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Dnes by som chcel hovoriť o tom, ako v zásade evanjelia vôbec vznikli. O tom, ako konkrétne, 
môžeme hovoriť inokedy, ale to nie je tak dôležité. Dnes nám pôjde o to - v zásade. 
V druhej polovici 19. storočia sa rozšírila tzv. biblická kritika. V Nemecku patril medzi jej 
predstaviteľov David Friedrich Strauss, vo Francúzsku to bol Ernest Renan (1823-1892). Napísali 
veľké, významné, kritické diela, o ktoré sa potom opierali druhí, a došli k rôznym záverom, 
čiastočne zaujímavým. Táto kritika prebiehala v istých vlnách, v určitých náladách, smeroch. 
Napr. v evanjeliu hľadali historický dokument. Aký bol Ježiš ako človek, čo sa vlastne vtedy 
odohrávalo, ako to všetko bolo? Potom ale prišla opačná vlna a tá zase tvrdila, že vôbec nie je 
pravda nič z toho, čo je tam napísané, že to sú všetko duchovné zážitky. Ako na to prišli? 
       Poviem vám o jednom príklade, ktorý si môžete sami doma overiť. 
Pri štúdiu evanjelií zistíte, že chronológia jednotlivých udalosti v rôznych evanjeliách nesúhlasí. 
Napr. ten tzv. zázračný rybolov, ten sa raz vyskytuje na začiatku, raz na konci. Raz sú tieto 
udalosti opísané veľmi konkrétne, vidíme Ježiša pred sebou spolu s apoštolmi, rybármi a inde je 
to tak, že sa to odohralo až po jeho vzkriesení. Je v tom teda veľký rozdiel. Táto udalosť, a aj iné, 
sa na troch miestach zaraďuje chronologicky inak. Napr. aj vyhnanie obchodníkov z chrámu. U 
Jána je to už v 2. kap. (Ja 2,13-16), ale inde až v posledné dni života Ježiša v Jeruzaleme, tesne 
pred súdom (napr. (Lk 19,45-46)). 
       Keď to nepredpojato zoberiete do rúk, vidíte, že evanjelium sa tu vyznačuje predovšetkým 
jednou vecou. Zdanlivo skutočné historické udalosti, príbehy sa striedajú s takými, ktoré sú 
mienené zrejme alegoricky, ktoré sú čisto duchovné, a nemožno ich brať doslova bez 
akéhokoľvek prechodu. 
      Zoberte napr. príchod troch kráľov do Jeruzalema. Prišli sa opýtať, kde sa vlastne narodil 
Ježiš, kráľ Židov. Vidíme pred sebou, ako je to opísané krásne realisticky. Hovorí sa tam o 
hviezde, ktorú uli li. Nebolo by jednoduchšie povedať Herodesovi, poďte hore na slu chu a 
pozrite sa, tam je tá hviezda. Nepovedali to. Herodes sa ani m pýtal, nezavolal tam svojich 
astronómov, máte to tam napísané, ale uvolal si veľkňazov a zákonníkov. Teda nikto nehľadal tú 
hviezdu ikutočne na nebi. To znamená, že tí traja ju videli, a druhí nie, ani sa lli .nažili o to. 
Potom zase stojí v Biblii, že tá hviezda ich viedla ďalej n ustavila sa presne nad miestom, kde 
holo dieťa. (Mt 2,9) Ja som i íle takú hviezdu nevidel. Vidíte, nemôže to byť fyzicky viditeľná 
udalosť. 
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      Keď zoberiete tieto príklady a samozrejme mnoho ďalších vecí, môžete usúdiť, že pisateľ 
nemá snahu oddeliť to duchovné od fyzického, ak vôbec to fyzické je fyzické. Vychádzajúc z 
takýchto úvah prišlo sa aj na to, že celé evanjelium je tzv. astrálny mýtus. Nemci o lom hovoria, 
konkrétne Adolf Harnack (1851-1927), začiatkom storočia v tom zmysle, že to všetko treba 
chápať ako mýtus, nie ako skutločnosť. Vidíte, sú to rôzne názory. 
