval své povinnosti. Ale to, co platí v zásadním smyslu, si přitom můžeme plně ujasnit i na
křesťanském zasvěcení.
Tato zasvěcovací metoda pracuje výhradně s citem, a to se sedmi citovými prožitky, jež bude mým
úkolem vám uvést, se sedmi citovými stupni, jejichž prožití skutečně ovlivní astrální tělo tak, aby v
noci utvářelo své orgány. Zkusme si teď ujasnit, jak musí žít žák na křesťanské cestě, aby prošel
oněmi stupni.
První etapou je to, co se nazývá „umývání nohou“. Na tomto stupni slyší žák od učitele asi toto:
Podívej se na rostlinu. Má kořeny v zemi; nerostná půda je svou podstatou něco nižšího než rostlina.
Kdyby rostlina mohla uvažovat sama o sobě, musela by říci půdě: Jsem sice bytost vyšší než ty, ale
kdybys ty nebyla, nemohla bych Já existovat; neboť z tebe, půdo, získávám z největší části svou
potravu. A kdyby to rostlina mohla převést v cit, musela by se sklonit ke kameni se slovy: K tobě se
skláním, kameni, ty nižší bytosti, neboť tobě vděčím za své bytí. - Vystoupíme-li ke zvířeti, muselo
by se zvíře podobně zachovat k rostlině a říci jí: Jsem sice tvor vyšší než rostlina, ale za svůj život
vděčím této nižší říši. - A vystoupíme-li tímto způsobem dále a dojdeme k člověku, musel by každý,
kdo stojí trochu výše na sociálním žebříčku, se sklonit k nižšímu stupni a říci: Za své bytí vděčím
nižšímu stupni! - A tak by to mohlo postupovat vzhůru až ke Kristu Ježíši. Dvanáct učedníků, kteří
jsou kolem něho, stojí o stupeň níže než on; ale jako se rostlina vyvíjí z kamene, tak vyrůstá Kristus
Ježíš z oněch dvanácti. Sklání se k nim a promlouvá k nim: Vám vděčím za své bytí.
Když učitel žákovi toto vysvětlil, řekl mu: Po řadu týdnů se musíš odevzdávat tomuto kosmickému
citu, že vyšší se musí sklánět k nižšímu; a pak, až to v sobě důkladně vypěstuješ, prožiješ vnitřní a
vnější symptom. - Tyto symptomy ale nejsou to podstatné, ty pouze udávají, že dotyčný žák už
dostatečně cvičil. Když jeho duše už tím sdostatek ovlivnila jeho fyzické tělo, projevilo se mu to
vnějším příznakem: měl pocit, jako kdyby mu voda omývala nohy. To je naprosto reálný pocit. A
jiný reálný symptom byl, že měl jakoby před sebou v mohutné astrální vizi „umývání nohou“,
sklonění se vyššího Já k nižšímu Já. Člověk tedy prožíval v astrálnu, co najdeme v Janově evangeliu
jako vylíčení historické skutečnosti.
Druhý stupeň spočíval v tom, že žák slyšel od učitele: Musíš v sobě vyvinout ještě jiný cit. Musíš si
představit, jaké by to bylo, kdyby k tobě přistoupily všemožné bolesti a útrapy světa, - procítit, jaké
by to bylo, kdybys byl vystaven náporu všech možných překážek, a musíš se vpravit do pocitu, že
musíš stát zpříma, i když jsi vystaven veškeré bídě světa! Pak, když to žák dostatečně cvičil, objevily
se zase dva symptomy: jedním příznakem byl pocit, jako by dostával ze všech stran rány, a druhým,
že měl před sebou v astrální vizi „bičování“. - Vyprávím o něčem, co prožily stovky lidí, čím si
získaly schopnost vystoupit vzhůru do duchových světů.
Jako třetí úkol si měl žák představit, že to nejsvětější, co má, za co se zasazuje celým svým Já, je
tupeno a posmíváno. Musel si říci: Nechť si přijde, co přijde, musím stát zpříma a zastat se toho, co
je mi svaté! - Když se s tím sžil, cítil něco jako bodání v hlavě, a jako astrální vizi prožíval „nasazení
trnové koruny“. Zase je třeba říci: Nezáleží na těchto symptomech, ale dostavují se jako následek
cvičení. A byla také učiněna taková opatření, že o sugesci a autosugesci nemohlo být ani řeči.
Čtvrtý stupeň pozůstává v tom, že se žákovi jeho vlastní tělo musí stát pro jeho pocit něčím tak
cizím jako nějaký vnější předmět, například kus dřeva, a že už svému tělu neříká „Já“. To se musí
stát do té míry pocitem, že může říci: Nosím s sebou své tělo, tak jako s sebou nosím svůj kabát! Své
Já už nespojuje se svým tělem. Pak se dostaví něco, čemu se říká „zkouška krví“. Co může být v
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mnoha případech chorobným stavem, je v tomto případě, při němž všechno chorobné musí být
vyřazeno, důsledkem meditace. Na nohou, na rukou a na pravé straně hrudi se objevují takzvaná
stigmata; a jako vnitřní symptom vidí žák v astrální vizi „ukřižování“.
Jenom krátce vylíčíme pátý, šestý a sedmý stupeň tohoto citového prožívání.
Pátý stupeň spočívá v tom, čemu se říká „mystická smrt“. Vlivem citů, které učitel dává žáku
zakoušet na tomto stupni, prožije něco, co se mu jeví tak, jako by mu v jediném okamžiku černá
opona zakryla všechno fyzicky viditelné a jako by všechno zmizelo. Tento okamžik je důležitý ještě
něčím jiným, čím musí žák projít, pokud chce skutečně proniknout ke křesťanskému zasvěcení v
pravém smyslu slova. Prožije, že je možné se pohroužit až do nejhlubších hlubin zla, bolesti, hoře a
utrpení. Všechno to zlé, co žije na dně lidské duše, všechno to může člověk vychutnat, když se na
cestě zasvěcení vydá dolů do pekel. To je tedy „sestup do pekel“. Jestliže to žák totiž zakusí, je mu,
jako by se ona černá opona před ním roztrhla - a vidí nyní do duchového světa.
Za šesté následuje to, čemu se říká „uložení do hrobu a zmrtvýchvstání“. To je stupeň, na němž se
žák cítí sjednocen s celým tělem Země; cítí se, jako by byl uložen a pohroužen do celé planety Země
a patřil k ní. Jeho život se rozšířil a stal se životem planetárním.
Sedmý pocit není možné vylíčit slovy. Vylíčit by jej mohl jenom někdo, kdo by byl s to myslit bez
nástroje fyzického mozku; a pro to neexistuje řeč, protože naše řeč obsahuje pouze označení pro
fyzickou úroveň. Proto je možné na tento stupeň leda poukázat. Převyšuje všechno, o čem si člověk
jinak tvoří představy. Nazývá se „nanebevstoupení“ neboli plné přijetí do duchového světa.
Tím se uzavírá stupnice citů, do nichž se žák musí v době denní bdělosti vpravit v úplném vnitřním
klidu. Pokud se žák odevzdal těmto zážitkům, pak tyto zážitky působí tak silně na jeho astrální tělo,
že se na něm v noci vytvářejí, že se na něm plasticky formují vnitřní vnímací orgány. - Při
rosaekruciánském zasvěcení se neprochází touto sedmidílnou stupnicí citů, ale dochází tam ke
stejnému účinku, o jakém jsme právě mluvili.
