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Úvod 

 

Po letech přemýšlení a hledání Věčné Pravdy dočkal jsem se chvílí, kdy soustředěné ticho 

kolem mne a klid ve mně rozhrnoval přede mnou oponu tajemna. V těchto chvílích, stoje na 

prahu mezi světy, nacházel jsem spojení mezi ţivotem hmotným a duchovním, dnešním i 

posmrtným, pozemským i věčným. To, co jsem z tohoto spojení dovedl vytěţit, to, co jsem 

dovedl z něho zachytit, odhodlal jsem se po dlouhém uvaţování napsat a vydat ve sbírce 

»Práh mezi světy«. 

Tak vznikly tyto rozpravy, v nichţ nikdo nehledej vědeckých poznatků. Přijímej je jako 

projevy srdce, chápej je kaţdý jen svým citem, který je také diktoval. Nejsou to úvahy 

rozumářské. Jsou to pouhé poznatky duchovní, odposlouchané tóny vnitřního hlasu. Mnohé z 

těchto poznatků vynořily se jako netušené inspirace na samotném podiu přednáškovém. 

Mají jediný úkol: probudit duše lidské ze spánku hmotařského ţivota k jitřnímu Svítání 

poznání Pravdy Věčné a k duchovnímu ţivotu, vybudovanému na lásce. Proto neříkejte - ne - 

dokud jste nečetli. Nemusíte ani říkati - ano - aţ přečtete. Přemýšlejte. Miliony cest vedou k 

poznání jediné Pravdy nadevším. 

Byla to moje předrahá matka, která poloţila v mé duši první základy k poznání pravého 

B o h a  -  B o h a  L á s k y . Proto také její památce věnuji tyto své rozpravy. 

 

Pavel. 

 

1. Bůh a člověk 

(Přednáška, proslovená 27./II. 28 v Jablonci n./Nisou.) 

 

Málo lidí na světě stará se o to, odkud jsme přišli, kam spějeme, a jaký je pravý účel našeho 

ţivota zde na zemi. Mnoho lidí svým rozumářstvím a touhami po pohodlném ţivotě a 

poţitcích všech moţných druhů vyplní si svůj ţivot tak, ţe si ani neuvědomují, ţe je nad námi 

veliká Moc, která všechno řídí, všechno co přijímáme, nám dává. Ale tato veliká Moc dala 

nám také zákony, kterými se kaţdý jedinec, vtělující se na svět, musí řídit. Ale mnoho lidí 

uznává za pohodlnější neţ podřídit se těmto zákonům, raději popírat jsoucnost Boha, 

nejvyššího soudce a zákonodárce, ţít podle své vůle a nezachovávati ničeho ze zákonů 

Boţích. Tím se však ochuzují o veliké milosti, které jim nejmoudřejší a nejlaskavější Otec 

nebeský je ochoten v kaţdém okamţiku udělit, jen kdyţ se k němu obrátí jako děcko s plnou 

důvěrou a láskou. A takoví lidé se nezabývají ani otázkou našeho původu, našeho vzniku, ani 

otázkou, proč jsme na tomto světě, kde proţíváme mnohdy i veliká utrpení, a to bud' z 

neznalosti zákonů Boţích, nebo pro nezachovávání jich. 

Je proto třeba uvědomit si především náš vznik a vznik celého vesmíru. 

Evangelium Sv. Jana začíná slovy: Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a Bůh byl 

to Slovo. - A Starý Zákon v Genesi uvádí, ţe na začátku nebylo nic, a přece byla Prapodstata 

všeho jiţ před počátkem vesmírového vývoje. Tato Prapodstata všeho, to byla ona veliká, 

moudrá, všemocná Síla, to byl Prapočátek všeho, jemuţ od začátku světa byla dávána různá 

jména, a jemuţ my říkáme Bůh. Ale to není to pravé jméno, neboť nikdo ze smrtelníků nesmí 

je vyslovit, je nade vše svaté. A proto ţidé uţívali jména Jahve - Jehova, my jména Bůh. 

Tento Bůh, tento Prapočátek, Prapodstata všeho, Síla, existující od věčnosti do věčnosti, 

rozhodla se ze Sebe vytvořit ţivot nový, aby sama tato Prapodstata, Prapříčina nacházela ve 

vlastní své tvorbě neustálé zdokonalování. V této tvorbě vedle své moci musela vydati - 

vydechnouti ze sebe inteligenci, neboť k tvoření bylo zapotřebí nejen síly - to jest moci - 

nýbrţ také inteligence. A tak z jednoho Boha a z jedné síly máme dva mocné prvky, které 
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hned od počátku byly utajeny v oné Moci, ze které vyšly. Protoţe vše stvořené mělo být 

dokonalé dle představy nejdokonalejšího Boha, bylo potřebí jako vţdy a ve všem, i nyní 

Lásky. A proto tento dvojjediný Bůh, Inteligence a Síla, vydechl ze Sebe i Lásku. A tu máme 

jiţ trojjediného Boha - Inteligenci, Sílu a Lásku, čili - Boha-Otce - Sílu, Inteligenci - Ducha 

svatého, Lásku - Syna Boţího (Krista). 

Tento trojjediný Bůh vydechl ze sebe sedm duchů tvořivých, a tito společně vydechli do 

vesmíru duše lidské. Těmto duším lidským byl dán zákon, a k němu rozum a svobodná vůle. 

Duše lidské, mající svobodnou vůli a rozum, začaly ihned přemýšlet o tom, mají-li zákon 

Boţí zachovávat, anebo jednat podle své vlastní vůle. Tak se duše rozdělily na tři tábory. 

Jeden tábor rozhodl se zachovávat zákon Boţí, a duše k němu náleţející zůstaly v nyní tak 

zvaném království nebeském, v blízkosti Otce, Tvůrce svého, a proţívaly a proţívají svůj 

duchovní vývoj v devíti stupních. To jest oněch devět kůrů andělských. I pro ně platný zákon 

určoval, kdy smějí z jedné sféry duchovní přestupovat do vyšších, neboť ani u nich nebyl 

vývoj jednotný a stejně rychlý. Druhá skupina duší odmítla vůbec zachovávání zákona Boţího 

a protivila se Bohu. Tyto duše byly jako zavrţení andělé, zastupující inteligenci zla, vykázány 

z duchovního domova otcovského a octly se, bloudíce, v celém vesmíru. 

Třetí skupina duší - a to jsme právě my - rozhodla se, ţe by byla ochotna zachovávat zákon 

Boţí, ale chce pouţít svého rozumu a své svobodné vůle, dané jí Bohem k poznání jiného 

ţivota. Tyto duše odešly také z otcovského domova, a to jako marnotratní synové. Stejně jako 

dnes tak i na počátku světa objevovali se silnější jedinci a vedle nich duše, které potřebovaly 

vedení. Tito jedinci, kaţdý na svou pěst, vedli duše, které se k nim připojovaly, a kaţdý dle 

svého rozumu hledal jinou cestu. Tak tvořily se miliony a miliony skupin duší, které opustily 

Otcovský dům, nebeské království, a začaly bloudit vesmírem. 

Tímto svým rozhodnutím duše porušily zákon klidu a harmonie ve vesmíru, rozpoutaly síly, 

které jimi vládly, a síly ty způsobily v celém vesmíru veliký rozruch a rotaci. Tak se všechny 

skupiny duší dostaly do ohromného pohybu a touto rotací zhušťovaly se stále, aţ se z nich 

vytvořily ve vesmíru vědecky tak zvané mlhoviny. Co se z těchto mlhovin vytvořilo, věda jiţ 

sama ví a také dokázala. Byly to počátky vesmírových těles, celých planetárních soustav a 

miliardy hvězd. Postup tohoto dění se stanoviska duchovního však věda nepodává. Trvalo 

snad miliony a snad i miliardy let, neţ z takovéto mlhoviny vznikla pevná hmota, jakou je na 

příklad naše země. 

Skupiny duší, které prodělávaly tento zvláštní zhmotňovací proces, musely projít devíti stupni 

sestupnými, neţ se octly v takové hustotě, ţe vytvořily nerostnou hmotu. Ze svého 

duchovního domova - nebeského království (I. stupeň), vešly do vesmíru, kde vytvořily 

nejprve e t e r  (II. stupeň), dále e l e k t r o n y  a  p r o t o n y  (III. stupeň), z těchto elektronů 

a protonů a t o m  (IV. stupeň), po něm následoval c h e m i c k ý  p r v e k  (V. stupeň), dále 

p l y n  (VI. stupeň), později P á r u  (VII. stupeň), z páry v o d u  (VIII. stupeň). Ve vodě 

usazovalo se b a h n o , první to n e r o s t  (IX. stupeň). 

Celý tento proces sestupný, který prodělávala duše lidská, vlastně naše duchovní „já“, nebyl 

naším Bohem, nejlaskavějším Otcem nikdy spuštěn se zřetele. A my - naše duše - byli jsme 

svěřeni péči nejvyšší Lásky Boţí - synu Boţímu - Kristu. Ten provázel nás neustále na všech 

cestách a při všech proměnách našeho bytí, aţ do nejniţšího stupně, kdy duše lidská ovládala 

sféru nerostnou, nad níţ se aţ dodnes, ve velkém počtu případů ani nepovznesla. Láska Boţí 

provázela však tyto marnotratné syny, sestupující od stupně k stupni, a ztrácející na kaţdém z 

nich část velkých duchovních darů, kterými nás Bůh při stvoření obmysliti ráčil. Dary tyto 

jsou však pro nás stále připraveny, jakmile se zase krok za krokem, stupeň za stupněm 

budeme blíţit svému budoucímu cíli. Tedy starostlivost a Láska Otcova k nám je tak 

ohromná, ţe provázel nás, jak bylo výše řečeno. Láskou svou aţ do největších hlubin, aby 

nevyhasla v nás touha po návratu ke Světlu, k veliké Lásce, k Otci našemu. 
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Duše pochopily správně, ţe se musí stále zdokonalovat. Tak se v naší veliké hroudě zemské 

objevil duchovní ţivot, usměrňující duše, dle jejich schopností, k návratu k Otci. Jednotlivé 

skupiny duší vyvářejí různé krystaly a drahé kovy, leč duše ty brzy pochopí, ţe dokud jsou 

jenom ve hmotě, nerostu, těţko by se mohly dostat zpět do otcovského domu. Proto, vedeny 

zase Láskou Boţí - Kristem, snaţí se dostat se ze hmoty výš. Tady začíná cesta vzhůru, na níţ 

můţeme sledovat zase devět sfér vzestupných. Po první sféře - n e r o s t n é , přichází II. sféra 

r o s t l i n n á , kdy vytvářejí se na zeměkouli nová těla ve formě prvních traviček a rostlin. 

Objevují se zase v milionech druhů, a po odumírání ţivota jednotlivých druhů těchto rostlin 

vytvářejí se nové a nové, stále dokonalejší, a všechno spěje od nerostu, hroudy zemské výš, 

do vzduchu, směrem tam, kde očekává je otcovská náruč. 

Leč duše znovu poznávají, ţe je těţko dostat se výš, jsou-li kořeny připoutány ještě ke hmotě. 

Vytvářejí si proto nová těla, nevázaná jiţ na hmotu. Tak nadchází III. sféra vzestupná 

z v í ř e c í . Ve vodě vznikají první medusy, z nich pak různí ţivočichové mořští, kteří 

přecházejí i do jiných vod, a pro rychlejší pohyb vytvářejí si těla různých ryb. Leč zase 

poznávají, ţe se sice odpoutaly od hmoty, ale jsou odkázány jen na vodu, která je stále, ještě 

silně omezuje. Dalším popudem všemocného Ducha vytvářejí si nová těla obojţivelníků, 

která se mohou snáze pohybovati, a to nejen ve vodě nýbrţ i na povrchu zemském, na 

vzduchu. Z těchto obojţivelníků vytvářejí se těla hadů, ale to jsou zase jen těla, která stále 

ještě duše nutí být blízko při zemi u hmoty, ač duše ovládaná se shora, touţí pořád výš a výš. 