       Ale položme si teraz my na základe antropozofie otázku, ako vzniklo evanjelium a čo to je 
evanjelium. Predovšetkým treba urobiť možno zásadnú poznámku. Prvé tri evanjelia sa líšia 
podstatne od štvrtého Jánovho evanjelia. Cirkev si to veľmi dobre uvedomuje a texty na nedeľu 
nikdy nie sú vybrané z Jána. Rozdiel z nášho hľadiska je v tom, že prvé tri evanjelia sú napísané 
na základe imaginácie, prípadne inšpirácie, a Ján na základe intuície. Takže Ján od prvého 
slova až do posledného prevyšuje v každom smere tie ostatné tri evanjelia. Aj preto sa budeme 
teraz venovať Jánovi, lebo ten najlepší, najhodnotnejší, najduchovnejší kľúč je Ján. 
       Predstavujeme si to tak, že s Ježišom chodil jeden človek, ktorý sa volal Ján a možno si 
viedol denník, uvažoval o tom, čo počul, napísal si to? Takáto predstava vôbec nie je možná. Je 
rozdiel medzi tým, čo človek bezprostredne prežíva a tým, čo človek pozná. To sa prejavuje 
práve v tomto evanjeliu a nikde inde viac ako u Jána. Tá skutočnosť je skôr táto: Kým Ježiš 
medzi nimi chodil a rozprával sa s nimi, ako sa rozprávajú medzi sebou učitelia, vzdelaní ľudia, 
na tejto úrovni, vtedy Ján ani nevidel a nepoznal to, čo vlastne prežíva. Ježiš bol pre neho jeden 
veľmi významný učiteľ. Nič viac. V tých skut koch, ktoré videl a počul, v nich nevidel nič 
mimoriadneho. Až neskôr 
po určitom odstupe, a môžeme hovoriť, že to platí všeobecne pre všetkých apoštolov, najmä po 
Turiciach, po zostúpení Ducha Svätého, až vtedy spoznal, čo sa vlastne s ním dialo. 
       Máme napr. takúto situáciu v živote: Niekto ako 20 - 30-ročný nájde niekde nejaký 
dokument, nejakú knihu, odkaz, správu, ktorá mení celý jeho život. On to v tom okamihu vlastne 
vôbec nevie. Po 20, 40 rokoch príde na to, že vlastne vtedy táto udalosť, tých pár hodín, ktoré 
vtedy zažil, zmenila celý smer, celý tok jeho života. 
       Tak takto je to aj u Jána. Teda vtedy ten bezprostredný zážitok nebol zachytený a nie je 
nikde. Veď sú tam veci, kde nikto nebol prítomný. 
       Keď sa napr. Ježiš modlil, ako a kto vie, ako sa modlil, kto to počul. Teda po istom odstupe, 
keď Ján prešiel určitým vyšším vývojom z duchovného hľadiska, naraz sa mu objasnili všetky tie 
udalosti, pri ktorých bol vlastne očitým svedkom. 
       Goethe hovoril, že nikto nie je génius pred svojim komorníkom. Nechcem tu samozrejme tak 
radikálne hovoriť, to nie je tak, ale niečo v tom je. Ježiš bol jeden veľmi učený Žid, s ktorým bolo 
veľmi zaujímavé diskutovať, ktorý ukázal všelijaké cesty a možnosti, rozprával všeličo, čomu Ján 
ani nerozumel, ale potom po odstupe, keď nadobudol ten príslušný stupeň duchovného vývoja, sa 
mu otvorili oči a videl, čoho bol teda svedkom.Jánovo evanjelium má 21 kapitol. Je veľmi 
zaujímavé, že na konci 10. kap. je táto veta: ...Ján síce nevykonal znamenie, ale čo Ján o tomto 
povedal, je všetko pravdivé. (Jn 10,41) Teda, že všetko, čo sme doteraz počuli, hovoril Ján 
Krstiteľ a vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Toto znamenajú tie slová. Je zarážajúce, keď v  
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polovici hovorí, že vlastne doteraz, čo sme tu rozprávali o svadbe v Káne Galilejskej, o nasýtení 
5 tisícového davu atď., hovorí Ján Krstiteľ. To je záhadné. 
       Aby mohol Ján vôbec pristúpiť k napísaniu evanjelia, musel mať určité vyššie vedomie. To 
evanjelium je odrazom vyššieho vedomia. 
       Čo to znamená? Zhruba rozoznávame tri stavy vedomia. Tento bežný stav, pre nás normálny, 
potom snivé vedomie a to vedomie máme v hlbokom spánku.  