Vidíte tedy, že při zasvěcení záleží na tom, aby astrální tělo bylo oklikou přes denní prožitky
ovlivněno takovým způsobem, aby v noci, kdy je úplně oproštěno, si samo dalo novou plastickou
podobu. Když si člověk takto dal jako astrální bytost sám plastickou podobu, stalo se už vlastně
astrální tělo novým článkem jeho bytosti. Je už naveskrz prostoupeno mannasem neboli duchovním
svébytím.
Jestliže je astrální tělo takto zformováno a nově rozčleněno, jde o to, aby to, co v něm bylo plasticky
vytvořeno, bylo vpraveno i do étherného těla. Právě tak, jako když vtisknete pečetítko do pečetního
vosku a jméno z pečetítka pak už není jenom na pečetítku, ale i v pečetním vosku, tak se musí
astrální tělo ponořit do étherného a obtisknout do něho to, co získalo.
První úkon, opracování astrálního těla, je ve všech zasvěcovacích metodách stejný. Jednotlivé
metody se liší jenom způsobem přenosu na étherné tělo. O tomto rozdílu budeme mluvit zítra.
Ukážeme si, jak se ony tři zasvěcovací metody, které se v průběhu poatlantské doby vyvinuly
jakožto nejhlubší impulzy vývoje, od sebe liší, a jaký význam vůbec má zasvěcení pro vývoj lidstva.
Potom se nám také úplně ujasní i ty partie Janova evangelia, o nichž jsme dosud neměli možnost
mluvit.
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XII. - O „PANNĚ SOFII“ A „DUCHU SVATÉM“
Hamburk, 31. května 1908
Včera jsme pokročili až k prohovoření oné změny, k níž dochází v astrálním těle člověka vlivem
meditace, koncentrace a jiných cvičení, jak je udávají různé metody zasvěcení. Viděli jsme, že tím
dochází k dokonalejšímu propracování astrálního těla, takže astrální tělo tím do sebe přijímá
orgány, které potřebuje pro náhled do vyšších světů. A řekli jsme, že až potud - třebaže se tato
cvičení řídí cele podle příslušných kulturních období - přece zůstává princip zasvěcení vlastně
všude týž. Velké, zásadní rozrůznění začíná teprve od chvíle, kdy má nyní nastat další nutný krok.
Aby totiž člověk mohl skutečně nahlédnout do vyšších světů, je třeba, aby se orgány vypracované v
astrální části obtiskly, obrazily v étherném těle, aby tedy byly vtištěny do étherného těla.
Opracování astrálního těla oklikou přes meditaci a koncentraci se označuje starým výrazem za
„katharzi“, za očistu. Tato katharze neboli očista má ten cíl, aby se z astrálního těla vyvrhlo ven
všechno, co mu brání v harmonické a pravidelné organizaci, takové, aby tím mohlo získat vyšší
orgány; neboť svým původním založením má pro tyto vyšší orgány předpoklady, je třeba jenom
zbavit ty síly, jež v něm jsou, nánosu, který je zakrývá.
Řekli jsme, že je možné použít nejrůznějších metod, aby se uskutečnila katharze. Člověk už může
dojít velmi daleko v této katharzi, když například vnitřně probere a prožije všechno, co stojí v mé
„Filosofii svobody“, takovým způsobem, že má pocit: Ta kniha byla pro mě podnětem, ale vlastně
jsem teď schopen reprodukovat její myšlenky sám přesně tak, jak tam stojí. Když někdo zaujme k té
knize takový postoj - neboť tak byla psána - , jako se staví třeba virtuos, hrající nějakou skladbu na
klavír, k jejímu skladateli, - tedy tak, že ji celou vytvoří znova sám v sobě - rozumí se, že příslušným
způsobem -, pak už si může díky tomu, jak je sled myšlenek v této knize přísně v sobě rozčleněn,
přivodit až do vysokého stupně katharzi. Neboť u takových věcí, jako je tato kniha, záleží opravdu
na tom, že všechny myšlenky jsou umístěny v takovém pořadí, aby se mohla uplatnit jejich
působnost. U mnoha jiných knih je tomu v naší době tak, že je v podstatě možné, když jen maličko
pozměníme systematiku, říci něco dříve, něco později. U „Filosofie svobody“ to nejde. Tam
nemůžeme zařadit stranu 150 v obsahu třeba o 50 stránek dříve, právě tak, jako nemůžeme
prohodit u psa zadní nohy s předními: protože ta kniha je organismus s určitým členěním, a když
někdo prostuduje její myšlenky, prochází jakýmsi vnitřním tréninkem. - Tak existují různé metody
k uskutečnění katharze. Ten, kdo k ní nedospěl, i když probral tuto knihu, si nemusí myslet, že to, co
říkám, není správné, nýbrž spíše, že ji neprostudoval správně nebo dost energicky a dost důkladně.
Nyní ale musíme přihlédnout k něčemu jinému, že totiž potom, když nastala katharze, když v
astrálním těle byla vytvořena základní vnímací ústrojí, je třeba to všechno obtisknout do těla
étherného. To je něco, co se v předkřesťanských zasvěcovacích metodách řešilo takto. Když už žák
prošel příslušnými přípravnými cvičeními, u nichž musel často setrvat po mnoho let, bylo mu
řečeno: Teď nadešla chvíle, kdy astrální tělo je tak daleko, že už má svá astrální poznávací ústrojí;
teď je možné přikročit k jejich obtištění do étherného těla. - Na tomto stupni se musel dotyčný žák
podvolit proceduře, která dnes - alespoň v naší kulturní epoše - nejenom není nutná, ale není ani
dobře proveditelná. Byl na dobu tři a půl dne uveden do letargického stavu. Při tom byla učiněna
taková zvláštní opatření, aby u něho v těchto třech a půl dne nenastalo jenom to, co nastává každou
noc ve spánku: že astrální tělo se vysune z těla fyzického a étherného, nýbrž aby až do jisté míry
bylo i jeho étherné tělo vyzvednuto z fyzického; bylo přitom také zajištěno, že fyzické tělo zůstalo
neporušené a zasvěcovaný během procedury nezemřel.
Étherné tělo bylo nyní oproštěno od sil fyzického těla, jež na ně jinak působí. Zasvěcovatel teď měl
takříkajíc k dispozici étherné tělo pružné a tvárné, a když teď do něho pohroužil astrální tělo s
novými smyslovými orgány, jež se v něm vytvořily, pak získalo étherné tělo otisk celého astrálního
těla. Když potom hierofant zase vrátil zasvěcovaného do normálního stavu, když se tedy astrální
tělo a Já zase sjednotily s tělem fyzickým a étherným - to byla procedura, kterou hierofant-iniciátor
ovládal -, pak už se zasvěcovaný nevyznačoval jenom katharzí, ale i tím, co se nazývá „osvícení“,
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„fótismos“. Ve světě, jenž ho obklopoval, byl teď s to vnímat nejen všechny ty věci, které jsou
fýzicko-smyslové, ale byl s to používat vnímacích orgánů pro ducha, to jest viděl do duchovna a
mohl v něm vnímat. Zasvěcení se v podstatě skládalo z těchto dvou procesů - z očisty a z osvícení.