Z touhy dostat se od hmoty výš vznikají těla na čtyřech nohách, první to ještěři. Později, aby 

se dostaly ještě výš, vytvářejí si k tělům svým různá křídla - a to jsou oni pohádkoví draci, po 

nichţ zbyly dodnes létající ještěrky. Další vývoj duší směřoval k vytváření těl lehčích s křídly, 

a to byla těla ptačí různých velikostí. Za tuto touhu po otcovském domě Bůh odměňuje je tím, 

ţe odívá je do peří překrásných barev a dává jim milost, aby písní svou oslavovaly, svého 

nejmilostivějšího Otce. 

Dalším vývojem, který se děje neustálým přerozováním, vtělováním do stále nových a nových 

forem, dospěl vývoj sféry zvířecí k opici, mající čtyři ruky, která se nejvíce podobala 

primitivnímu člověku. Kdyţ vývoj zvířete dospěl jiţ tak daleko, ţe se dovedlo postaviti na 

zadní ruce a dívati se vzhůru, odkud duše jeho přišla, Bůh omilostnil tuto vyspělejší duši tím, 

ţe jí vrátil zase některé dary, které ztratila na své cestě sestupné a dal jí znovu rozum a 

svobodnou vůli. Pokud duše ovládala sféru zvířecí, postrádala těchto darů a byla odkázána jen 

na vnitřní pud a neuvědomovala si vedení, přicházející od Otce. Takto obdařené duše vtělují 

se do prvního p r i m i t i v n í h o  č l o v ě k a  (IV. sféra vzestupná), který zase dlouhým a 

dlouhým vývojem, který musela jeho duše prodělat, aby dospěla k ujasnění svých 

rozumových schopností, vyspívá v č l o v ě k a  r o z u m o v é h o  (V. sféra). Aţ člověk projde 

touto sférou, kterou my právě proţíváme, čeká na něho další vývoj. Duše přejde do sféry VI. - 

p s y c h i c k é  -  d u š e v n í ,  ve které se vrací vyvoleným, nejvýš vyspělým duším také 

další dary duchovní, zejména šestý smysl. 

Z této sféry přechází pak duše do VII. sféry - s p i r i t u e l n í  -  d u c h o v n í , kde nabývá 

dalších duchovních darů Boţích i nových smyslů a schopností. Z této sféry, která trvá zase 

celé věky dostane se duše do sféry VIII. - k r i s t u s o v s k é , ve které bude jiţ naplněna 

nejvyšší Láskou Boţí, bude stát jiţ v předsíni Otcovského domu, před samým královstvím 

Nebeským. IX. stupeň pro duše naplněné Kristem jest konečně - O t c o v s k ý  d ů m  

k r á l o v s t v í  N e b e s k é  nebo tak zvaný Ráj, z něhoţ duše lidská byla vyhnána, resp. po 

porušení zákonů Boţích musela z něho odejíti.  

Vývoj duší, vlastně našeho duchovního „já“, neděje se jednotně. Některé spějí kupředu 

rychleji, některé pomaleji, podle toho, jak dovedou zachovávati zákon Boţí. Aby člověk 

snáze dospěl k dokonalosti a dříve mohl se vrátit k Otci, přišel na svět Jeţíš Kristus, přišel ke 

svému stádu, aby nás nejen poučil o tom, ţe jsme dítkami Boţími a naučil nás znát jeho 

velkou Lásku k nám, i jeho Moc a Moudrost, která o nás stále pečuje a stále k Sobě nás volá. 
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Přišel hlavně proto, aby nám ulehčil tíhu všech našich poklesků, t. j. hříchů, kterých jsme se 

dopustili na svém sestupu i vzestupu. Přišel Starý Zákon ne zrušit, ale naplnit Láskou. Přišel 

sejmout s nás následky těţkých hříchů a dovedl za pravdu postoupit pro nás i potupnou smrt 

na kříţi. Tím dal nám jasný příklad, kam aţ naše láska má jít, ţe má vyvrcholit v oběti pro 

druhé. 

Avšak Jeţíš Kristus přišel také proto, aby nám ukázal cestu pro budoucnost, jak ţít, abychom 

nemuseli trpěti za kaţdý svůj poklesek tak jako dříve. Ukázal nám dvojí cestu ke spasení a 

rychlejšímu zdokonalování svého vývoje. A záleţí jenom na nás, jeţto máme rozum a 

svobodnou vůli, pro kterou cestu se rozhodneme, abychom po ní kráčeli. Prvá cesta je cestou 

lásky - za Kristem - na níţ přestává všecko utrpení. Druhá cesta jde víc za sobectvím a je 

zdánlivě pohodlnější, ale k úspěchu a zdokonalení vede jen přes utrpení. 

Ţádný člověk, ani hříšný není odsouzen zahynouti. Kaţdému dána je moţnost nápravy a 

zdokonalení. Všechny naše poklesky, vady a hříchy vyvěrají z naší nedokonalosti, a protoţe v 

ní dosud ţijeme, zůstáváme vtěleni na této zemi. Kdybychom byli dokonalí jako Otec náš 

nebeský dokonalý jest, nemuseli bychom se jiţ vtělovat, ţili bychom po jeho boku, v 

království nebeském. 

Je tedy účelem našeho ţivota stálé zdokonalování, a zdokonalujeme se jen poznáváním zla, 

kterého se máme vystříhati. Kdybychom nepoznali zlo a nedovedli je rozlišovat od dobra, 

nemohli bychom ve svém zdokonalování postupovati. 

Proto je inteligence zla, postavená jako protiváha dobra, velmi důleţitou sloţkou našeho 

vývoje. Dobro - Láska - a všechny s nimi související blaţenosti pocházejí od Otce. Zlo a 

všecko utrpení, bolesti a vše ostatní, co s ním souvisí, pochází od inteligence zla - Lucifera - 

Satana. Lucifer byl na počátku tvoření nejvyšším andělem v říši nebeské. Byl nositelem 

světla. 

Z pýchy nad svým postavením, ke kterému určil jej Bůh, chtěl vládnout jako Bůh sám. Za to 

byl s ostatními neposlušnými anděly svrţen. Rozkazem Boţím byl mu dán velmi smutný 

úkol, státi se panovníkem zla na zemi. Dána mu povinnost, aby za trest sváděl ke zlému duše 

lidské, které na popud Boţí touţí po zdokonalení a návratu k Otci. Duše tyto mají samy svým 

rozumem a svobodnou vůlí rozhodovat, budou-li následovat Lucifera-Satana, nebo zákon 

Lásky Boţí. K tomu Satan dostal ještě přísný zákaz, ţe nesmí se navrátit do otcovského domu 

dotud, dokud bude na světě jen jedna jediná duše, která by podlehla jeho svodům. 

I Satan je tedy ve sluţbách Boţích. Musí svádět duše lidské, aby z vlastní vůle mu odřekly. 

Ale přichází-li Satan s tímto pokušením k člověku, jiţ předem se třese hrůzou, ţe se mu 

podaří člověka toho svést. A proto ten, kdo ho uposlechne, vlastně mu ublíţí, neboť tím 

oddálí zase jeho návrat k Otci. To také vyprovokuje ho pak k pomstě. 

Láska Boţí chrání nás dlouho před touto pomstou, a sama netrestá nás nikdy za to, ţe jsme 

uposlechli raději Satana neţ Krista. Teprve kdyţ si člověk neuvědomuje své prohřešení a 

nesnaţí se napravit je, Bůh připouští, aby Satan provedl své dílo pomsty a přivodil člověku 

utrpení, které ho má vrátit zase k poznání dobra. 

Je naprosto zřejmo, ţe všechny naše hříchy a poklesky nejsou překáţkou k našemu spasení, 

nýbrţ jen naše pýcha a sebeláska, která nám překáţí, abychom poznali a uznali své chyby, 

zabraňuje nám kráčet cestou ke své spáse. Je nezbytné poznati zlo, abychom se mu dovedli 

ubránit, neboť jenom tím můţeme se zdokonalovat. Z toho tedy vyplývá, ţe vlastně kaţdý náš 

hřích je stupněm poznání na cestě našeho zdokonalování. Chybíme-li a uznáme-li svoji 

chybu, litujeme-li svého činu a činíme pokání, to jest předsevzetí do budoucna, ţe se tohoto 

hříchu pro příště vystříháme, pak jsme jiţ dosáhli účelu poznání zla. Nabyli jsme tím 

zkušenosti, která se uloţí v našem podvědomí a která nás později, aniţ bychom si toho 

uvědomovali, uchrání před opakováním téhoţ poklesku. I my jsme v předcházejících ţivotech 

vraţdili, loupili, kradli, lhali - ale miliony lidí nejsou jiţ dnes schopny ani vraţd, krádeţí a 

loupeţí, ani podvodů, protoţe ve svém podvědomí z předcházejících ţivotů nabyli poznatků, 
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co za nimi následovalo. V našem podvědomí jsou uloţeny zkušenosti všeho toho, co jsme za 

celé miliony a miliony let proţívali a to od vydechnutí našich duší do duchovního světa, za 

sestupu do hmoty aţ po dnešní náš ţivot, a další zkušenosti naše ukládají se v podvědomí 

stále a stále. 

Kdo se dopouští špatných činů, kterých nelituje, nedělá pokání a nesnaţí se napravit se - ani 

toho Bůh ještě neopouští, protoţe Láska Boţí nepřipustí, aby některé dítko zůstalo pozadu. 

Chrání i je před následky jeho špatných činů. Ale kdyţ člověk takový je tvrdošíjný a snad i 

opakuje spáchané zlo, pak Bůh přenechává jej inteligenci zla, aby obdařila jej dary, kterými 

ona vládne, to jest neštěstími, nemocemi, rozervaností, zoufalstvím, bídou a mukami. Takové 

utrpení nemá zase jiný význam, neţ donutit nás k přemýšlení, čím jsme si toto veliké utrpení 

zavinili. Kaţdá příčina má svůj následek, kaţdý trest je něčím zaslouţen. Ale lidé ve své pýše 

a nedotknutelnosti, z pouhé pohodlnosti raději naříkají, ţe je Bůh nespravedlivě trestá. 

Zapomínají, ţe nejvyšší Láska - Bůh netrestá nikdy, a proto zůstávají stále ve svém utrpení. 

Je-li člověk rozumný, přemýšlí o tom, čím k utrpení dospěl, čím si je zaslouţil, a tu konečně 

dojde k tomu, ţe on sám si je vytvořil. Pak také začne přemýšleti o tom, jak se ho zase zbavit. 

Nepřijde-li hned na to, čím si své utrpení zavinil, ať prosí Boha, aby mu bylo dáno poznání 

jeho chyb - a jistě dostane se mu té milosti, ţe pozná své chyby. Lituje-li toho a činí, jak bylo 

jiţ řečeno - pokání, a odřekne-li se nadále podobných činů, pak se toto poznání ukládá do jeho 

podvědomí jako zkušenost, a utrpení jeho ihned zmizí. 