                      O normálnom stave vedomia nemusíme hovoriť. V spánku je vlastne astrálne telo 
vysunuté, tu ide o veľmi malý posun, o uvoľnenie astrálneho tela a máme veľa dôkazov, že 
nefungujú naše zmysly, oči, uši, teda astralita nie je prítomná v zmyslových orgánoch. Tretí stav, 
stav hlbokého spánku, je charakteristický tým, že astralita je aj s ja úplne oddelená od fyzického 
tela a duch, naše ja, sa nachádza nie v astrálnom svete, ale v devachane. 
      Prvý stupeň prežívania duchovného sveta poznáme z vlastných slov, z opisov našich snov. 
Neplatí tam zákon logiky, veci sa premieňajú, transformujú sa, naraz sa nám vo sne objaví niekto, 
na ktorého sme dlhé roky ani nemysleli, udalosti, ktoré sú veľmi nepravdepodobné 
v našom živote. Preto Freud hovoril, rovnako ako Steiner, že nezáleží natoľko na tých obrazoch, 
ako na dramatickej stavbe sna. 
     Napr. niekomu sa môže stať, keď je v nejakom strese, pred skúškou, že večer prelistuje nejakú 
knihu - fyziku, hovorí si, toto viem dobre, toto tiež, ale toto - tam sa nevyznám, to je kapitola, 
ktorú vôbec nechápem a zaspí s tým, že sa to nebude mať čas naučiť a čo keď náhodou dostane 
otázku práve z toho. Teraz sa mu môže snívať, že ide na hlavnú stanicu a v tom okamihu chce 
nastúpiť na rýchlik do Tatier, ktorý práve odchádza, ale s ťažkým kufrom už nemôže nastúpiť. 
Prebudí sa a je prekvapený - veď nechce nikam cestovať, aký je to hlúpy sen. No ale ten sen je 
motivovaný tým, čo sa tu odohráva a odzrkadľuje to v inej forme. 
      Prosím, toto je dôležité, preto som to hovoril. Takto treba brať všetky zážitky, ktoré sú 
napísané z hľadiska imaginácie, z hľadiska astrálnej roviny, kde ten obraz je alegorický. Za ním 
sa skrýva skutočnosť,ktorá môže byť iná, ako to vidieť z nášho príkladu. Ale predsa 
je to adekvátny výraz podstaty tejto skutočnosti. Berme to tak. 
     Teda ani to nie je dobré, keď biblická kritika dospela k tomu, že za udalosťami, ako bol napr. 
ten rybolov, netreba hľadať nič fyzické, že je to mienené alegoricky. Potom nič v Biblii sa 
neodohráva na fyzickej úrovni, vlastne sa tam nič nestalo, celý Kristus je len určitý mýtus. To je 
druhý extrém. Raz je Kristus jeden veľmi zaujímavý a učený filozof, dobrák, idealista, významný 
človek na každý prípad; na druhej strane zase nie je vôbec isté, či žil, je to iba mýtus, forma  
rovnako ako napr. boh Apolón, Oziris... Ani jedno, ani druhé neplatí Ale je faktom, že veľa z 
toho, čo je v evanjeliách, je mienené imagi natívne alebo inšpiratívne, teda nie je to zmyslami 
postrehnuteľné. Ale podlieha to tomu zákonu, o ktorom som teraz hovoril, že má alegorický 
význam, že vyjadruje niečo, čo sa týka podstaty. Treba odhaliť tú podstatu, ktorá tu je. 
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      Na prvý stupeň, na prežívanie astrality stačí, o tom sme už hovorili v súvislosti so 
zasväcovaním, ale je to veľmi veľká práca, meditácia. 
     Vlastná meditácia predpokladá, že človek sa odpúta od všetkého 
zmyslového, nevidí, je sústredený iba do seba a z hĺbky svojej duše, svojho vedomia vyzdvihuje 
hore to, čo je obsahom zážitku v astrálnej sfére. Čiže to, aby svet zmyslov mlčal, je nevyhnutným 
predpokladom, a vtedy sa z hĺbky duše vynára obsah, ktorý už nie je viazaný na zmyslový svet, 
ale pochádza z astrálneho sveta. 
      Ján nám ponúka príklad vstupnej meditácia pre jeho zážitky v astrálnej rovine: „Na počiatku 
bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Toto Slovo bolo na počiatku u Boha. 