Ale během vývoje lidstva nastala pro člověka fáze, kdy se postupně stávalo nemožným vyjmout
takto étherné tělo z fyzického bez dalekosáhlé poruchy všech funkcí, protože přece celý poatlantský
vývoj směřoval k tomu, že se étherné tělo stále více upevňovalo ve fyzickém. Bylo proto nyní třeba
pracovat jinými metodami, s tím cílem, aby astrální tělo, pokud se dostatečně vyvinulo v období
katharze, mohlo dosáhnout otisku svých orgánů v étherném těle i tehdy, když se samo od sebe,
přirozeným postupem, včlení zpátky do fýzického a étherného těla, tedy bez oddělení těla fyzického
a étherného, přestože tomu nyní fyzické tělo klade odpor. To, k čemu muselo dojít, je tedy to, že
musely v meditaci a koncentraci působit silnější síly, aby v astrálním těle byly silné impulzy
schopné překonat odpor fýzického těla.
Pro nás je především důležité, že pak přišlo vlastní, specificky křesťanské zasvěcení, při němž je
nutné, aby se člověk podrobil procedurám tvořícím oněch sedm stupňů, které jsem včera vylíčil.
Projde-li člověk těmito citovými prožitky, zpracuje své astrální tělo tak intenzivně, že plasticky
vymodeluje své vnímací orgány - možná, že teprve po letech, ale přece dříve či později - a že je pak
vtiskne do étherného těla, aby se mu tím dostalo osvícení. Zevrubně bych mohl popsat tento druh
zasvěcení, specificky křesťanský, jenom v případě, že bych mohl mít nejenom po několik dní, ale
snad po dobu dvou týdnů, denně přednášku o všech podrobnostech. Ale o to nám tady nejde. Včera
bylo mým cílem jenom to, abych vám uvedl některé jednotlivosti křesťanského zasvěcení. Máme se
přece seznámit pouze s principem.
Tím, že člověk projde něčím takovým, je skutečně s to získat zasvěcení bez onoho letargického
spánku, trvajícího tři a půl dne, zejména když křesťanský žák si bere trvale za meditaci věty z
Janova evangelia. Když dá každý den na sebe působit prvním větám Janova evangelia: „V
prvopočátku bylo Slovo“ až k místu „naplněném oddaností a pravdou“, je to nesmírně významná
meditace. Ty věty mají v sobě tuto sílu. Neboť Janovo evangelium jako celek není vůbec pouze k
tomu, aby je lidé četli a chápali intelektem, nýbrž aby je vnitřně plně prožili a procítili. Pak se stává
samo silou, která přichází na pomoc zasvěcení a pracuje pro ně. A pak žák prožije „umývání nohou“,
„bičování“ a jiné vnitřní děje jako astrální vize, docela ve smyslu toho, jak je popisuje samo Janovo
evangelium od 13. kapitoly.
Kdežto zasvěcení rosaekruciánské, ačkoli stojí cele na křesťanské půdě, pracuje více s jinými,
symbolickými představami, jež mají přivodit katharzi; jmenovitě s imaginativními obrazy. To je
opět modifikace, jíž bylo třeba použít, protože lidstvo pokročilo zase o kus dále ve vývoji a protože
zasvěcovací metoda se musí přizpůsobovat tomu, co se v lidstvu postupně vyvinulo.
Je třeba přece jenom pochopit, že člověk, když dosáhne zasvěcení, se vlastně stane docela jiným, než
jakým byl do té doby. Zatímco dříve měl co činit jenom s věcmi fyzického světa, získává nyní právě
tak možnost styku s ději a bytostmi duchového světa. To předpokládá, že člověk nabude poznání v
mnohem reálnějším smyslu než v onom abstraktním, střízlivém, prozaickém smyslu, jak se
obyčejně mluvívá o poznání. Pro toho, kdo získá poznání ducha, je proces poznání ještě něco docela
jiného. Stává se mu plně a naprosto uskutečněním krásné výzvy: „Poznej sám sebe!“ Je však sotva co
nebezpečnějšího v oblasti poznání, než když někdo této výzvě přikládá mylný význam; a to se dnes
stává až příliš často. Mnozí lidé si tu výzvu vykládají tak, že se už nemají rozhlížet po světě, nýbrž
čučet do vlastního nitra a hledat veškerého ducha v tomto svém nitru. To je veliké nedorozumění v
chápání oné výzvy, protože ta naprosto nemá tento význam. Člověk si musí ujasnit, že skutečné
vyšší poznání představuje i vývoj od jistého dřívějšího stanoviska, jehož dosáhl, ke stanovisku,
jehož předtím ještě nedosáhl. Pěstuje-li člověk sebepoznání tím způsobem, že se zahloubává jenom
do vlastního nitra, tedy vidí jenom něco, co v něm už do té doby bylo. Tím ale nezíská nic nového,
jenom poznání vlastního nižšího Já, a to v tom smyslu, jak se dnes poznání pojímá. Toto nitro je
pouze jedna část, jíž je třeba pro poznání. K ní musí přibýt druhá část, patřící právě tak k poznání.
Bez obou těchto částí to nejde. Prostřednictvím nitra může člověk dospět k tomu, že v sobě
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vypěstuje orgány, jimiž může poznávat. Ale právě tak, jako by oko jakožto vnější smyslový orgán
nemohlo poznat slunce, kdyby jen zíralo samo do sebe, nýbrž musí se, jak víme, dívat ven na slunce,
tak musí také vnitřní orgán poznání hledět ven, to znamená do vnějšku v duchovnu, aby skutečně
poznával.
V dobách, kdy lidé chápali záležitosti ducha ještě reálněji, měl pojem „poznání“ mnohem hlubší,
reálnější smysl než dnes. Přečtěte si v bibli, co tam znamená, že Abrahám poznal svou ženu“.
Nemusíte jít daleko, abyste to pochopili v tom smyslu, že je tím míněno oplodnění; a uvážíme-li
řecké znění věty „Poznej sám sebe“, tedy neznamená: Zírej do svého nitra, nýbrž: Oplodni své Já tím,
co k tobě proudí z duchového světa! Poznej sám sebe! - znamená: Oplodni sám sebe obsahem
duchového světa!
K tomu je potřeba dvojího: aby se člověk připravil katharzí a osvícením, pak ale aby volně otevřel
své nitro duchovému světu. Lidské nitro můžeme, pokud jde o poznání, přirovnat k ženskému
principu, vnějšek k mužskému. Nitro je třeba učinit vnímavým pro přijetí vyššího Já. Je-li vnímavé,
pak z duchového světa vproudí do člověka jeho vyšší Já. Protože - kde je třeba hledat lidské vyšší já?
Někde uvnitř v osobní bytosti člověka? Nikoli! Na Saturnu, na Slunci a na Měsíci bylo lidské Já
rozprostřeno po celém kosmu. Tehdy bylo nad člověkem rozprostřeno kosmické Já, tehdy směl
člověk přijímat jeho záři; a tomuto Já musí nyní dát na sebe působit. Musí tomuto Já dát působit na
své předem připravené nitro. To jest: lidské nitro - jinými slovy: astrální tělo člověka - musí být
očištěno, zprůzračněno, zušlechtěno, podrobeno katharzi. Pak může očekávat, že do něho vproudí
vnější duchovno, aby nastalo osvícení. To nastane, když je člověk připraven do té míry, že podrobil
své astrální tělo katharzi a tím si vytvořil vnitřní poznávací orgány. Pak je astrální tělo, když se nyní
ponoří do těla étherného a íyzického, za všech okolností tak daleko, že nastane osvícení, fótismos.