Tomu učil nás Jeţíš Kristus, Vyslanec a Syn Boţí. Aby, našeho utrpení bylo méně neţ dříve, 

aby umenšil utrpení lidstva, jen proto přišel na svět. Avšak mnozí lidé i celé církve se 

domnívají, ţe Jeţíš Kristus zemřel na kříţi za všechny naše hříchy, tedy i za ty, které budeme 

páchat v budoucnosti. Ale v tom se velice mýlí. Jeţíš Kristus smyl svou obětí všechny naše 

předcházející, karmu naši zatěţující hříchy, a pro další vývoj ukázal nám cestu, jak ţít, 

abychom nehřešili, nebo zhřešíme-li jiţ, jak se vyhnouti následkům svých hříchů. Svým 

učením Jeţíš Kristus dal nám moţnost spásy, budeme-li se jím skutečně řídit. Ale hlásati, ţe 

můţeme klidně hřešit, protoţe Pán Jeţíš za naše hříchy zemřel, a ţe stačí pouze vyzpovídati 

se z nich, aby nám byly odpuštěny - to není doslovně pravdou. Toto odpuštění je vţdycky 

podmíněno upřímnou snahou jíti za Kristem, neboť ten, kdo jde za Kristem, musí jít cestou 

Lásky, a ta jiţ sama o sobě vede jen ke konání dobra. Jen dobrými skutky můţeme odčiniti 

své skutky zlé a dosáhnouti ţádoucí rovnováhy. Nespoléhejte se nikdy, ţe můţete hřešit 

proto, ţe někdo jiný, byť i třebas Syn Boţí, s vás hříchy jiţ sejmul! Bylo by to sice velmi 

pohodlné, ale rozhodně nesprávné náboţenství. 

Většina lidí dovede jen naříkat nad svým utrpením a nepřipustí, ţe nikdo jiný neţ oni sami si 

je zavinili, a také nikdo jiný neţ oni sami nemůţe jim od něho pomoci. Ve své netrpělivosti 

hluší a slepí nechápou, ţe Bůh přináší nám neustále plnou náruč ohromných darů a je 

připraven dáti jich kaţdému tolik, kolik jich dovede přijmout. Čeká jen, abychom s důvěrou 

otevřeli také náruč svou a podávané dary Jeho přijali. A co chce od nás za tuto velkou milost, 

kterou nám kaţdodenně poskytuje a nabízí? Neţádá na nás tak velkých obětí, jaké přinášeli 

první křesťané, kteří se pro víru Jeţíše Krista dávali mučit - zabíjet. Ţádá jen, abychom ţili s 

ním v harmonii, milovali Ho jako Otce svého, aby i Jeho Láska mohla zas navzájem 

naplňovat nás, abychom mohli my pouţít této Lásky Boţí, námi procházející a nás naplňující, 

ve svém všedním ţivotě, k milování svých bliţních. Přeje si, aby láska naše panovala v našich 

srdcích, slovech i skutcích a stala se základem všeho našeho ţivota, aby jiţ tento ţivot zde 

procházel v rajských slastech. 

Onen Ráj, do něhoţ Bůh postavil prvého člověka, jest kolem nás všude. My máme to v 

rukách, budeme-li chtít vědomě v tomto Ráji ţít, anebo vypudíme-li se z toho ráje sami svým 

sobectvím, svou neláskou, podvody, lţí, hrabivostí a smyslností. Budeme-li ţít v harmonii s 

Bohem, bude Bůh trvale sídlit v našem nitru. K tomu však musí být nitro naše čisté, prosté vší 
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lţi, přetvářky, sobectví a pýchy, proto kaţdý z nás musí se pokorně odevzdat do Vůle Boţí a 

snaţit se podle svých schopností zachovávat všechny zákony Boţí. 

Pán Jeţíš Kristus řekl jasně: »Kdo mne miluje, slov mých zachovává, a kdo tak činí, toho Bůh 

miluje, a k tomu přijdeme a příbytek svůj si u něho učiníme.« 

Kdyby si lidstvo uvědomilo význam těchto velikých slov, kdy by jen uváţilo, jaké to musí být 

blaho a štěstí, kdyţ náš Otec nebeský se svým Synem Kristem, s nejvyšší Láskou svou v nás 

se usídlí, nemělo by jistě jiné touhy, neţ je naplniti. Toť samotný vrchol lidského štěstí. A kdo 

toto poznal, nikdy nezamění je za statky vezdejší, za sebe větší blahobyt a radovánky světské, 

ani za pochybné radovánky dnešní pakultury. 

Kéţ pochopilo by lidstvo tuto velkou věc a vrátilo se zase k Bohu a ke Kristu! Toť 

nejbezpečnější cesta ke šťastnému a spokojenému ţivotu. Kéţ by tato slova má vnikla do duší 

lidských a rozţala tam jiskru Boţí a rozplamenila ji k nejčistší lásce a touze po Věčné Pravdě. 

 

2. Poměr člověka k Bohu 

(Přednáška proslovená 4./IX. 34 ve spolku »Probuzení« v Praze.) 

 

Poměr člověka k Bohu podal nám ve svém velikém a svatém učení Pán Jeţíš Kristus - Syn 

Boţí, který jako nejdokonalejší člověk byl i nejpovolanějším mluvit o poměru člověka k 

Bohu. Také svým vlastním ţivotem a svými skutky ukázal nám, jak máme ţít, abychom 

tohoto správného poměru k Bohu skutečně dosáhli. Leč, bohuţel, to, co některé dnešní církve 

o ţivotě Pána Jeţíše tradují, nepodává nám vţdy jiţ pravý, dokonalý a věrný obraz Jeho 

ţivota. Církve uctívají a zdůrazňují v Jeţíši Kristu především Jeho Boţství, a zapomínají 

přitom, ţe duše lidská touţí vedle tohoto Boţství přiblíţit si v Jeţíši Kristu i Jeho lidství. 

Pán Jeţíš přišel na svět jako člověk, a jen proto přišel, aby dal lidstvu příklad 

nejdokonalejšího člověka. Následovat Boha člověka a kráčet v jeho stopách, bude člověku 

vědomému si své nedokonalosti a slabosti, vţdycky dostupnější, neţ následovat samého 

Boha. 

Tímto povyšováním Jeţíšova Boţství na úkor Jeţíšova lidství podařilo se dojista církvím 

zvýšit úctu lidstva k Synu Boţímu, ale rozhodně nevzrostl tím počet těch, kteří se cítí 

hodnými a schopnými k následování příkladu Jeţíšova ţivota na této zemi. 

Pohlíţíme-li na věc s tohoto stanoviska, pak musíme si říci, ţe tímto způsobem Kristus byl 

lidstvu spíše oddálen neţ přiblíţen. 

Dále pak i beze vší zaujatosti proti církvím, nutno přiznati, ţe mnohé vzácné a veliké pravdy z 

učení Pána Jeţíše byly všelijak upraveny, přizpůsobeny dle potřeb jednotlivých církví, takţe 

tím bylo setřeno mnohé, co by nejjasnějším, názorným příkladem ukázalo lidstvu jeho pravý 

poměr k Bohu. 

Všechno, co tu bylo smazáno nebo překresleno, směřovalo především k tomu, aby církve 

udrţely pohromadě stádo svých věrných oveček a mohly je samy vést k Bohu. Proto se také 

představitelé církví prohlásili za jediné prostředníky mezi člověkem a Bohem, ač ve 

skutečnosti není kaţdému tohoto prostřednictví třeba. Říkám předem, ţe nejsem nikterak 

zaujat proti ţádné církvi ani proti formalitám a obřadům, které předpisují. Váţím si jich a 

respektuji je plně. Věřím, ţe posvátný klid kostela soustřeďuje a povznáší mysle přítomných k 

Bohu, věřím, ţe sugestivní moc jejich hromadné modlitby posiluje víru a odevzdanost 

kaţdého jednotlivého srdce. Jsou jistě mnozí, kteří by v denním svém programu a všedním 

prostředí nenalezli ani chvíli, ani místa, ani klidu k tomuto soustředění. Proto také věřím, ţe 

pro takové lidi jsou církve a přítomnost při jejich obřadech nezbytnou oporou i posilou jejich 

víry. 

Leč přes to tvrdím, ţe svůj poměr k Bohu nevyřeší nikdo pouhým vstupem do kterékoliv 

církve, i kdyby plnil přesně všechny úkoly, které mu církev uloţí. A právě naopak ten, kdo 
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stojí úplně mimo všechny církve, můţe si sám nalézt spojení s Bohem, aby skutečně pocítil, 

ţe Bůh ţije nad námi, s námi i v nás. 

Cítit takto opravdově a plně své spojení s Bohem, k tomu jest zapotřebí především 

opravdovosti, upřímnosti a poctivosti. Modlit se k Bohu, chodit do kostela, ke zpovědi a 

přijímání a zůstávat přitom oddán svému sobectví, poţívačnosti a nelásce - nemá praţádné 

ceny. Znát Boha jen před tváří oltáře, jest tolik jak neznat Ho vůbec. Být Bohu oddán jen v 

modlitbách a ne ve skutcích svého ţivota, jest přelháváním Boha i přelháváním sebe samého. 

Pravého křesťana musíš poznat vţdycky po jeho křesťanských skutcích. Proto víra v Boha, 

sluţba Bohu a zachovávání Zákonů boţích, musí být zřejmo z kaţdého kroku našeho ţivota. 

Církve samy učí, ţe Bůh je všude přítomen a přece tuto všudypřítomnost Boţí jako by 

popíraly svým příkazem, ţe všichni pravověřící musí chodit do kostela a tam se modlit, tam 

Boha vzývat a tam také Bohu slouţit. Věříme-li opravdově v přítomnost Boha všude a ve 

všem, uváţíme-li, ţe Bůh jako zdroj všeho ţivota existuje v kaţdém atomu stvoření, tedy i v 

atomu nerostném, rostlinném, zvířecím i lidském, pak tedy v kaţdém okamţiku ţivota stojíme 

před Tváří Boţí. Proto také v kaţdém okamţiku, na kterémkoliv místě světa můţeme 

pokleknout, abychom se Bohu poklonili. 

Coţ také bylo by vůbec moţno všudypřítomného Boha zavřít do chrámu? Coţ by bylo 

moţno, aby procítěná modlitba, nebo vroucí prosba k Bohu zůstala nevyslyšena jen proto, ţe 

nebyla vyslovena před posvěceným oltářem? Nebylo by toto pomyšlení samo o sobě s to, aby 

oslabilo naši víru v nejvyšší spravedlivost, moudrost a lásku našeho Otce nebeského? 

Říkám-li toto, dodávám hned také, ţe pokládal bych si za hřích, kdybych jen jednu jedinou 

duši měl zbavit její opory, kterou byla pro ni její církev. 

Nevzdávejte se svého chození do kostela! Plňte všechny povinnosti, které vám vaše církev 

ukládá! Ale neomezujte svou zboţnost pouze na chrámy Boţí! Dokazujte celým svým 

ţivotem, ţe nejen věříte, nýbrţ i skutečně cítíte, ţe Bůh je při kaţdém vašem kroku s vámi. To 

teprve bude důkazem vaší pravé zboţnosti, která nesmí chybět opravdovému, důslednému a 

poctivě věřícímu křesťanu. 

A nyní hledejme cestu, která by nás k Bohu nejblíţe přivedla, na níţ by se nejlépe vyjasnil náš 

správný poměr k Bohu. 

Jen pošetilec mohl by popírat jsoucnost Boţí jen proto, ţe Boha ještě nikdy nikdo neviděl a 

nikdy neuvidí. Kaţdý sebemenší projev ţivota jest sám o sobě zázrakem, který vytvořila 

jediné Moc, Síla, Láska a Vůle Boţí. 

Je-li všecko dílem Boţím, shledáváme-li ve všem projev Jeho tvůrčích Zákonů, nacházíme-li 

Boha všude a ve všem, pak tím spíše musíme Ho nalézat v člověku samém. 

Proto kaţdý, kdo hledá Boha, musí Ho především hledat v sobě, ve svém nitru, ve svém srdci, 

ve své duši, která je Jiskrou Boţí, součástkou Ducha Boţího. Tato Jiskra Boţí v nás - jest naše 

v y š š í  J á  - Duch Boţí v nás, vedle něhoţ naše duchovní individualita (t. j. duchovní, tak 

zvané astrální tělo), představuje naše n i ţ š í  j á . Důleţité jest, aby toto naše niţší já s naším 

vyšším Já, to jest s duší a tato zase s Duchem byly co nejúţeji spojeny. Pojítkem mezi duší a 

Duchem - nejmocnější a jediné - jest Láska. Tato Láska jest pak pramenem Víry, která nám 

umoţňuje duchovní poznání. Duchovní poznání přivede nás pak k přesvědčení, které 

umoţňuje nám náš rozum, je-li osvícen. 