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten 
život bol svetlom ľudí a to svetlo svieti vo tme a tma ho neprijala “. (Ja 1,1 -5) 
     Týchto päť viet je úvodom do Jánovho evanjelia. Jeho prvé slová sú na počiatku, grécky en 
arche. Arche nie je len začiatok, ale lepšie povedané, znamená to prazáklady, prášily. To je niečo, 
čo má duchovný náboj. Môžeme dokonca povedať, že sú to bytosti, ktoré stoja nad anjelmi, nad 
archanjelmi, z ktorých niečo vychádza, ktoré riadia to tvorivé Božské slovo - logos, to 
Stvoriteľské slovo. Teda nie je možné povedať len na začiatku, je to trochu sploštené. Ale to nie 
je podstatné, ako vidíte, to je už predmetom detailného štúdia Jánovho evanjelia. Keď si 
všimneme rytmus v prvej vete, pripomína nám to, ako keby to hovoril nejakému dieťaťu, ako 
keby nás chcel poúčať, čo máme robiť. To je meditácia. Vidíme, že štúdium Jánovho evanjelia, si 
vyžaduje meditatívny stav, to je raz isté. 
     V prvých desiatich kapitolách sa Ján vôbec nevyskytuje. Všetci učeníci sú tam vymenovaní, 
ale Ján nie. Ján vystupuje až od 12. kapitoly. 
     Prečo? Lebo ako som vám naznačil už na začiatku, Ján dosiahol intuíciu a tie rozhodujúce 
veci svojho evanjelia píše z tohto hľadiska. Ako ju dosiahol, opisuje v  11. kapitole. Keď 
zoberiete celé Jánovo evanjelium, 21 kapitol, tak presne v polovici je kapitola venovaná tejto 
udalosti - ako Ján nadobudol intuíciu, ako bol zasvätený. Je to príliš dlhé, preto to nebudeme čítať 
a aj preto, že hlavná myšlienka je prepletená vedľajšími vecami, o ktorých teraz nechcem 
hovoriť. Každý si to má prečítať sám, už len preto, že pri každom opakovanom čítanítam nájdete 
niečo nové. 
     Ide o to, že táto individualita, ktorá sa potom označuje ako Ján, je prvým kresťanským 
zasvätencom - prvým zasvätencom, ktorého zasvätil Kristus. Viete, že v starých dobách v Egypte, 
Grécku, Perzii bolo zasväcovanie úlohou veľkňaza tzv. hierofanta, ktorý istým spôsobom, 
určitým druhom hypnózy, fyzickými prostriedkami, bylinami pôsobil na žiaka tak, že ten v tzv. 
chrámovom spánku vysunul nielen astrálne telo, ale aj éterické. V tom je tá technika 
zasväcovania. Prečo my nič nevidíme, keď spíme, z fyzického ani duchovného sveta? Lebo 
nemáme vyvinuté naše astrálne orgány. 
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     V astrálnom tele sú práve tak určité zmyslové orgány ako aj vo fyzickom. Tam sa volajú 
lotosové kvety, lebo sa im podobajú. Lupienky  lotosových kvetov sa tiež pohybujú. Na lupienky, 
ktoré nie sú nktivne, sa treba sústrediť a rozvinúť ich. A v tom je práve tá prvá časť cesty 
zasvätenia. Človek musí svojim morálnym postojom, svojou morálnou silou, sebavýchovou, 
sebadisciplínou rozvinúť tie časti lotosových kvetov, ktoré ešte nie sú rozvinuté. V našej dobe je 
dôležité plne rozvinúť predovšetkým 16-lupienkový lotosový kvet, čakru, ktorá už má 8 
lupienkov rozvinutých a 8 ešte nie. Na rozvoji týchto pracujeme, či chceme, či nie. Naše morálne 
úsilie, naša morálna práca j odráža v tom, že sa ten lotosový kvet plne rozvinie a stane sa 
aktívnym, koleso sa roztočí a zablokovaná energia začne prúdiť. Pod l6 lupienkovým lotosovým 
kvetom, ktorý je v oblasti hrdla, je 12- lupienková čakra v oblasti srdca, 10-lupienková v oblasti 
žalúdka atď. Medzi očami je 2-lupienkový lotosový kvet. 
      Keď sa éterické telo spolu s astrálnym trochu odpúta od fyzického, takže sa uvoľňujú sily 
éterického tela od fyzického, vzniká možnosť odrazu zážitkov astrálneho tela v éterickom tele, a 
to znamená možnosť poznania v astrálnej sfére počas spánku, čiže znamená to vystúpenie 
ľudského vedomia do vyššej sféry, do sféry devachanu. 