To, k čemu skutečně dochází, je, jak jsme řekli, že astrální tělo otiskne své orgány do étherného těla,
což má ten důsledek, že člověk začne vnímat kolem sebe duchový svět, že tedy jeho nitro, jeho
astrální tělo, do sebe přijímá to, co mu étherné tělo je s to poskytnout, co pro ně étherné tělo saje a
vstřebává z celého kosmu, z kosmického Já.
Křesťanská esoterika označovala toto očištěné, zprůzračnělé astrální tělo, které ve chvíli, kdy
podstupuje osvícení, neobsahuje v sobě nic z nečistých dojmů fyzického světa, nýbrž pouze
poznávací ústrojí pro duchový svět, názvem „čistá, cudná, moudrá Panna Sofie“. Tím vším, co člověk
do sebe přijal v katharzi, očistil a zušlechtil své astrální tělo v „Pannu Sofii“. A „Panně Sofii“ přichází
vstříc kosmické Já, vesmírné Já, jež způsobuje osvícení, jež tedy činí, že člověk má kolem sebe světlo,
duchové světlo. Toto druhé, co přistupuje k „Panně Sofii“, nazvala křesťanská esoterika - a nazývá
to tak dodnes - „Duch svátý“. Takže v křesťanském esoterním smyslu mluvíme docela správně,
říkáme-li: Křesťanský esoterik dosahuje tím, co se odehrává při jeho zasvěcení, očisty svého
astrálního těla; přetváří své astrální tělo v „Pannu Sofii“ a je obestřen září - chcete-li, můžete říci: je
„zastíněn“ - září „Ducha svátého“, kosmickým, vesmírným Já. A ten, kdo je takto osvícen, kdo jinými
slovy do sebe přijal ve smyslu křesťanské esoteriky „Ducha svátého“, ten pak mluví od té chvíle
vjiném smyslu. Jak mluví? Mluví tak, že když mluví o Saturnu, Slunci, Měsíci, o různých článcích
lidské bytosti, o událostech vesmírného vývoje, není to jeho mínění. Jeho názory tady v žádném
smyslu nevstupují do hry. Když takový člověk mluví o Saturnu, mluví z něho Saturn. Když mluví o
Slunci, mluví z něho duchová podstata Slunce. Je přitom nástrojem; jeho Já zapadlo, to jest stalo se
pro takové okamžiky neosobním, a je to kosmické, vesmírné Já, jež ho používá jako nástroje, aby jím
promlouvalo. Proto by nebylo na místě mluvit u skutečných esoterních nauk, pocházejících z
křesťanské esoteriky, o názorech nebo míněních. To není správné, v nejvyšším smyslu tohoto slova.
Názory ani mínění se na tomto stupni nevyskytují. Někdo, kdo mluví ve smyslu křesťanské
esoteriky se správným smýšlením o světě, ten si říká: Nejde o to, abych lidem říkal, že byli venku
dva koně, jeden z nich se mi líbil méně, a že si myslím, že to je líný kůň. O co jde, to je, abych druhým
lidem ty koně popsal a vystihl skutečnosti! Na tom záleží, aby člověk vylíčil, co pozoroval v
duchovém světě, s vyloučením každého osobního mínění. V každé soustavě duchovědných nauk je
třeba prostě vylíčit sled skutečností; s názory toho, kdo o tom vypráví, to nesmí mít vůbec nic
společného. - Tak jsme zatím poznali dva pojmy v jejich duchovém významu. Poznali jsme, co je to
„Panna Sofie“, že to je očištěné astrální tělo, a poznali jsme podstatu „Ducha svátého“, kosmického,
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vesmírného Já, které „Panna Sofie“ do sebe přijímá a které pak může promlouvat z příslušného
astrálního těla.
Bylo by možné dosáhnout ještě něčeho dalšího, ještě vyššího stupně, to jest: být schopen někomu
dopomoci k tomu, být schopen mu dát impulzy, aby to obojí získal. Lidé naší vývojové epochy
mohou vylíčeným způsobem do sebe přijmout „Pannu Sofii“, očištěné astrální tělo, a „Ducha
svátého“, osvícení. Darovat Zemi to, čeho je k tomu potřebí, mohl pouze Kristus Ježíš. On to byl, kdo
do duchové části Země vočkoval síly umožňující, aby se vůbec mohlo dít to, co bylo vylíčeno jako
křesťanské zasvěcení. Jak k tomu došlo?
Dvojí musíme přibrat na pomoc, abychom tomu porozuměli. Za prvé se musíme seznámit s něčím
ryze historickým: se způsobem, jak se kdysi dávala jména. Byl docela jiný v době, kdy byla sepsána
evangelia, než je dnes.
Ti, kdo dnes vykládají evangelia, nechápou vůbec princip dávání jmen v době evangelií, a proto
nemluví tak, jak by museli mluvit. Je ovšem mimořádně obtížné vylíčit, jaký byl tehdy princip
dávání jmen. Ale přece jenom se pokusím to přiblížit našemu porozumění, i když si to tady můžeme
nastínit leda v náznaku. Myslete si, že bychom se u člověka, který se před námi objeví, nezastavili u
onoho jména, které k němu vlastně vůbec nepatří, kterého se mu dostalo těmi abstraktními cestami,
jež jsou dnes prostě obvyklé, když jde o dávání jména; nýbrž že bychom naslouchali a dávali pozor,
které jsou jeho nejvýznačnější vlastnosti, která je nejnápadnější známka jeho povahy, a že bychom
byli schopni vyzkoumat jasnozřivě hlubší základ jeho bytosti, a že bychom mu pak dali jméno podle
nejdůležitějších vlastností, o nichž si myslíme, že mu je musíme přisuzovat.
Kdybychom jednou použili tohoto způsobu dávání jmen, provedli bychom na nižším, elementárním
stupni něco trochu podobného tomu, co prováděli při dávání jmen ti, kdo dávali jména ve smyslu
pisatele Janova evangelia. Kdybych chtěl vyložit co nejsrozumitelněji, jak postupoval pisatel Janova
evangelia, když chtěl někoho označit jménem, musel bych teď říci: Pisatel Janova evangelia si
prohlédl vnější, historickou matku Ježíšovu, aby zjistil její nejnápadnější vlastnosti a pak si řekl: Kde
pro ni najdu jméno, které by nejdokonaleji vyjádřilo její bytost? A protože se dřívějšími
inkarnacemi, jimiž prošla, dostala až na tu duchovní výši, na níž stála, - protože byla ve své vnější
osobnosti jakoby otiskem, jakoby zjevením toho, čemu se v křesťanské esoterice říkalo „Panna
Sofie“, proto pojmenoval matku Ježíšovu „Panna Sofie“. Tak se jmenovala vždycky na oněch
skrytých místech, kde se vyučovalo křesťanství esoterním způsobem: „Panna Sofie“. Exoterně ji
nechává vůbec beze jména, na rozdíl od ostatních evangelistů, kteří pro ni zvolili profánní jméno
Maria. Jan nesměl použít profánního jména. Musel jejím jménem vyjádřit něco, co souvisí s
hlubokým světodějným vývojem. To činí tím, že naznačuje, že ji není možné nazývat „Maria“,
dokonce staví vedle ní její sestru Marii, ženu Kleofášovu, a ji nazývá prostě „matka Ježíšova“. Tím
naznačuje, že nechce uvádět její jméno, že není možné je uvádět veřejně ve známost. V esoterních
kruzích byla vždy nazývána „Panna Sofie“. Ona to byla, jež jakožto vnější historická osoba
představovala „Pannu Sofii“.