Kdo chce napřed být přesvědčen, aby poznal a pak teprve uvěřil, je na nesprávné cestě. To 

jest cesta rozumová, hmotná. Kdo však uvěří, aby poznal a poznáním nabyl přesvědčení, jde 

cestou citovou, duchovní, která jest cestou pravou. Proto Pán Jeţíš řekl sv. Tomáši: »Tys 

uvěřil, ţe jsi se přesvědčil, ale blahoslavení jsou ti, kteří neviděli a uvěřili.« 

Ten, kdo nevěří, můţe Boha hledat po celý ţivot a nenajde Ho nikdy, Boha nalézt, znamená 

věřit. A věřím-li v Boha, v Jeho Moc a Sílu, věřím-li, ţe je všude přítomen, pak Ho také najdu 

všude a ve všem, tedy i v sobě. A najdu-li Ho v sobě skutečně, pak teprve mohu říci, ţe můj 

poměr k Němu je jasný, mně samému srozumitelný. Pak také budu umět milovati Boha svého 
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nadevšecko z celého srdce svého, ze vší mysli své, ze vší síly své. A třebaţe nemám moţnosti 

Boha samého vidět, budu šťasten jiţ tím, ţe všude vidím a ve všem poznávám projevy Lásky, 

Vůle a Moci Boţí. Poznávám-li ve všem dokonalou a moudrou Moc Boţí, vidím-li kolem 

sebe všechnu krásu, která se v Tvorbě Boţí jeví, pozoruji-li denně zázraky, které se v přírodě 

neustále opakují, snaţím-li se chápati nejvyšší Zákony tvůrčí, pak nemohu jinak, neţ v 

neomezené víře odevzdati se do rukou tohoto Tvůrce, Boha všemohoucího, všude 

přítomného, nejlaskavějšího Otce nebeského. 

V této odevzdanosti, víře a lásce naleznu svůj pravý poměr k Bohu. Tento poměr k Bohu má 

však docela jinou náplň, neţ kdyţ se člověk domnívá, ţe Bohu slouţí jen v kostele, a přivede 

nás k poznání, ţe nejkrásnějším chrámem Boţím je chrám Boţí přírody, ţe nejkrásnější 

klenbou chrámovou jest hvězdné nebe a nejkrásnějším oltářem tohoto chrámu ţe jest srdce 

dobrého člověka, z něhoţ Bůh nejraději přijímá oběti, z lásky Mu podávané. 

Svoji lásku k Bohu můţeme projevit jenom svojí láskou k celé Jeho Tvorbě. Bůh, všemocný, 

všemohoucí Dárce všeho, nepotřebuje dojista ničeho od nás. Neţádá ani ţádného 

nedokonalého klanění se Jemu jen církevními obřady a formami. On - nejvyšší Moudrost, 

Dokonalost a Láska, On, který je Pramenem, Podstatou a Zdrojem všeho, tedy i Lásky - ţádá 

od nás jen lásku. Upřímnou, obětavou, nesobeckou lásku, která by se projevovala v našich 

láskyplných skutcích. Proto také Pán Jeţíš zjevil nám druhou část naší povinnosti v lásce, 

abychom »vedle Boha milovali bliţního svého jako sebe samého.« 

Bliţním naším v tomto slova smyslu jest všecko, co v tvorbě Boţí ţije. Ţije-li kaţdý atom ve 

všem, musíme se naučit milovat i říši nerostnou, říši rostlinnou a zvířecí, nejen lidskou. 

Máme-li projevovat svoji lásku k celému ţivotu v přírodě, pak nesmíme zbytečně zničit 

jedinou květinu, ţádný strom, protoţe ve všem jeví se projev Vůle Boţí a Lásky Boţí, kterou 

poznáváme po kráse všeho, co vytvořila. Stejně tak musíme projevit lásku svou ke zvířatům a 

nesmíme je zbytečně zabíjet. I zvířata mají duši, a třebaţe jest ve vývoji postavena níţe neţ 

duše člověka, i ona má povinnost zdokonalovat se. Proto lidé, jakoţto tvorové vyšší, mají 

zvířatům v tomto vývoji pomáhat, a jejich pomoc musí se projevovat zase láskou k nim. 

Zvíře, které stojí na niţším stupni neţ my, přitahuje k sobě, podle zákona vesmírového - 

stejné přitahuje stejné - všechno niţší. Proto, jsme-li v blízkosti některého zvířete, přijímáme 

od něho vlastně oběť, neboť přejímá za nás všecky niţší vlivy, které by mohli neblaze působit 

na naši duši. Za tuto jejich oběť máme být zvířatům vděčni. Zcela správně mluví se 

symbolicky o beránku, který snímá naše hříchy. Také symbol beránka, snímajícího hříchy s 

člověka, nalezneme bez rozdílu ve všech náboţenstvích, od nejstarších dob aţ po dnešní dny. 

Připadá-li zvířatům tak veliká úloha, tím spíše pak jest povinností naší, abychom, jakoţto 

bytosti vyšší, pomáhali těmto tvorům niţším k očištění od těchto niţších vlivů. To můţe se 

státi jediné láskou.  

Naše domácí zvířata, zejména takový pes nebo kůň, přesvědčí vás nejlépe o pravdivosti těchto 

slov. Domníváte se snad, ţe zvířata nerozumí vašim slovům, nechápou vaší řeči, ač i to je 

domněnka mnohdy neodůvodněná. Leč můţete se přesvědčit, ţe existuje přece jen jedna řeč, 

kterou kaţdý člověk můţe mluvit a které kaţdé zvíře, ba mnohdy i rostlina rozumí - a tou jest 

jediná platná řeč celého vesmíru - to jest Láska. Přibliţujete-li se ke zvířeti s láskou, odpoví 

vám také láskou. A touto láskou jste v harmonii s Bohem a dosáhli jste jediné správného po-

měru člověka k Bohu. 

Máme-li milovat zvířata, tím spíše pak musíme milovat člověka, který ve vývoji vesmírovém 

stojí dosud na této zeměkouli nejvýše. Chceme-li udrţet správný poměr k Bohu, musíme 

milovat kaţdého bliţního svého jako sebe samého, zejména ale toho, který nám dobro činí. To 

znamená, ţe nesmíme činit bliţnímu svému nic, co sami nechceme, aby jiní činili nám. Naši 

lásku k bliţnímu usnadní nám vědomí, ţe v kaţdém bliţním jest Bůh, v kaţdém jest Kristus. 

Chceme-li projevit svou lásku k Bohu, musíme ji projevit svou láskou k bliţnímu. 

Správně řekl Pán Jeţíš: »Coţkolivěk učinili jste jednomu z těch nejmenších, mně jste učinili.« 
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Kdyby si člověk před kaţdým skutkem, před kaţdým vysloveným slovem, před kaţdou 

myšlenkou o svém bliţním, kterou vyšle do vesmíru, uvědomil tuto velkou, svatou pravdu, 

nemohl by o svém bliţním špatně smýšlet, nemohl by o něm špatně mluvit, neopováţil by se 

také nikomu ublíţit. Cítil by, ţe svými pochybnostmi o dobrotě člověka pochybuje o 

Dokonalosti, Moudrosti a Spravedlnosti Boţí, svým souzením a odsuzováním bliţního soudí 

samého Boha, a ubliţuje-li svému bliţnímu, sniţuje se svým skutkem tak hluboko, jako by 

ubliţoval samotnému Bohu, neboť kaţdý člověk jest Projevem Boţím. 

Zamyslíte-li se nad těmito slovy, pak uvidíte, jak zvrácený je dnes poměr člověka k Bohu. Co 

platno jest všechno mudrování a kázání o Bohu, nezachováváme-li základní povinnosti k 

Bohu, nestaráme-li se o to, abychom se zachováváním Zákona Boţího k Bohu přiblíţili. Jen 

ţivot v neustálé, dokonalé harmonii s Bohem přináší duši lidské v kaţdém jejím stavu 

blaţenost. 

Uplynulo jiţ skorem dva tisíce let od doby, kdy ţil na této zemi v lidské podobě Syn Boţí - 

Jeţíš Kristus, který byl pravzorem lidského ţivota. Ukázal nám na svém vlastním ţivotě 

nejsprávnější poměr člověka k Bohu. Svoji jednotu s Bohem dokázal nám svým ţivotem a 

potvrdil svými slovy: »Já a Otec jedno jsme.« Ale s těmito slovy připomeňme si i další, jeţ 

pravil apoštolům a učedníkům svým, i zástupu, který kolem Něho stál: »Neklekejte přede 

mnou, neboť i vy jste Bohové, i ve vás jest Bůh.«  

A co si církve z tohoto rčení vzaly ke svému poučení? Mnoho a mnoho věcí z učení Pána 

Jeţíše Krista obrátily si ve svůj prospěch a v neprospěch duší lidských. Učení Pána Jeţíše 

Krista upravily si podle svého a různými předpisy, dogmaty a zákony církevními zastřely 

čistou pravdu tohoto učení. Místo, aby hlásaly, ţe kaţdý člověk, který se chce obrátit k Bohu - 

Otci a chce s Ním v harmonii ţít, musí věřit v učení Jeţíše Krista - nařídily, ţe kdo chce dojít 

svého spasení, musí bezpodmínečně věřit všemu, co církev k věření předkládá. A to právě 

odporuje tomu, čemu Pán Jeţíš učil. 

Nezáleţí vůbec na tom, ke které církvi náleţíte nebo ke kterému náboţenství se hlásíte. Záleţí 

jedině na tom, abyste svými myšlenkami, svými slovy a svými skutky náleţeli k oné 

neviditelné církvi, kterou zaloţil Jeţíš Kristus, který je také jediným jejím pastýřem. To jest 

ten jediný ovčinec s jediným pastýřem. Ţádný jiný krom tohoto neexistuje. Jen budete-li 

náleţet po zásluze k této církvi, nalezli jste svůj správný poměr k Bohu. 

Tento jediné správný poměr k Bohu Jeţíš Kristus zjevil nám také v nejkrásnější a nejmocnější 

modlitbě, které nás naučil - v Otčenáši. Jiţ začátek této modlitby ukazuje nám jasně náš 

velkolepý poměr k Bohu. Vţdyť dovoluje nám, abychom všemocného, spravedlivého, 

moudrého, všemohoucího, láskyplného Boha nazývali svým Otcem. Víte, co to znamená pro 

duši lidskou, smí-li se s důvěrou a láskou obrátit k Tvůrci všeho v celém vesmíru, k tomuto 

nejvyššímu Zákonodárci, a to s naprostou důvěrou jako děcko k otci? Chápete, ţe tímto 

oslovením Jeţíš Kristus naznačil nám naši velikou důstojnost mezi ostatními tvory Boţími? 

Je-li Bůh Otcem mým, jsem já dítětem Jeho - a kdo je víc? Který princ královský nebo 

císařský můţe se mně vyrovnat? A mám-li tak mocného Otce, který všecko můţe a všecko 

má, není to pro mne vyznamenáním a velikou milostí? Co Otcovo jest i mým jest, a všeho 

mohu dosáhnout, dovedu-li se přiblíţit k tomuto Otci jako upřímně Ho milující dítě. Všechny 

dary, které jsou nad pomyšlení cenné, které jsou schopny oblaţit člověka v tomto i budoucím 

ţivotě věčném, mohu získat z tohoto svého poměru k Bohu-Otci, budu-li zachovávat Jeho 

svaté Zákony a naučím-li se milovat Boha a bliţního svého tak, jak nás svým ţivotem a svým 

učením naučil Pán Jeţíš. 