     Toto je zasvätenie v starom svete, to isté už nemôže platiť ďalej Nemôže platiť to, že človek je 
vo svojom poznávaní vyššieho sveta závislý od osobnosti veľkňaza, že je závislý od určitých 
fyzických prostriedkov, od určitých fyzických opatrení, od chrámového spánku. Ale dnes naše ja, 
ktoré prechádza Kristovým impulzom - a práve v tom je ten hlboký zmysel, je náš hlavný vodca, 
naša hlavná autorita, náš hlavný zdroj duševných síl, a nie vonkajší svet, nie Mojžišove zákony, 
nie nejaká príprava hierofanta, ale ja som rozhodujúci. 
      Prosím, to je myšlienka, ktorú si musíte absolútne osvojiť. Inak má človek stále ťažkosti s 
pochopením toho, čo vlastne Kristus chcel. Je to určitá zásadná vec, s ktorou sa borí ľudstvo už 
2000 rokov, a nemôže pochopiť, že odteraz človek sám v sebe môže vyvíjať sily, ktoré predtým v 
mystériách, chrámoch, kultoch dostal zvonka. To je zásadná otázka. To je to, čo je výsledkom 
Filozofie slobody od R. Steinera, absolútna, ničím neobmedzená vnútorná sloboda. 
      Vráťme sa teraz späť. Čo stojí v tej II. kap.? Ja vám to poviem len niekoľkými slovami. Ježiš 
je pri Jordáne, asi poldruha dňa cesty od Jeruzalema. Prichádza za ním jedna z dvoch sestier jeho 
spriatelenej rodiny, Marta, a hovorí: „Pane, ajhľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný...“, a teraz je 
to veľmi zaujímavé: „ ...Ako teda počul, že je nemocný, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol... “ 
To je veľmi čudné. Potom po dvoch dňoch hovorí svojim učeníkom, s ktorými tam bol, že náš 
priateľ Lazár je chorý, spí. Na to odpovedal jeden, že už bude dobre, keď spí, tak už bude zdravý. 
Keď Ježiš videl, že to nepochopili, povedal, Lazar zomrel, hoci nemá novú správu. Na to hovorí 
Tomáš, je to veľmi zarážajúce: ...pod'me aj my, aby sme umreli s ním. Je to dosť veľký nezmysel, 
nie? Ja som počul, že môj priateľ niekde zomrel, tak potom život nemá zmysel, tak poďme, 
zomriem aj ja. 
     Z týchto faktov možno vidieť, a to máte v každom tzv. zázraku, že tu ide o iné, než je tam 
skutočne napísané, že tie veci musia mať hlbší zmysel, inak sú veľmi nevysvetliteľné. A teraz 
príde ďalšia poznámka. 
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     Tie dve sestry, Mária a Marta, hovoria Ježišovi: ...keby si bol býval tu, nebol by brat zomrel. 
Teda to je taká jemná výčitka, ale text pokračuje: ... čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh... 
Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život..., tu sú tie dôležité slová, to, čo som vám predtým 
povedal - nečakajte na niečo vonkajšie, ...kto verí vo mini, bude žiť, aj keby umrel. Potom 
pristúpi k hrobu, vidí ako okolostojaci plačú, nariekajú, aj on je otrasený, prežíva to tragicky, 
zaplače. 
     A teraz tá hlavná vec - a Ježiš hovorí: Lazár, sem von! Veľmi zaujímavé, lebo tie interjekcie 
apelujú na dušu odlúčeného. Keď tu niečo rozprávame, duša mŕtveho nemôže tomu rozumieť, ale 
tomu, tomu čo vychádza z hĺbky našej duše, rozumie, to prežíva. Nato Lazár vstane, rozviažu ho 
a pustia von. 
     V tom ďalšom texte nie je reč o Jánovi, ale o tom učeníkovi, ktorého Kristus mal rád, ktorého 
miloval. O tom miloval, musím hovoriť. aj keď je to detailné. Gréčtina má tri výrazy pre lásku. 
Jednu poznáte všetci - fileo, filosofia znamená milujem múdrosť, potom je erao, to je erotická 
láska a to tretie agapeo, z toho je agape, to je láska duchovná, láska spojená s úctou, s rešpektom. 
Keby sme teraz počúvali nejakú Mozartovu skladbu, tak by sme nemohli povedať fileo, ale 
agapeo, že mám z toho duchovný zážitok. 