Chceme-li teď proniknout dále do podstaty křesťanství a jeho zakladatele, musíme si postavit před
duši ještě jiné mystérium. Musí nám být jasné, že je třeba rozlišovat mezi tím, co se v křesťanské
esoterice označuje jménem „Ježíš Nazaretský“, a tím, co se označuje za „Krista Ježíše“, za Krista v
Ježíši Nazaretském. Co to znamená? To znamená toto.
V historické osobnosti Ježíše Nazaretského se nejprve setkáváme s vysoce pokročilým člověkem,
který prošel mnoha inkarnacemi a narodil se znova po periodě vrcholného vývoje, který se proto
také cítil přitahován k tak čisté matce, že pisatel Janova evangelia ji směl nazvat „Panna Sofie“.
Setkáváme se tu tedy s člověkem na vysoké vývojové úrovni, s Ježíšem Nazaretským, který pokročil
ve svém vývoji už v předešlé inkarnaci velmi daleko a vstoupil do oné rozhodné inkarnace na
vysokém duchovním stupni.
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Ostatní evangelisté kromě pisatele Janova evangelia nejsou osvíceni v tak vysoké míře jako pisatel
Janova evangelia. Jsou spíše otevřeni pro smyslový, skutečný svět, v němž vidí putovat svého mistra
a Mesiáše v podobě Ježíše Nazaretského. Naproti tomu jsou jim skryty důvěrnější, spirituální
souvislosti, aspoň ty na oné vysoké úrovni, do níž hledí pisatel Janova evangelia. Záleží jim proto
obzvlášť na tom, že v Ježíšovi žije a projevuje se to, co vždycky žilo v Židovstvu, co vždycky v
Židovstvu proudilo z generace na generaci jakožto židovský Bůh, jako Otec, procházející všemi
generacemi. Proto to také vyslovují. Říkají: Jestliže sledujeme původ Ježíše Nazaretského nazpátek
generacemi, tedy můžeme prokázat, že v něm skutečně kolotá krev, která kolotala ve všech těchto
generacích. - Uvádějí proto jmenný soupis Ježíšových předků, a to podle toho, jak zase sami stojí na
různých stupních vývoje. Matoušovi záleží především na tom, aby ukázal, že máme v Ježíši
Nazaretském před sebou člověka, ve kterém žije otec Abrahám; že krev otce Abraháma protekla
generacemi až k němu. Proto udává seznam předků až k Abrahámovi (Mat. 1,1-17). Zastává
pozemštější stanovisko než Lukáš. Tomu záleží nejenom na tom, aby ukázal, že v Ježíšovi žije Bůh,
který žil už v Abrahámovi, ale záleží mu na tom, aby ukázal, že je možné sledovat dědičný původ,
pokrevní posloupnost ještě dále do minulosti až k Adamovi; a Adam byl přímo syn Boží, to jest
patřil do doby, kdy lidé teprve přecházeli z duchové existence do tělesnosti (Lukáš 3,23-38). Oběma,
Matoušovi i Lukášovi, jde o to ukázat, že tento Ježíš Nazaretský, který se objevil v určitém čase, je
plně zakotven v tom, co poukazuje na samo božské otcovství.
Pisateli Janova evangelia, jemu, který vzhlížel do duchovna, nešlo o toto; neboť jemu nezáleželo na
výroku: „Já a otec Abrahám jedno jsme“, nýbrž chtěl ukázat, že v každém okamžiku je v člověku
přítomno něco věčného, co bylo v člověku už před otcem Abrahámem. Už v prapočátku byl Logos,
jehož jméno jest „Já jsem“. Byl dříve než všechny vnější věci a bytosti; byl v prapočátku.
Těm tedy, kdo chtěli spíše líčit Ježíše z Nazaretu a také nebyli s to líčit něco jiného, šlo o to ukázat,
jak od počátku proudila krev generacemi. Pokládali za důležité ukázat, že v Josefovi, otci Ježíše
Nazaretského, žila táž krev, jež se řinula generacemi.
Tady by teď ovšem bylo třeba - kdybychom mohli mluvit naprosto esoterně - mluvit o pojmu
takzvaného „neposkvrněného početí“, takzvané „conceptio immaculata“. Tento pojem lze blíže
objasnit jenom v nejužším kruhu; ale patří k nejhlubším mystériím, která vůbec existují; a
nedorozumění, jež se pojí k tomuto pojmu, pocházejí z toho, že lidé nevědí, co je třeba vůbec chápat
pod pojmem „conceptio immaculata“. Lidé si myslí, že to znamená, že tady nebylo žádné otcovství.
Ale v tom to netkví, nýbrž je za tím skryto něco mnohem hlubšího, tajemnějšího. A právě s tím, co se
za tím skrývá, je slučitelné to, co chtějí ukázat ostatní evangelisté: že Josef je Ježíšovým otcem.
Kdyby to chtěli popírat, tedy by to, co se snaží tak pracně ukázat, nemělo vůbec smysl. Chtějí ukázat,
že v Ježíši Nazaretském žije onen dávný Bůh. Obzvláště Lukáš to chce zřetelně ukázat. Proto vede
celý sled generací až nazpět k Adamovi a pak k Bohu. Jak by jinak byl dospěl k tomuto výsledku,
kdyby byl vlastně chtěl říci jenom toto: Ukážu vám, že tento rodokmen existuje, ale celý ten Josef s
tím vlastně neměl nic společného. Bylo by přece podivné, kdyby se lidé namáhali, aby Josefa
vyzvedli jako tak důležitou osobnost, a pak ho zase odsunuli pryč z celého toho dějství.
Jenomže v oné palestinské události nemáme co činit pouze s touto vysoce pokročilou osobností
Ježíše z Nazaretu, jež prošla mnoha inkarnacemi a vyspěla tak vysoko, že potřebovala tak
význačnou matku, nýbrž máme tu co činit ještě s druhým mystériem.
Když bylo Ježíši Nazaretskému třicet let, dospěl i v důsledku toho, co prožil v tehdejší inkarnaci, tak
daleko, že mohl uskutečnit dějství, které se dá uskutečnit ve výjimečných případech. Víme, že se
člověk skládá z fyzického těla, z étherného těla, z astrálního těla a z jáství. Takovýto čtyřčlenný
člověk, to je ten člověk, který žije mezi námi. Když se člověk dostal až na jistou vývojovou výši,
získává možnost, aby v určité chvíli života vyňal svoje Já z jeho tří těl a zůstavil přitom tato těla
nedotčená a naprosto neporušená. Toto Já pak vchází do duchovna, a tato tři těla zůstávají ve
smyslovém světě. S tímto procesem se někdy setkáváme ve vývoji světa. U určitého člověka nastane
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to, že dojde k obzvlášť vznešenému okamžiku vnitřního vytržení, který se za jistých okolností může
protáhnout i na delší údobí; a tehdy se jeho Já vzdálí, přejde do duchového světa. A protože jeho tři
těla jsou díky jáství, jež bylo v nich, tak vysoce vyspělá, jsou použitelnými nástroji pro bytost ještě
vyšší, která se v ní nyní uhostí. A ve třicátém roce Ježíše Nazaretského se v jeho fyzickém, étherném
a astrálném těle uhostila ta bytost, kterou jsme označili za Krista. Tato bytost se nemohla vtělit v
obyčejném dětském těle, nýbrž jenom v těle, které k tomu bylo připraveno vysoce vyspělým Já.