Kdyby lidé pochopili z Otčenáše, jaký modlitba tato má význam - přímo zázračný - modlili by 

se tuto velkou modlitbu s větší úctou a pokorou. Neodříkávali by ji mechanicky jako na 

mlýnku, neopakovali by ji bezmyšlenkovitě mnohokráte za sebou jako v růţenci. Kaţdé slovo 

této modlitby vyslovovali by s největší soustředěností a hlubokou náboţností, pokorně 

skloněni před Velebností Boţí, kterou nazýváme Otcem. 
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Otčenášem obracíme se k Němu, jenţ jest v nebesích, pro nás v nedostupné výši, a proto 

voláme: »posvět se jméno Tvé.« Ale toto naše volání po posvěcení Jména Boţího znělo by 

naprázdno, kdybychom se sami nesnaţili svými ţivoty, skutky, chováním, posvěcovati slovo 

Bůh, protoţe jediným posvěcováním Jména Boţího jest zachovávání Jeho svatých Zákonů. 

Pak teprve, posvěcujeme-li Jméno Boţí svými skutky a svým ţivotem, máme právo volat k 

Otci: »přijď k nám království Tvé.« Ano, království Boţí má býti v nás - má rozprostřít 

panství své na celém světě. Nestačí však jen prázdně volat »přijď království Tvé«, 

nepřičiňujeme-li se sami, abychom toto království Boţí sami vybudovali na tomto světě 

svými láskyplnými skutky. Toto království Boţí má být v nás, a můţe v nás být jenom tehdy, 

jsme-li čistého srdce, jsme-li schopni obětí lásky, milujeme-li své bliţní opravdově a upřímně, 

ne jen v pouhých slovech. 

Dospějeme-li jiţ tak daleko, ţe toto království Boţí opravdově v sobě pocítíme, pak budeme 

také schopni s radostí a pokorou podřizovat se Vůli Boţí. Pak také nevyzní naplano 

kaţdodenně opakovaná naše slova: »buď Vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi«. Budeme tuze 

daleci toho, abychom chtěli uplatňovat svou vlastní vůli a svůj vlastní rozum proti Vůli a 

Moudrosti Boţí. 

Dokáţeme-li konečně jiţ i to, ţe se budeme umět pokorně podřizovat Vůli Boţí, abychom 

nelhali nebo neopakovali bezmyšlenkovitě něco, co nechceme zachovávat, pak teprve máme 

právo prosit dále: »chléb náš vezdejší dejţ nám dnes«. To jest chléb nejen pro udrţení našeho 

tělesného ţivota, nýbrţ i chléb potřebný naší duši, duchovní chléb, kterým jest Světlo Pravdy 

nejvyšší. Na to také Pán Jeţíš upozornil významnými slovy: »Ne samým chlebem ţiv jest 

člověk.« 

Dostane-li se nám Světla Pravdy a všeho ostatního, čeho pro ţivot svůj potřebujeme, máme 

vţdycky za všecky dary Bohem nám udělené vroucně poděkovat. Poděkovat tak, jako má 

poděkovat svým rodičům děcko za všechno, co od nich přijímá. Budeme-li tak pokornými, ţe 

poděkujeme Otci za všechno, a přiznáme-li, ţe jsme si vědomi toho, ţe všechno, čeho se nám 

dostává, přichází od Otce, pak musíme si také přiznat, ţe nejsme ani hodni všech těchto 

velikých darů, kterých se nám dostává. Musíme si přiznat, ţe nedostáváme dle zásluh, nýbrţ 

jen z Milosti Boţí, neboť jsme stále jen nedokonalými, hřešícími dětmi. 

Proto musíme pokorně prosit: »odpusť nám naše viny, jakoţ i my odpouštíme svým 

vinníkům.« Leč ani tuto prosbu nesmíme vyslovovat bez vnitřního proţití. Musíme si být 

vědomi toho, ţe naše hříchy mohou nám být odpuštěny jen tehdy, odpustíme-li i my všechno, 

co nám kdo nepříjemného učinil. A právě v této prosbě pronáší se při modlení Otčenáše 

nejvíce nepravdy, právě těmito slovy vysílá se nejvíce lţi k sluchům Nejvyššího. 

Kdybyste se pomodlili celý růţenec Otčenáše a Zdrávasů, a stokrát opakovali prosbu »odpusť 

nám naše viny, jakoţ i my odpouštíme svým vinníkům«, a při tom neočistili své duše od zášti 

k těm, kteří vám ublíţili, není vám prosba tato nic platná. Vaše hříchy vám odpuštěny 

nebudou, a vy budete za ně velmi trpět. 

Proto - naučte se dobře chápat tuto prosbu z Otčenáše a snaţte se důsledně zachovávat 

poučení, které z tohoto pochopení pro vás vyplývá. 

Uznáte-li svou vinu, svou hříšnost a nedokonalost, poznáte, ţe vaše nesprávné skutky a omyly 

vznikají především z různých pokušení, jimţ jste nedovedli odolat. Proto máme prosit: 

»nedopusť, abychom upadli do pokušení«, nebo: »neopusť nás v pokušení«. Nesprávný, 

všeobecně uţívaný překlad zní - »neuveď nás v pokušení«. Překlad tento je nesprávný 

především proto, ţe odporuje logickému chápání poměru Boha k nám a vyjadřuje také špatné 

chápání Boţí Dokonalosti. Bůh, nejvýš dokonalý, ke svým dětem laskavý a spravedlivý, 

nemůţe nás přec uvádět sám do pokušení. Jistě však můţe zabránit tomu, abychom do 

pokušení neupadli, nebyli pokušením svedeni ke špatným skutkům. (Pokušitelem jest jen 

Satan!) 
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To také potvrzuje poslední prosba Otčenáše -, »ale zbav nás všeho zlého«. Jedině On, Otec, 

můţe nás svou Všemohoucností, Moudrostí a Láskou zbavit všeho zlého. Proto přidáváme 

ještě doslov, kterému nás naučil Pán Jeţíš, abychom si i na konci modlitby uvědomili, ke 

komu jsme se s ní obraceli, a říkáme pokorně: »neboť Tvé jest království, Tvá jest i Moc a 

Sláva, aţ na věky amen.« 

Nikde nemohl být poměr člověka k Bohu vyjádřen krásněji, neţ touto modlitbou, která má 

člověka povznést aţ k trůnu Boţímu. Má nám denně připomínat, ţe jsme sice dítkami Boţími, 

ale ţe právě my, kaţdý z nás, je oním marnotratným synem, který odešel z domu Otcovského 

a Otcem darovaný majetek promarnil. Leč Otec náš nebeský je ochoten všechny promarněné 

dary znovu nám vrátit, jen vrátíme-li se pokorně a kajícně k Němu, s ochotou a vůlí 

zachovávat Jeho Zákony. 

Svůj poměr k Bohu má si připomínat kaţdý člověk, zvláště pak ten, který je obdařen nějakým 

obzvláštním nadpřirozeným darem, jímţ vyniká nad ostatními. Ať je to v umění, v hudbě, 

literatuře, v umění výtvarném nebo v nadpřirozených darech duchovních. Nikdo nemá být 

pyšný na tyto mimořádné dary a nemá si je přivlastňovat jako své vlastní přednosti. Je-li jeho 

poměr k Bohu správný, pak si musí velmi často opakovat slova, která pronesl Pán Jeţíš, totiţ 

slova plná pokory a víry: »Ne Já, ale Otec ve mně přebývaje skutky činí.« Toto je právě třeba, 

aby si kaţdý Bohem omilostněný člověk uvědomoval, aby cítil svoji jednotu s Bohem. Čím 

větší jest síla jeho tvořivosti, tím pokorněji musí doznávat, ţe Bůh sám v něm působí a jím se 

projevuje. Musí si být vědom, ţe tyto mimořádné dary nebyly mu svěřeny pro něho samého, k 

jeho sobeckým účelům, nýbrţ proto, aby se jimi obohatilo veškeré lidstvo. Proto také v 

kaţdém umění musíme spatřovat projev Lásky Boţí k lidstvu. 

Aţ jednou lidstvo opravdu pochopí svůj pravý poměr k Bohu a bude zachovávat Jeho 

Zákony, pak zmizí na světě všecko sobectví, pýcha i zlo, a na celém světě bude panovat 

Láska. Nebude nenávisti, zášti, nepřátelstvíí. Budeme znát jen práci kaţdého jednotlivce pro 

celek, budeme chápat kaţdé své zaměstnání - ať je jakékoliv - jen jako sluţbu bliţnímu, to 

jest v přeneseném slova smyslu - sluţbu Bohu. Jen tak uskuteční se království Boţí na zemi. 

Přeji vám všem, kdoţ dostanete do rukou tato prostá slova, aby i k vám sklonila se nejvyšší 

Láska Boţí a naplnila srdce vaše, abyste se stali schopnými sluţebníky Boţími. Přeji vám, 

aby i z vás Láska Boţí neustále vyzařovala a vámi se projevovala tak mocně, abyste se stali 

vědomými a hodnými dětmi Boţími. 

 

3. Ježíš ve světle pravdy 

(Přednáška proslovená 2./XII. 29 na Kladně.) 

 

O osobnosti našeho Spasitele Jeţíše Krista, o jeho ţivotě, působení a skutcích je sice mnoho 

psáno, ale ne vţdy plná pravda pověděna. Jiţ ve vybraných čtyřech Evangeliích, která jsou 

připuštěna, nalezneme různé rozpory a chybí v nich mnohé, co by lidstvu zjevilo pravou, 

čistou a nefalšovanou pravdu. Mnohé z apokrifních Evangelií stalo se nepřístupným jen proto, 

aby snad Boţství Pána Jeţíše Krista nějak neutrpělo, a mnohé z pravd upraveno tak, aby se 

hodilo té které církvi. 

Nechci-li říci přímo, ţe vše to je na škodu nejen církvím, nýbrţ i jejím příslušníkům, jest 

všechna tato neúplnost pravdy při nejmenším docela zbytečná. V celém ţivotě Jeţíše Krista, 

který dal nám příklad nejdokonalejšího člověka, nemůţeme nalézti ani jediný okamţik, který 

by mohl vzbudit nejmenší stín pochybnosti o Jeho Boţství. Tím bezpodstatnější jsou pak další 

obavy, aby snad poznáním plné pravdy o Jeho ţivotě nebyla ohroţena velká úcta, opravdová 

láska a pevná víra v nejvyšší dokonalost Syna člověka. 

Zakrýváním pravdy jest Jeţíš Kristus lidu oddalován, a to je snad hlavní příčinou, proč se 

především inteligence, zejména tak zvaná pokroková, odvrací od církví, které se neodvaţují 
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říci plnou pravdu. A prostý člověk vidí pak v popisování ţivota Jeţíšova, tak jak je nám dnes 

tradován, jen nepravdivé, smýšlené bajky a odvrací se od církví také. Proto se opravdu divím, 

ţe církve nepostřehly dosud, co je ve skutečnosti jednou z hlavních příčin vystupování lidí z 

církví, a nesnaţí se přiblíţit lidu Jeţíše Krista tak, jak opravdu byl. 

Stoupenců Kristových, kteří by se otevřeně hlásili k církvi Jím zaloţené, muselo by rozhodně 

přibývat, kdyby bylo náleţitě a pravdivě zdůrazňováno Jeţíšovo lidství, které zavázalo Jej, od 

okamţiku kdy sestoupil na zem, k podřízení se všem zákonům Boţím, které Bůh dal duším 

lidským. Nepřipustí-li církve, aby všechno zázračné dění v celém ţivotě Pána Jeţíše Krista 

bylo lidu vysvětleno přirozeným způsobem, pak lid bude vţdycky spatřovat v ţivotě i činech 

Jeţíšových pouze zázraky, jichţ prostý člověk není schopen, namístě aby spatřoval v Něm 

příklad, který nutno následovat. 