      To revolučné, to nové je, že sa tu odohralo zasvätenie bez prítomnosti veľkňaza. Ježiš hovorí 
učeníkom, že je veľmi rád, že tam nebol - kvôli nim, aby nikto nemohol povedať, že on vlastne 
predsa len zahral úlohu toho veľkňaza. Ale je tu vysvetlenie. On ho miloval, čiže od neho 
vyžarovalo k Lazárovi, Jánovi niečo, čo nemohol vydržať. To telo je krehké, slabé a Ján bol 
vystavený takému náporu Kristových duchovných síl, že zaspal na smrt’. Upadol do chrámového 
spánku bez prítomnosti veľkňaza, iba na základe toho, čo sa odohralo medzi jeho ja a Kristovým 
ja. 
     Ešte vás chcem upozorniť na niečo. Táto kapitola začína slovami Bol jeden nemocný... Keby 
sme to chceli presnejšie preložiť, museli by sme povedať ten jeden. Je to rozdiel, treba to chápať 
ako ten vyvolený Kristom, ten, ktorý mal tú karmu byť prvým kresťanským zasvätencom. V tejto 
súvislosti treba chápať aj to, že Ján bol jediný, ktorý vydržal pod krížom, a Ján bol ten, kto 
napísal nielen toto evanjelium, ale aj Apokalypsu. Ján, ktorý bol uvedený do najvyššieho stupňa 
zasvätenia – v tom a vtedy a tam. A keď niekto tri a pol dňa leží v chrámovom spánku, teda je v 
istom zmysle mŕtvy, nemyslime si - to by bol nesprávny názor, že by sa bol zobudil, keby 
neprišiel Kristov zásah; znamená to, že sa spojil s duchovným svetom, že sa stal občanom, 
členom duchovného sveta. Prežíval to duchovné a nie fyzické. 
     Na minulej prednáške sme hovorili o Natanaelovi. Čo je tam na konci? Budeš vidieť 
zostupovať a vystupovať anjelov....atď., na Syna človeka a na tretí deň bola svadba v Káne. Táto 
udalosť, keď je duša zapojená do duchovného sveta, volá sa svadba, to je okultná svadba. 
Celkom logicky sa práve tým začína odvíjať celá história, celá tá dráma Kristova, to je ten prvý 
krok, svadba. Lazár je posledný v reťazi tých starých zasvätení. Po ňom už nikto nebol takýmto 
spôsobom zasvätený. Celkom jednoducho preto, že by to naše fyzické telo nevydržalo. Však telo, 
tá skladba tela sa v priebehu tisícročí úplne zmenila. 
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     V gréckej kultúre, keď ľudstvo vstúpilo do vývoja duše rozumovej, už nie je možné mať 
takéto zážitky - beztrestne. Človek, ktorý riskuje takéto niečo, ak je to vôbec možné, by zomrel. 
Nemožno takto oddeliť, nejakým vonkajším opatrením, fyzické telo a dušu človeka. 
Potom keď čítate ďalej, v 12. kap., sa Židia, ktorí sa tomu zrejme rozumeli, zišli a rozhodli, že na 
každý prípad musí Ježiš zomrieť, lebo pred svetom, na verejnosti prejavil to, čo bolo hlboké 
tajomstvo mystérií. 
     Na záver vám chcem povedať, že predovšetkým štúdium Jána predpokladá skutočne 
svedomité premeditovanie tých prvých piatich viet, ktoré predstavujú našu cestu do duchovného 
sveta, veď na začiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha.... a na konci máme piatu vetu a Svetlo 
svieti do tmy, ale tma ho neprijala. Keď teraz meditujeme, ideme opačnou cestou. Zavádzame 
meditáciou Svetlo do našej tmy, ideme Svetlom k životu, od života k Slovu a od Slova k Bohu. 
Čiže toto je stav vedomia, ktorý by sme sa mali snažiť dosiahnuť a až potom môžeme pristúpiť k 
Jánovmu evanjeliu. On sám tu udáva metodiku, tento úvod. 
      A druhá polovica evanjelia je už písaná z ešte vyššieho hľadiska. Lebo tie utrpenia a 
mystérium na Golgote by nebol Ján pochopil len na základe vedomia na astrálnej sfére. Lebo to 
sa týka čisto duchovnej sféry, takže bolo nutné, aby bol zasvätený do toho, čo môžeme nazvať 
mystériami ja – Ja som vzkriesenie a život.V našom ja nachádzame sily, ktoré predtým boli dané 
zvonka, z kozmu, z chrámu, z mystéria, tie sa všetky presťahovali Kristovým príchodom do 
nášho ja. To je ten Kristov impulz. 
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