Neboť tato bytost ještě nebyla předtím nikdy vtělena ve fyzickém těle. Počínajíc třicátým rokem
tedy můžeme mluvit o Kristu v Ježíši Nazaretském.
K čemu tedy popravdě došlo? Popravdě byla tato tělesnost Ježíše Nazaretského, kterou tady
zanechal, tak zralá, tak dokonalá, že do ní mohl vniknout sluneční Logos, bytost sdružující všech
šest Elóhímů, jak jsme ji popsali jako duchovou podstatu Slunce. Na tři roky se mohla inkarnovat do
této tělesnosti, stát se tělem. Sluneční Logos, týž, který může osvícením zazařovat do člověka, sám
Duch svátý vstupuje do lidského těla, vesmírné Já, kosmické Já do něho vstupuje, a od této chvíle
promlouvá po dobu těchto tří let z těla Ježíšova Kristus. Po všechna ta tři léta mluví Kristus z
Ježíšova těla. - Toto dějství je naznačeno v Janově evangeliu i v ostatních evangeliích jako sestup
holubice, sestup Ducha svátého na Ježíše z Nazaretu. V esoterním křesťanství se to říká tak, že v
této chvíli Já Ježíše Nazaretského opouští jeho tělo a že v něm je nadále duch Kristův, který z něho
mluví, aby učil a působil. To je ve smyslu Janova evangelia první událost, k níž došlo. Teď máme
Krista v astrálním, étherném a fyzickém těle Ježíše Nazaretského. A Kristus působí vtom smyslu, jak
jsme to popisovali, až do mystéria na Golgotě. Co se stane na Golgotě?
Na Golgotě se stane toto. Zaměříme se na okamžik, který má rozhodující význam, kdy z ran
ukřižovaného kane krev. To, co se tady odehrává, to nyní přirovnám k něčemu jinému, abyste mi
lépe rozuměli. Představte si, že byste tady měli nádobku s vodou. V této vodě že by byla rozpuštěna
sůl, takže voda by byla poměrně průhledná. Tím, že jste tu vodu ohřáli, vytvořili jste roztok soli.
Nyní vodu ochladíte. Sůl se začne usazovat, a vy vidíte, jak sůl zdola houstne a usazuje se na dně.
Tak ten děj vypadá pro někoho, kdo jej vidí jenom fyzickýma očima. Ale pro někoho, kdo vidí
duchovým zrakem, se děje ještě něco jiného. Zatímco se dole sůl zhušťuje, proudí duch soli vzhůru a
prostupuje vodu. Sůl může získat svou větší hustotu jenom tím, že duch soli ji opouští a že se šíří do
vody. Kdo zná tyto věci, ten ví, že tam, kde dochází ke zhuštění, dochází také pokaždé ke zduchovění.
To, co se směrem dolů zhušťuje, má svůj protějšek směrem do duchovna, směrem vzhůru. Docela
přesně tak, jako duch soli proudí ven ze soli a šíří se vzhůru, jestliže tato sůl prosakuje dolů a tam se
zhušťuje, právě tak neprobíhal jenom fyzický děj, když kanula krev z ran Spasitelových; nýbrž když
kanula krev z ran, bylo to skutečně provázeno duchovým dějem. A tento duchový děj pozůstává v
tom, že onen Duch svátý, který byl přijat Ježíšovým tělem při křtu, se nyní spojil se Zemí, že Kristus
sám vproudil do bytosti Země. Od této chvíle se Země proměnila. To je totiž podstatou toho, co jste
už slyšeli v dřívějších přednáškách: že by bývalo možné vidět, kdyby se byl někdo díval na Zemi z
některé vzdálené hvězdy, že událostí na Golgotě se změnilo celé vzezření Země. Sluneční Logos se
měl sdělit Zemi, uzavřít svazek se Zemí, stát se duchem Země. Cesta, po níž k tomu došlo, pozůstává
v tom, že Logos vešel ve třicátém roce Ježíše Nazaratského do jeho těl, tři roky v nich působil, a pak
zůstal uchován pro Zemi.
A teď jde o to, že v opravdovém křesťanovi by se měl projevit účinek této události, že musí
existovat něco, prostřednictvím čeho opravdový křesťan postupně získá vlohu k očistě astrálního
těla v křesťanském smyslu. Pro křesťana muselo existovat něco, pomocí čeho by mohl své astrální
tělo krok za krokem připodobňovat „Panně Sofii“, aby tím přijal do sebe „Ducha svátého“ - který by
jinak také mohl být rozprostřen po Zemi, aniž by ho mohl přijmout některý člověk, kdyby se jeho
astrální tělo nepřipodobnilo „Panně Sofii“.
Kde je skryta tato síla? Tato síla je dána tím, že Kristus Ježíš přenesl na učedníka, kterého miloval,
tedy na pisatele Janova evangelia, poslání, aby ze svého osvícení zaznamenal pravdivě a věrně
palestinské události, aby je lidé mohli nechat na sebe působit. Pokud lidé nechají dostatečně na sebe
působit to, co je zaznamenáno v Janově evangeliu, tedy je jejich astrální tělo na cestě k tomu, aby se
stalo „Pannou Sofií“, a stává se pak přístupným pro přijetí „Ducha svátého“. Silou podnětu
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vycházejícího z Janova evangelia se stává postupně vnímavým pro to, aby pocítilo a později poznalo
pravé skutečnosti duchového univerza. To uložil Kristus Ježíš pisateli Janova evangelia, toto poslání,
tento úkol. Stačí, když si přečtete evangelium, a najdete to vněm: Pod křížem stála matka Ježíšova ve smyslu esoterního křesťanství „Panna Sofie“ - a Kristus oslovuje s kříže učedníka, kterého
miloval:
„Toto je nyní tvá matka! A od té hodiny přijal ji učedník ten k sobě.“ (19,27)
To znamená: Onu sílu, jež byla v mém astrálním těle a jež mu dala schopnost stát se nositelem
Ducha svátého, tuto sílu přenáším na tebe; zaznamenej to, čeho mohlo dosáhnout toto astrální tělo
svým vývojem! - „A učedník ji přijal k sobě“, to znamená: napsal Janovo evangelium. A Janovo
evangelium je to z evangelií, do něhož jeho pisatel vtajil síly pro rozvoj „Panny Sofie“. S kříže mu
bylo uděleno poslání, aby ji přijal jako svou matku, aby byl pravým interpretem Mesiášovým.
Vlastně to tedy znamená: Vžijte se cele do smyslu Janova evangelia, poznejte je spirituálně; má sílu
dovést vás ke křesťanské katharzi, má sílu dát vám „Pannu Sofii“; pak vám Duch svátý, sjednocený
se Zemí, udělí také osvícení - fótismos - v křesťanském smyslu! - A to, co zakusili nejintimnější žáci
tehdy v Palestině, to bylo tak silné, že měli nadále alespoň vlohu vidět v duchovnu. Nejintimnější
žáci přijali do sebe tuto vlohu. Neboť toto vidění v duchu v křesťanském smyslu záleží v tom, že
člověk přetvoří do té míry své astrální tělo silou palestinské události, že to, co má vidět, nemusí být
navenek fyzicky-smyslově viditelné. Člověk pak v sobě má ještě něco, co ho uschopňuje vidět do
duchovna.