Právě proto bylo by velmi zapotřebí, aby se poukazovalo především na Boţskou dokonalost 

Jeţíšova lidství. Přišel na svět proto, aby postavil lidstvu před oči pravzor člověka, pravzor 

lidského ţivota, který nám ukazuje cestu k dokonalosti. Pro člověka bude vţdycky třeba 

příkladu - protoţe nikdy ne slova, ale příklady táhnou, a právě Jeţíšovo lidství, plné čistoty, 

pravdy a lásky, jest nejlepším, nejúčinnějším příkladem pro kaţdého. 

Proto také bylo uloţeno v prvé řadě apoštolům, aby oni ţili tak, jak Pán Jeţíš Kristus nejen 

učil nýbrţ i sám ţil. Tato povinnost přešla pak s apoštolů na všechny kněze a kazatele, kteří 

tvrdí o sobě, ţe jsou tu na místě Boţím a převzali na sebe úkol seznamovati lid s učením Pána 

Jeţíše Krista. Jejich hlavní povinností jest, aby svým vlastním ţivotem šli dobrým příkladem 

napřed. 

Největším a nejdokonalejším následovníkem Kristovým byl svatý František z Assisi, který 

celým svým ţivotem do nejzazších důsledků zachovával a naplňoval zákony Boţí a snaţil se 

ve všem napodobit ţivot samého Jeţíše. Jemu bylo nadevše jasné, ţe příklad daný ţivotem 

jest nejlepším kázáním a poučením lidu, který chceme ke Kristu vést. Jeho pokora, čistota, 

trpělivost, sebezapírání, obětavost, chudoba, láska k Bohu, k bliţnímu i ke všemu tvorstvu, 

obětování se nemocným, jimţ všichni lidé ze strachu před nákazou se vyhýbali, a jeho 

neobyčejná víra v Moc Lásky Boţí je zářivým vzorem pro kaţdého člověka, který se chce 

zvát křesťanem nebo následovníkem Kristovým. Svatý František z Assisi pochopil velmi 

správně slova Jeţíšova: »Kdo mne miluje, slov mých zachovává. Kdo slov mých zachovává, 

toho Otec miluje, a k tomu přijdeme a u něho stánek svůj si zřídíme.« 

Kdo chce zachovávat slova Kristova a podle Jeho příkladu ţít, musí v prvé řadě sám poznat 

plnou pravdu z učení i ţivota Jeţíše Krista. Pozná-li ji, jest pak jeho povinností pravdu tuto za 

kaţdých okolností vţdy a všude hlásat a nepodléhat svodům tradice, která si zejména ţivot 

Pána Jeţíše upravila tak, ţe se na mnoha místech rozchází se skutečností a je mnohdy velmi 

daleko od pravdy. 

Začněme hned s Matkou Boţí, kolem níţ se vytvořil celý kult mariánský. Zde bylo tolik 

zkresleno, tolik vybájeno, ţe sama reformace postavila se tomu na odpor. Ve svém odmítání 

katolických nauk reformace zašla však příliš daleko, takţe evangelíci ztrácejí téměř všechnu 

úctu před Matkou Boţí, ač si jí nesporně plně zaslouţí. Jiţ to, ţe stala se matkou Syna 

Boţího, je důkazem, ţe musela být duší vyvolenou, a to jiţ tisíce let před tím, neţ se sama 

vtělila. Proto, jiţ pro tento fakt sám, zaslouţí si nejvyšší úcty. 

Připomeňme si jen, co řekla umírající bába Matky Boţí o jejím rodu. Matka sv. Anny Ismeria, 

kdyţ umírala, měla vidění a řekla své dcerušce Anně: »Dceruško, Bůh chce, aby ses stala 

matkou! Já, ty, otec tvůj, bába tvá, my všichni jsme jedni z kořenů, z něhoţ větev vyrostla. 

Peň je On (Bůh) sám a my jsme jednou větví jeho, na které vidím květ Jeho. 

Zmizel očím mým, abych neprozradila tak záhy Jeho skvoucí čistotu. Dceruško, já loučím se s 

tebou. Já vidím veliké světlo za tebou a v tom světle je budoucí věk. Ty budeš velikou!« 

A stala se velikou, kdyţ po čistém početí dala ţivot budoucí Matce našeho největšího učitele - 

Syna člověka - Pána Jeţíše! 
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Leč i tato posvěcená a Bohem vyvolená duše musela vzít na sebe povinnosti a přirozenost 

lidskou, aby mohla dát ţivot Bohu Člověku. Byla vychována ve velmi čistém, náboţném 

prostředí. Byla velmi krásná, tichá, skromná, zboţná, a kdyţ se přiblíţil okamţik, kdy se měl 

u ní vtělit Syn Boţí, byla řízením Boţím naplněna čistou láskou k člověku, také Bohem 

určenému, který se měl stát tělesným otcem Syna Boţího. Stalo se tak po zvěstování Panně 

Marii, ţe stane se matkou Syna Boţího, ač před tím muţe nepoznala. Marie se podvolila 

tomuto svatému rozkazu Boţímu a sešla se s určeným k tomu muţem. Nebyla to ani vůle 

Mariina ani vůle onoho vyvoleného, nýbrţ bylo to působení Ducha Boţího, který v obou 

zanítil jiskru oné neobyčejné, nejvyšší lásky k vytvoření nového člověka. Jejich spojení 

nebylo ţádným ukájením vášně, nýbrţ oddáním se z čisté, Bohem posvěcené lásky. 

To bylo nejčistší spojení v tom nejvyšším a nejsvětějším manţelství protoţe tomuto 

manţelství poţehnal sám Bůh. To bylo takové manţelství, o jakém platí: »Co Bůh spojil, toho 

člověk nerozlučuj.« 

Kdyţ takto v lůně Mariině vznikl počátek nového člověka, tu teprve v polovině těhotenství 

zastínil Marii Duch Svatý a do jejího plodu vtělil se Syn Boţí, Jeţíš Kristus. Toto početí 

Jeţíšovo bylo skutečně neposkvrněné - neposkvrněné vášní lidskou, vpravdě nejčistší, takové, 

jaké bylo by ţádoucí pro příchod všech lidí na svět. 

Pro náš ţivot je jistě méně důleţito, byla-li Matka Boţí pannou po zrození Jeţíše Krista či 

nikoliv. Mnohem důleţitější jest zachovávati úctu k Matce Boţí, která byla vyvolena za 

nejvyšší Matku světa, ale hlavně mít neustále na mysli toho, kdo se z Marie narodil a proč 

přišel na svět. 

Pravdou jest, ţe se Pán Jeţíš narodil za zvláštních okolností a duchovního dění v Betlémě, 

neboť nemohlo ani být jinak, přicházel-li na svět vyslanec Boţí, Syn Boţí sám, který ze 

samého Boha vyšel a z lásky k lidstvu na se lidství přijal. 

Narodil se v chlévě, tedy v naprosté chudobě, aby jiţ svým zrozením nám ukázal, ţe bohatství 

a lesk světa nemá ţádné ceny. Svým chudobným zrozením ukázal nám také, ţe přichází právě 

pro ty nejchudší, nejvíce trpící lidi. 

Pocta svatých tří králů, kteří ve skutečnosti nebyli jen králi, nýbrţ také mudrci - mágy od 

východu, zástupci největších náboţenských společností té doby, byla zcela přirozeným 

projevem úcty a lásky těch, kterým tajemství zrození Jeţíše Krista bylo zjeveno. Oni, svým 

čistým a pokorným ţivotem a svou moudrostí ţili ve styku s vyššími duchovními sférami, a 

tím dána jim byla moţnost přiblíţit se ke Světlu Pravdy nejvyšší. Proto také jim Nejvyšší 

ukázal hvězdou cestu k nově zrozenému králi všech králů, a jejich pocta měla naznačit lidu 

velikost nově zrozeného člověka. 

Oni byli také hvězdopravci a z konstelace hvězd vyčetli, ţe se má zrodit na světě Mesiáš, 

který se stane Vykupitelem celého lidstva, a byla jim i známa doba, kterou jim zase ukázala 

vůdčí hvězda, aby nalezli Boţské dítě a poklonili se mu. 

Pronásledování Herodesovo, útěk do Egypta a vše, co předcházelo Jeţíšovu návratu, bylo jen 

dokladem toho, ţe ani zrození nejvyšší Lásky Boţí mezi námi nenalezlo v lidstvu pravého 

pochopení. 

Jeţíšovo dětství bylo čistě lidské, jako kaţdého jiného dítěte a jen v tom se lišilo, ţe se Mu 

zjevoval Otec nebeský, se kterým mohl hovořit, a byla Mu dána příleţitost, aby vedením Otce 

nebeského poznával jasně Jeho Vůli a velikou Jeho Lásku. 

Učil se jako ostatní děti, jenţe se v Něm jiţ v dětství projevovaly neobyčejné schopnosti, 

jimiţ udivoval Své okolí. Ba, jiţ jako dvanáctiletý hošík udivoval Svou duchovní vyspělostí a 

moudrostí i vysoké kněze a zákoníky ve chrámě. 

I při hrách ostatními dětmi vţdy vynikal Svou důmyslností a dovedností, ale přitom byl a 

zůstával vţdy lidským dítětem. 

Jeho Matka Maria i Jeho pěstoun Josef měli Ho rádi a vzorně o Něj pečovali a starali se, aby 

se Mu dostalo také vyššího vzdělání, aby byl správně připraven na budoucí Svůj úkol. 
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Ale kdyţ dospíval a uchyloval se často do samot, aby tu se Svým Otcem rozmlouval, působil 

Matce i Svému pěstounu mnoho starostí, zejména kdyţ nepřicházel několik dnů domů. 

Dlouho to trvalo, neţ se oba s tím smířili. Nemohli ovšem pochopit, ţe právě tato Jeho častá 

nepřítomnost je pro Něho a pro Jeho přípravu na učitelský úřad tak důleţitá. 

Zejména Matka Maria, která Jej tak milovala, obávala se o Něj a těţce také nesla, ţe Jeho 

nevlastní bratři, synové to Josefovi z prvního manţelství, aţ na Jakuba, neměli jejího syna 

Jeţíše v přílišné lásce, protoţe Mu nerozuměli a Jeho počínání nechápali. 

Kdyţ se pak setkal s Janem Křtitelem a dal se od něho pokřtít a potom započal Své vlastní K r 

i s t o v s k é  p ů s o b e n í, obávala se Jeho Matka dvojnásob o Něj, protoţe viděla, jak se 

proti Němu vzmáhá hněv ţidovského kněţstva. 

Ale Pán Jeţíš nedal se ničím odvrátit od plnění Svého úkolu a poučoval lid i kázal v chrámech 

a soustřeďoval tak kolem Sebe zprvu malý zástup Svých věrných, z nichţ vyvolil si nejprve 

dvanáct apoštolů, později pak přibral k nim ještě sedmdesát učedníků, které vychovával na 

hlasatele Evangelia. 

Byli to lidé prostí, neučení, z kruhu rybářů, celníků a jiných dělníků; to byli ti praví lidé chudí 

duchem, správně řečeno chudí v duchu, prosti učenosti světské, a proto byli nejzpůsobilejší k 

přijímání pravd hlásaných Pánem Jeţíšem. 