Byli takoví intimní žáci. Žena, která pomazala Krista Ježíše ve vsi zvané Betánie, získala z
palestinské události mocnou sílu k duchovému vidění, a ona je například jednou z těch, kdo se první
dovídají, že to, co žilo v Ježíšovi, existuje dále po smrti, že vstalo z mrtvých. Měla tuto možnost.
Odkud má tuto možnost?
Má ji v důsledku toho, že se jí rozvily vnitřní smyslové orgány. - Mluví o tom evangelium? Ano.
Zpravuje nás o tom, že Maria z Magdaly je vedena k hrobu, že mrtvé tělo je pryč, a ona že u hrobu
vidí dvě duchové postavy. Tyto dvě duchové postavy je možné vidět vždycky, když někde zůstává
mrtvé tělo po delší dobu. Na jedné straně je vidět astrální tělo a na druhé straně étherné tělo, které
se postupně odpoutává a přechází do světového étheru. I když vůbec nevěnujeme pozornost
fyzickému tělu, jsou tu dvě duchové postavy, jež patří do duchového světa.
„I odešli zase ti učedníci tam, kdež prve byli. Ale Maria stála u hrobu vně a plakala. A když plakala,
naklonila se do hrobu. A uzřela dva anděly, sedící v bílém rouchu.“ (20,10 - 12)
Viděla to, protože se silou a mocí palestinské události stala jasnozřivou. A viděla ještě více: viděla
Zmrtvýchvstalého. Bylo k tomu potřebí, aby byla jasnozřivá? Domnívali byste se sami o sobě, když
jste nějakého člověka viděli před několika dny ve fyzické podobě, že když ho po několika dnech
spatříte před sebou, že ho pak přesně nepoznáte?
„To když řekla, obrátila se zpátky a uzřela Ježíše, an stojí, ale nevěděla, že to je Ježíš. Dí jí Ježíš: Ženo,
co pláčeš? Koho hledáš? Ona byla v domnění, že to je zahradník.“ (20,14 - 15)
A aby nám to bylo řečeno co možná přesně, neříká nám to pisatel evangelia jenom jednou, nýbrž
také při příštím zjevení Zmrtvýchvstalého, když se Ježíš objevil u jezera Genezaretského. Ti, kteří
přijali plnou sílu palestinské události, byli s to se v tomto setkání orientovat a poznat, že to je
zmrtvýchvstalý Ježíš, kterého bylo možné vidět v duchové sféře.
Jestliže však učedníci a Maria Magdaléna ho při setkání s ním také viděli, byli přece někteří mezi
nimi, kteří byli o něco méně nadaní pro rozvoj jasnozřivé síly. K nim patřil například Tomáš. O
Tomášovi se v evangeliu dočtete, že poprvé nebyl při tom, když učedníci viděli Pána; a on sám říká,
že by musel nejdříve vložit ruce do jeho ran, že by musel nejprve prožít tělesný dotyk se
Zmrtvýchvstalým. Co se stane? Mělo dojít také ještě k pokusu napomoci mu, aby i on se stal
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schopným vidět duchové skutečnosti. Jak k tomu dochází? Dochází k tomu ve smyslu slov:
„A po osmi dnech opět učedníci jeho byli uvnitř, a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš, a dvéře byly zavřeny, i
stanul uprostřed a řekl: Mír buď s vámi. Potom řekl Tomášovi: Vlož prst svůj sem, a viz ruce mé, a
vztáhni ruku svou, a vpusť ji v bok můj, a nebuď nevěřící, ale poznej sílu víry.“ (20,26 - 27)
A něco spatříš, když se nespolehneš pouze na to, co tvůj zrak vnímá zvenčí, nýbrž když se
prostoupíš vnitřní silou . - Tato vnitřní síla, jež má vycházet z palestinské události, ta se nazývá
„víra“. To není žádná triviální síla, nýbrž je to vnitřní jasnozřivá síla. - Prodchni se touto vnitřní
silou, pak už nebudeš muset považovat za skutečné pouze to, co vidíš zevně; neboť blahoslavení
jsou ti, kdo mají možnost vědět o tom, co zevně nevidí! *
Tak evangelium poukazuje na plnou skutečnost a pravdu zmrtvýchvstání i na to, že jenom ten může
zmrtvýchvstání plně poznat, kdo se nejprve vybaví vnitřní silou, jež ho uschopní nahlížet do
duchovna.
To vám učiní srozumitelným poslední kapitola Janova evangelia. V ní se poukazuje stále více a více
na to, že nejdůvěmější žáci Krista Ježíše sice tím, že se palestinská událost odehrála před nimi,
dospěli k „Panně Sofii“; ale když se měli poprvé osvědčit, když měli skutečně spatřit a sledovat
duchovou událost, byli ještě oslněni a museli se nejprve zorientovat. Nevěděli, že to je týž, kdy byl
dříve u nich. - Tady máme něco, co musíme uchopit nejsubtilnějšími pojmy; protože duch hrubě
materialistický by řekl: Pak tedy přece uvádíte zmrtvýchvstání v pochybnost! - Zázrak
zmrtvýchvstání je třeba brát naprosto doslova a dokonce tak, jak to vyjádřil on sám:
„Aj, Já s vámi jsem po všechny dni až do skonání věku, zemského věku!“ (Mat. 28,20)
On je tady, opět přijde, ne sice v tělesné podobě, ale v takové podobě, že lidé, kteří do té doby silou
Janova evangelia prošli sami v sobě vývojem, ho spatří, budou ho moci skutečně vnímat, a nebudou
už nevěřícími, když budou mít duchovní sílu, aby ho viděli. To je poslání anthroposofického hnutí:
připravit onu část lidstva, jež bude ochotna se dát připravit, na nový příchod Kristův na Zemi. V tom
je světodějný význam anthroposofické duchové vědy: připravit lidstvo a udržovat mu oči otevřené,
až se Kristus v šestém kulturním období opět zjeví, až bude působit mezi lidmi, takže se pro velkou
část lidstva bude moci uskutečnit to, co je nám naznačováno svatbou v Káni Galilejské.
Tak se nám může zjevit anthroposofický světový názor jako vykonavatel závěti křesťanství. Aby
mohl člověk být v budoucnu doveden k pravému křesťanství, bude muset přijmout do sebe ony
spirituální nauky, které mu je s to dát anthroposofický světový názor. Nechť si teď ještě mnoho lidí
říká: Kdepak, anthroposofie je něco, co vlastně odporuje pravému křesťanství! Ale to jsou ti malí
papežíčkové, kteří chtějí rozhodovat o tom, o čem nic nevědí, kteří chtějí zavést jako dogma, že to, o
čem oni nic nevědí, také nemůže existovat.
Tato nesnášenlivost se bude v budoucnu stále zvětšovat, a křesťanství zakusí nejsilnější nebezpečí
především z oné strany, kde jsou právě ti lidé, kteří jsou v naší době přesvědčeni, že se mohou
nazývat dobrými křesťany. Od takzvaných křesťanů zažije křesťanství obsažené v duchové vědě
těžké útoky. Neboť všechny pojmy se budou muset proměnit, má-li se rozšířit skutečné spirituální
porozumění pro křesťanství. Především se bude muset stále více vžívat do duší a nacházet
porozumění odkaz pisatele Janova evangelia, veliká škola „Panny Sofie“, samo Janovo evangelium.