Leč toto »chudí duchem« má i jiný význam. Ukazuje téţ na chudobu hmotnou, která 

nepřekáţí duši vstoupit do království nebeského. Ne tedy chudí duchem, nýbrţ chudí v duchu 

a nezatíţení také hmotným majetkem, jsou určeni k tomu, aby dospěli snáze ke své 

dokonalosti. K tomu vztahují se téţ slova Jeţíšova: »Snáze projde velbloud (t. j. lodní lano), 

uchem jehly, neţli bohatec do království nebeského.« 

Apoštolové a později přibraných sedmdesát učedníků provázeli Pána Jeţíše. Ale ani oni, 

třebaţe byli neustále s Ním, našeho Spasitele nechápali. Místo aby v Něm viděli duchovního 

krále, krále nebeského, který vzal na Sebe podobu lidskou jen proto, aby jako člověk ukázal 

lidstvu vzor dokonalosti, k níţ kaţdý, kdyţ ne v tomto, tedy v příštích ţivotech musí dojít - 

viděli v Něm spíše krále světského, budoucího krále ţidovského, který osvobodí Izraely z 

jařma cizího panství. 

Jeţíš, vida toto nepochopení i u svých vlastních lidí, proţíval velmi smutné doby a viděl jiţ do 

budoucna, jak to bude s jeho učením dopadati, kdyţ ani ti, kteří s ním ţijí, Jeho pravé poslání 

nepochopili. 

Aby Pán Jeţíš zdůraznil své Boţské poslání, činil mnoho zázraků. Leč nadpřirozené skutky 

Jeho byly povaţovány za zázraky jen proto, ţe nikdo nechápal pravou podstatu těchto věcí, 

vyplývajících nejen z Boţství Jeţíšova, nýbrţ i z dokonalosti Jeho lidství. 

Aţ člověk dosáhne téţe dokonalosti, jakou prokázal Svým ţivotem Jeţíš Kristus, a postupem 

dlouhého vývoje všichni musíme k ní dojít, pak také kaţdý člověk bude schopen konat tytéţ 

zázraky. To také Pán Jeţíš potvrdil slovy: »Kdo ve mne uvěří a za mnou půjde, bude konati 

tytéţ skutky, jako já, ba nad to i větší, neboť já jdu k Otci.« 

Tak celá řada zázraků, na příklad uzdravování nemocných, dá se vysvětlit přirozeným 

způsobem. Kaţdá nemoc je jen výsledkem hříchu, nebo, jak velmi výstiţně napsal MUDr. Ct. 

Bezděk - mravní poruchou duše (t. j. našeho duchovního já). Aby se nemocný zbavil své 

nemoci a bolestí, které vyciťuje jen tělo astrální, jemnohmotné, musí býti napřed očištěno toto 

duchovní jeho tělo, jemnohmotné, aby z těla hrubohmotného mohly zmizeti následky hříchu - 

to jest bolesti. 

Pán Jeţíš ve své Boţské Moci a velké Lásce nečinil nic jiného, neţ ţe ducha nemocného, 

věřícího v Jeho Moc, očistil Svou Láskou, a pak mohl říci: »Víra tvá tě uzdravila« a dodával: 

»Jdi a nehřeš více!« Vyháněl-li z lidských těl ďábly tělo ovládající, nečinil nic jiného, neţ ţe 

odstraňoval z těl nemocných cizí astrální tělo, někdy i ďábly samy, kterými lidé byli posedlí. 
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A křísil-li mrtvé, nečinil nic jiného, neţ ţe silou Své Vůle zavolal zpět duši, která s astrálním 

tělem odešla z těla fysického. Přitom Láskou Svou posílil tělo, aby duch do svého stánku 

navrácený, mohl se v něm udrţet. 

Zemře-li člověk, odchází z něho pouze duše se svým tělem astrálním, ale ještě tři a půl dne po 

odchodu astrálního těla zůstává v něm ţivot - to jest, zůstává v něm tělo eterické, které 

spojuje všecky ţivé buňky v jeden celek a udrţuje je pospolu při ţivotě. Dokud tělo eterické 

neopustí tělo fysické, je vţdycky ještě moţno ducha zemřelého zavolati zpět. To vše ve Své 

veliké Moudrosti Jeţíš věděl, dle toho jednal a lidem na příkladech dokazoval. Kdyby dnešní 

lidstvo šlo za Kristem, mohlo by také křísit mrtvé, jak to učinil Pán Jeţíš u dcery Jairovy, 

syna vdovy, jak Písmo praví i u Lazara. 

U Lazara byl případ zcela výjimečný. Zde se nejednalo o smrt, nýbrţ o poslední fási 

zasvěcovacího procesu, který prodělával se vţdycky jen tajně, v kobkách chrámových, k 

těmto účelům přímo určeným. Kaţdý kandidát musel na konci zkoušky ulehnout do kobky a 

odpoutat své astrální tělo jako při zdánlivé smrti. Zde měl setrvat tři dny, aby jeho astrál mohl 

putovat po sférách duchovních a nasbírat v nich potřebná poučení k dalšímu zasvěcenému 

ţivotu. To vše bylo Pánu Jeţíši známo, protoţe dobře znal Lazara i jeho sestry, Marii a Martu, 

které rád také navštěvoval. Proto kdyţ mu učedníci hlásili, ţe Lazar onemocněl a ţe by měl jít 

k němu a léčit ho, řekl: »To není nemoc k smrti« - a nešel k němu. Kdyţ mu pak vyřizovali, 

ţe Lazar zemřel, ač zemřít nemusel, kdyby jej byl On přišel léčit, Jeţíš odpověděl: »On 

nezemřel, on jenom spí.« Teprve čtvrtého dne se Jeţíš odebral k Marii a Martě do Betanie a 

Lazara vzkřísil. Sestry Lazarovy nevěděly, co se s jejich bratrem dělo a pohřbily ho jako 

mrtvého, a nyní jemně vytýkaly Pánu, proč nepřišel dříve, ţe by byl Lazar nemusel zemřít. 

Jeţíš poţádal, aby Ho zavedly ke hrobu Lazarovu. Sestra Lazarova však pravila: »Jiţ čtvrtý 

den je v hrobě - on jiţ zapáchá.« Pán Jeţíš nedal se však odradit. 

Dal se dovést ke hrobu a odvalit kámen. Chvíli stál nad otevřeným hrobem a hleděl vzhůru, k 

Otci. V duchu prosil Boha o návrat Lazara a volal jeho ducha zpět. Proto také dříve ještě neţ 

vyzval Lazara aby vstal, kdyţ uzřel ducha jeho vraceti se zpátky, poděkoval Otci nebeskému, 

ţe vyslyšel jeho prosbu. Pak teprve řekl: »Lazare, vstaň a vyjdi ven!« 

Zde Jeţíš učinil to, co před uplynutím tři a půl dne od odpoutání se ducha činili představení 

zasvěcovací školy, kteří vlastně činili totéţ - jenomţe aţ dosud jen tajně, aby se tajemství je- 

jich neprozradilo lidu a moc zůstala pouze v rukou kněţských. Za to, ţe Jeţíš tento poslední 

zasvěcovací akt učinil veřejně před lidem, poštval na sebe všechno ţidovské kněţstvo. Zde 

vznikla jejich zášť, která vedla aţ k ukřiţování Pána Jeţíše. 

Vše to, co předcházelo ukřiţování Pána Jeţíše, týrání, mrskání, plivání po Něm, to vše bylo 

zas čistě lidské. Veliký Syn Boţí vytrpěl na sobě největší bolesti lidské, jak před ukřiţováním, 

tak ukřiţováním samým, aby ukázal nám poslední, velikou Svou oběť, oběť z Lásky k nám, 

ukázal nám, kde aţ má vrcholit láska k bliţnímu. To byl nejvyšší vzor obětavosti a lásky, 

který má mít lidstvo stále před očima. 

Nyní připomeňme si významná slova Pána Jeţíše: »Kdo nebude jísti těla mého a nebude píti 

krve mé nevejde do království nebeského a nebude míti ţivota věčného.« 

Toto tak hluboké a obsaţné rčení nepochopili ani jeho učedníci a apoštolové, ani následovníci 

apoštolů - kněţí. Neboť ze slov Pána Jeţíše při poslední večeři Páně: »To čiňte na 

moupamátku« - jeţ pronesl při podávání chleba a vína apoštolům, vzali si jen viditelnou 

formu pro přijímání těla a krve Pána Jeţíše, ve způsobě chleba a vína, ale pravou podstatu 

tohoto výroku nepochopili. »Jaká to tvrdá slova Jeho, kdo mohl by jísti Jeho tělo a píti Jeho 

krev« - řekli apoštolové. 

A přece, kdyby lidé šli do hloubky a zeptali se, co jest to naše tělo, co jest to naše krev, 

pochopili by, jaké tělo a jakou krví vyprchává i ţivot z těla, nastává smrt. A řekl-li Pán Jeţíš: 

»Kdo nebude jísti těla mého« znamenalo to, kdo se nesytí projevy mé duše, mými slovy, ten 

nebude mít ţivot věčný a nepřijde do království nebeského. A co jest naše krev? Je ţivotem v 
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nás, neboť s poslední kapkou krve vyprchává i ţivot z těla, nastává smrt. Doporučoval-li Pán 

Jeţíš, abychom pili Jeho krev, znamená to, ţe máme být naplněni Jeho ţivotem, ţe máme 

svým ţivotem Jeho ţivot následovat. 

Takto pochopená slova Páně přinesla by lidstvu mnohem větší uţitek, neţ přinášejí v té 

formě, jak se dnes tradují a zachovávají. 

I umývání nohou apoštolům má hluboký význam duchovní, který by mohl pochopit kaţdý ze 

slov Pána Jeţíše: »Kdo čist jest, potřebuje jen, abych mu nohy umyl a bude čist celý.« 

Nohy naše, které se dotýkají stále země, hmoty, nejniţších a nejhrubších sfér duchovních, 

přicházejí neustále do styku s tím nejniţším a béřou z něho na sebe poskvrnu nedokonalosti. 

Duše apoštolů byly Láskou Pána Jeţíše jiţ očištěny, a proto před Svým ukřiţováním umyl jim 

i nohy, aby byli čisti celí, a byli tak připraveni přijmout utěšitele Ducha Svatého, který jim 

měl být nápomocen v plnění jejich apoštolského úřadu. 

Jiţ sama skutečnost, ţe sám Mistr, Učitel a Spasitel se sníţil k umývání nohou svých 

apoštolů, je projevem veliké pokory, která rovněţ má nám být příkladem. I my se máme 

pokorně sníţit před kaţdým a nezapomínat na vzor a příklad svého Pána. 

Také zmrtvýchvstání Pána Jeţíše si lidé všelijak vykládají a překrucují, jen aby nemuseli 

uznati pravdivým tento zázrak, vyplývající zase jen z Moci Boţí. 

Jeţíš Kristus jiţ za své pouti učitelské ukázal dosti často svoji nadpřirozenou Moc nad svým 

tělem. Dovedl stát se neviditelným a zmizet, kdyţ toho potřeboval. Znal tajemství této 

neviditelnosti, neboť věděl, ţe naše tělo je viditelné jen potud, pokud elektromagnetická 

energie pohání v našich buňkách elektrony kolem protonů. Jakmile se pohyb protonů kolem 

elektronů zastaví, hmota našeho těla přestává být viditelnou. 

I Svou chůzí po moři Pán Jeţíš dokázal, ţe silou Své Vůle a mocí Ducha Svého dovedl 

přemoci i přitaţlivost zemskou. 