Ale jenom duchová věda je s to uvádět hlouběji do tohoto Janova evangelia.

* „Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, věříš. Blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili.“
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V těchto přednáškách měla být podána jenom ukázka, jakým způsobem může uvádět duchová věda
do Janova evangelia; neboť není možné vysvětlit celé Janovo evangelium. I v Janově evangeliu přece
stojí:
„Jest pak i mnoho jiných věcí, které činil Ježíš; kdyby měly být všechny sepsány, každá zvlášť, mám
za to, že by celý svět nemohl pojmout všechny knihy, které by byly napsány.“ (21,25) Právě tak, jako
samo evangelium nemohlo podrobně zaznamenat všechny jednotlivosti palestinské události, právě
tak nemůže sebe delší cyklus přednášek vyčerpat všechen spirituální obsah Janova evangelia. Proto
se spokojme těmi náznaky, které bylo možné tentokrát poskytnout. Spokojme se ale v tom smyslu,
že právě takovými náznaky bude během vývoje lidstva naplňována skutečná závěť křesťanství. A
snažme se, aby to všechno na nás působilo v tom smyslu, abychom měli sílu stát pevně na půdě
toho, co jsme schopni poznávat v Janově evangeliu, až přijdou jiní a budou říkat: Vy nám dáváte
příliš složité pojmy, které si člověk má nejprve osvojit, aby mohl pochopit evangelium; vždyť
evangelium je tu pro lidi prosté a naivní, a na ty se nesmíme obracet s mnoha pojmy a představami!
- Tak to v této době říkají mnozí. Odvolávají se snad na jiný verš:
„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“ (Mat. 5,3)
Dovolávat se takového výroku může někdo leda tak dlouho, dokud mu dobře nerozumí. Neboť on
ve skutečnosti znamená:
„Blahoslavení žebráci v duchu, neboť sami v sobě dosáhnou království nebeského.“
To jest: Ti, kteří jsou jakoby žebráky o ducha, kteří chtějí do sebe přijímat stále více ducha, ti v sobě
naleznou království nebes!
V naší době je až příliš rozšířeno mínění, že cokoli, co souvisí s náboženstvím, je totožné se vším
primitivním a jednoduchým. Říká se: Ve vědě je na místě, že má mnoho a složitých pojmů; ve víře a
v náboženství to však na místě není. Víra a náboženství - tak to říká mnoho „křesťanů“ - ty musí být
prosté a naivní! Tak to požadují; a někteří by se přitom mohli dovolávat názoru, který snad bývá
málo citován, ale přece teď hodně straší v myslích lidí, a který vyslovil Voltaire, jeden z velkých
učitelů materialismu: Ten, kdo chce být prorokem, musí nacházet víru, protože to, co hlásá, mu lidé
musí věřit, - a víru nachází jenom něco jednoduchého, co se ve své jednoduchosti stále znova
opakuje.
Tak je tomu dnes u mnoha proroků, pravých i falešných. Snaží se něco povědět a opakovat to stále
znova, a lidé se učí tomu věřit, protože se to pořád opakuje. Kdo reprezentuje duchovou vědu, nemá
a nechce být takovým prorokem. Nechce být vůbec prorokem. A i když mu lidé budou sebevíc říkat:
Ale vždyť ty se nespokojuješ opakováním, ale osvětluješ věci pokaždé znova z jiných stran, pokaždé
znova o nich vykládáš jiným způsobem, - když o něm budou takto mluvit, nebude mít pocit, že se
dopustil chyby. Prorok chce, aby lidé v něho věřili; věda o duchu ale nechce vést k víře, nýbrž k
poznání. Proto si Voltairův výrok osvojujeme v jiném smyslu: „Co je jednoduché, tomu lidé věří a je
to věcí proroka,“ říká Voltaire. „Co je rozmanité, to je třeba poznávat,“ říká duchová věda.
Pokusme se seznamovat se stále více s tím, že duchová věda je něco rozmanitého, že to není vyznání
víry, nýbrž cesta za poznáním, že proto snese rozmanitost. Proto se neostýcháme sbírat a snášet
dohromady mnohé, abychom porozuměli jednomu z nejdůležitějších dokumentů křesťanství,
Janovu evangeliu. Proto jsme se pokusili přibrat na pomoc nejrůznější materiály, které nám
umožňují rozumět stále více hlubokým pravdám Janova evangelia; rozumět tomu, že tělesná matka
Ježíšova je vnějším zjevením, obrazem „Panny Sofie“; a jaký duchovní význam má „Panna Sofie“ pro
onoho mysterijního žáka, kterého Kristus miloval; dále, jak pro ostatní evangelisty, hledící na
tělesný původ, vstupuje ještě do hry tělesný otec, ten, jenž má význam tam, kde záleží na vnějším
projevu pojmu Boha v krvi; a co potom pro Jana znamená „Duch svátý“, jenž zplodil Krista v Ježíšovi
pro tři léta jeho působení, Duch, jejž nám evangelia naznačují symbolicky tím, že se při křtu v
Jordánově snesla na Ježíše holubice.
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Dospějeme-li tedy k tomu, že budeme „Ducha svátého“ nazývat otcem Krista Ježíše, otcem, který
způsobil zrození Krista v tělech Ježíšových, pak snadno shledáme - jsme-li schopni uchopit něco
všestranně -, že ti žáci, kteří byli méně zasvěceni, nám také nemohli podat tak hluboký obraz o
oněch událostech v Palestině jako učedník, kterého Pán miloval. A jestliže dnes lidé mluví o
synopticích a pokládají je za ty jedině a pouze směrodatné, tedy to dokazuje jenom tolik, že nemají
vůli se vyšvihnout až k pochopení pravé podoby Janova evangelia. Neboť každý „se rovná duchu,
jejž chápat zná“!
Pokusíme-li se proměnit to, co se můžeme prostřednictvím duchově věd dozvědět o Janově
evangeliu, v pocit, v zážitek srdce, zakusíme, že Janovi evangelium není jenom naučný spis, ale síla,
jež může působit v naší duši.
Pokud tyto krátké přednášky ve vás vyvolaly pocit, že Janovo evangeliím neobsahuje pouze to, co
zde bylo vysloveno, ale že oklikou přes slovo obsahuje sílu, jež pomáhá duši na její cestě vpřed, pak
bylo správně pochopeno, co bylo vlastně těmito přednáškami zamýšleno. Neboť těmito
přednáškami nebylo zamýšleno pouze něco pro rozum, pro intelektuální chápavost; nýbrž to, co
prochází oklikou přes intelektuální chápavost, by se mělo zhustit v city a zážitky srdce, a tyto city a
zážitky srdce by měly být výsledkem oněch jednotlivostí, jež byly předneseny. Pokud tomu bude v
jistém smyslu správně porozuměno, pak také porozumíme tomu, co to znamená, řekneme-li, že
posláním anthroposofického hnutí je pozvednout křesťanství do oblasti moudrosti, správně
porozumět křesťanství oklikou přes spirituální moudrost. Tak porozumíme tomu, že křesťanství je
teprve na počátku své působnosti a splní své pravé poslání teprve tehdy, až bude pochopeno ve své
pravé, to jest zduchovělé podobě. Čím více budou tyto přednášky chápány v tomto smyslu, tím více
budou pochopeny tak, jak byly míněny.
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