A při Svém zmrtvýchvstání neučinil nic jiného, neţ ţe proměnil Své hmotné tělo v tělo 

duchovní. V Jeho Moci bylo také učiniti toto Své duchovní tělo viditelným. Proto mohl se i 

po smrti, správně řečeno po Svém zmrtvýchvstání objevit mezi apoštoly, pojídat s nimi 

pokrmy a svým znovuvzkříšením přesvědčit je o Své Boţské podstatě. A to se Mu také 

podařilo. Svým apoštolům pravil: »Tak daleko musí kaţdá duše dospěti, té výše dokonalosti 

dojíti, aby své fysické tělo mohla proměnit odhmotněním v tělo duchovní - neviditelné, a své 

tělo duchovní proměniti zhmotněním v tělo fysické - viditelné.« 

Nám nezbývá neţ se poklonit před velebností Boha Jeţíše Krista a věřiti, ţe byl skutečně 

Synem Boţím. On, jako paprsek z Boha všemohoucího vyšlý, stal se Boţskou Individualitou, 

určenou k tomu, aby nás vedla, učila, a přivedla do Otcovského domu. A Duch Svatý, rovněţ 

z Boha vyšlý, toť Moudrost Boţí, která ovládá všecky naše duchovní schopnosti a pomáhá 

nám k pochopení všech těchto záhad. Pomáhá nám, abychom i my mohli působit na ostatní 

duše lidské poučováním, a touto cestou přiváděli je rovněţ k Otci. 

Bez Boha nic nejsme. S Ním a v Něm všecko jsme a všecko můţeme. Jsme všichni dětmi 

jednoho Otce nebeského, které Otec jako dítky Své miluje. Proto, aby nám usnadnil poznání 

Sebe, poznání Své veliké Lásky a Moudrosti, vyslal k nám Syna Svého - Lásku a Pravdu, a 

Svou Moudrost v Duchu Svatém. 

Kéţ byste vy všichni, bratři moji, nalezli v nitru svém Boha a přiblíţili se k věčné Lásce Boţí 

tak, jak si Jeţíš Kristus vroucně přál. Nezapomínejme nikdy, co pro dosaţení této Milosti pro 

nás vytrpěl. Bůh vám ţehnej a veliká Láska Boţí nechť vás provází na všech cestách vašeho 

ţivota. 

 

Dodatkem k tomu, co jsem tu jiţ pověděl o Jeţíši Kristu, připojuji ještě nad jiné výmluvnou 

kapitolu z knihy Dr. E. Stanley Jones: D e r  C h r i s t u s  d e r  i n d i s c h e n  

L a n d s t r a s s e  J e s u  N a c h f o l g e  i n  I n d i e n .  (Vyšlo nákladem Furche Verlag, 

Berlin.)*) 
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Bylo by jistě zbytečno dodávati něco k tomu, co poví vám připojená kapitola v překladu 

Pavly Moudré. 

 

*) Kniha Stanleye Jonese vyšla původně anglicky, Pavla Moudrá však překládala z 

německého vydání. 

 

KRISTUS PLNÝ SKUTEČNOSTI 

Indie je země mystiky; mystika je tam přímo ve vzduchu. Jeţíš byl největší mystik. 

Neskutečné bylo pro něj skutečné. Trávil celé noci v modlitbě a ve společenství s Otcem. Ţil 

v Bohu a Bůh ţil v něm. Říká-li: »Já a Otec jedno jsme«, cítíme: Je tomu tak. 

Jeţíš-m y s t i k , působí dojmem na Indii, zemi mystiky. Ale Jeţíš, mystik, byl úţasně 

skutečný a praktický. Do ovzduší plného spekulace a slovních půtek, kde »lidé jsou často 

opilí vínem vlastního slovního bohatství«, přináší osvěţující smysl pro praktickou skutečnost. 

Učit, ale nespekulovat. Neuţíval nikdy slov »snad«, »můţe být«, »myslím«. I jeho slova byla 

ovanuta skutečností. Doléhala na duši tíhou jistoty. 

Nešířil slovo posvátnosti mateřství - spočíval jako dítě na matčiných prsou, a obraz ten 

posvětil navţdy mateřství. 

Nedokazoval dlouho, ţe ţivot znamená vzrůst, a charakter ţe se musí vytvářeti - on »rostl v 

moudrosti, věku a milosti i u lidí.« 

Nespekuloval o tom, proč je v tomto světě pokušení - vystupoval proti němu a bojoval s ním 

čtyřicet dní na poušti, zvítězil a »přišel opět v síle ducha do Galileje.« 

Nerozplýval se ve velkých slovech o důstojnosti práce - pracoval u hoblíku a jeho ruce ztvrdly 

námahou zhotovování jha a pluhů, a to přivedlo navţdy ke cti řemeslo. 

Neslyšíme ho nikde mluvit o nutnosti, ţe musíme svému světlu dát svítit doma mezi přáteli a 

příbuznými, - prohlašoval v Nazaretě, ţe chce pomáhat a uzdravovat, a všichni, kdo to slyšeli, 

»obdivovali se slovům, jeţ vycházela z jeho úst«.  

Přišed mezi lidi, nesnaţil se dokázati jsoucnost Boha - přinášel Boha samotného. Ţil v Bohu, 

a lidé, kteří mu hleděli do obličeje, nedovedli pochybovati o Bohu. 

Nesnaţil se jako Sokrates dokazovati nesmrtelnost duše - křísil mrtvé. 

Nespekuloval o tom, jak můţe být Bůh trojjediný - řekl: »Jeţto však vymítám ďábly duchem 

Boţím, přišlo k vám království Boţí.« Zde byla Trojice - »já«, »Duch Boţí«, »Bůh« - ne 

něco, o čem by se mělo spekulovati, nýbrţ tvůrčí síla ke spasení: vymítání ďáblů a přinešení 

Boţího království. 

Neměl ţádné přednášky o hodnotě dětí - kladl na ně ruce, ţehnal jim a postaviv jedno z nich 

do středu, řekl: »Takových je království nebeské.« 

Nesnaţil se dokazovati, ţe Bůh vyslyší modlitby - modlil se, někdy i celou noc, a jak bylo 

ráno? »Síla Hospodinova vycházela z Něho a on pomáhal kaţdému;« 

Nelíčil zářivými barvami krásu přátelství a nutnost lidského soucitu - plakal u hrobu svého 

přítele. 

Nerozhovořoval se o důstojnosti ţenství a o nutnosti udělení rovných práv ţen - vycházel jim 

s bezmeznou úctou vstříc, dal jim svá nejvznešenější naučení a kdyţ vstal z mrtvých, zjevil se 

nejprve ţeně. 

Neučil kantorsky o potřebě pokory - »opásal se zástěrou a jal se mýti nohy učedníkům«. 

Neuvaţoval o otázce ceny osobnosti, jako to činíme dnes - miloval a slouţil lidem. 

Nešířil se slovy o rovnosti lidí - chodil k chudým a vyvrţeným a jedl s nimi. 

Nedokazoval rozumářsky, jak se dají sloučit ve světě bol a strach s Láskou Boţí - vzal na 

kříţi na sebe vše to, co mluvilo proti Lásce Boţí, a ukazoval právě pod přemocí oné strasti a 

tragiky a hříchu Lásku Boţí samotnou. 
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Nevykládal o tom, jak i nejslabší lidský materiál můţe být zušlechtěn a přiveden, aby přispěl 

k blahu lidstva - zavolal k sobě několik chudých lidských dětí, jako byli galilejští rybáři, 

zušlechtil je a vyslal, aby ve sluţbě smíření zahájili nejmocnější hnutí, jaké kdy viděl svět. 

Nepsal ţádných knih - jen jednou slyšíme o něm, ţe psal a ještě k tomu do písku - nýbrţ psal 

do srdce a svědomí lidí kolem sebe a to právě se stalo nejdrahocennějším písmem světa. 

Nekreslil ţádnou fatu morganu, vzdálenou a neskutečnou - hlásal, ţe království nebeské je 

uprostřed nás, ţe »přišlo« a lze je zde nyní vidět. 

Jan poslal mu z vězení poselství a ptal se ho, je-li tím, který přijíti má, nebo má-li očekávati 

někoho jiného. Jeţíš neřešil tuto otázku s učedníky Janovými - řekl prostě a klidně: »Jděte a 

řekněte Janovi, co vidíte: Slepí vidí, hluší slyší, chromí chodí, a chudým se zvěstuje 

evangelium.« Jeho důkazy byly skutky. 

Nerozplýval se v řečech o kráse lásky - miloval. 

Nenacházíme u něho ţádných výkladů o tom, ţe duch má ovládati hmotu - chodil po vodě. 

Cítil mocně naléhavou potřebu tělesných poţadavků lidí kolem sebe, ale nemluvil jen v jejich 

prospěch - nasytil pět tisíc lidí pěti chleby a dvěma rybičkami. 

Přivedli mu člověka s dvojí nemocí - byl nemocen dle těla a trpěl přec ještě více ve svém 

svědomí pro hřích. Jeţíš staral se nejprve o nemoc, jeţ vězela hlouběji a řekl: »Co je snazší: 

říci: „Odpouštějí se ti hříchové tvoji“, nebo: „Vstaň a choď?“ Ale abyste věděli, ţe Syn 

Člověka má moc odpouštěti na zemi hříchy,« pravil k raněnému mrtvicí: »Tobě Pravím, 

vstaň, vezmi loţe své a jdi domů!« Zevní, zřejmý zázrak byl zárukou pro vnitřní. 

Jeţíš byl označen jako člověk skutků. Nacházíme pádný doklad jeho smyslu pro skutečnost 

při posledním soudu. K těm na pravici neříká: »Věřili jste ve mne a v mé učení, pojďte, buďte 

vítáni v mém království.« Na místě toho praví: »Byl jsem hladov a nasytili jste mne; ţíznil 

jsem a dali jste mi pít; hostem jsem byl a dali jste mi nocleh; nah jsem byl a přioděli jste mne; 

byl jsem nemocen a navštívili jste mne; vězněn jsem byl a přišli jste ke mně.« Tito »lidé 

činu«, jeho praví následovníci, nechtěli získati věčnou blaţenost následkem moţného omylu, 

a tak činili námitky řkouce: »Kdy jsme tě viděli hladového a nasytili tě, kdy ţíznivého a dali ti 

pít, kdy nemocného a navštívili jsme tě?« A Pán odpověděl: »Co jste učinili jednomu z těchto 

mých bratří nejmenších, mně jste učinili.« Nebyl jen sám plný skutečnosti, nýbrţ ţádal i ţivot 

plný skutečnosti od těch, kdo byli jeho následovníky. 

Řekl nám, ţe lidská duše má větší cenu neţ celý viditelný svět, a kdyţ se přeplavil přes 

bouřlivé jezero a našel duši, zmítanou bouří, posedlou ďábly, neváhal obětovati dva tisíce 

vepřů, aby zachránil tohoto jednoho ztraceného člověka. 

Nedisputoval o moţnosti bezhříšnosti - předstoupil sám a řekl: Kdo z vás mne můţe usvědčiti 

z hříchu? 

Nestanovil jen vůči lidem poţadavek nastaviti tvář levou, udeří-li je kdo v pravou líc, jíti s 

někým dvě míle, kdyţ jsou nuceni jíti jednu, dáti ještě i plášť, kdyţ se jim bere sukně, 

milovati nepřátele a blahořečiti jim - sám všechno to přesně konal. Ţoldnéři udeřili ho ve tvář, 

nastavil jim i druhou a oni ho bili; nutili ho, aby šel s nimi míli - z Gethsemane do budovy 

soudní, šel s nimi dvě - aţ na Golgotu. Svlékli s něj v soudní budově roucho a dal jim na kříţi 

svou nesešívanou suknici; a ve smrtelném zápase za ukrutných muk na kříţi modlil se za své 

nepřátele: »Otče, odpusť jim, neb nevědí, co činí.« 

Neříkal jen, ţe smrt nemá mít pro nás ţádných hrůz - vstal z mrtvých. A hle, od té doby je 

hrob ozářen světlem. 

Mnozí světoví učitelé snaţili se vysvětliti vše - změnili málo nebo nezměnili nic. Jeţíš 

vysvětlil málo a změnil vše. 

Mnozí učitelé zkoušeli stanoviti nemoc lidstva - Jeţíš ji vyhojil. 

Mnozí učitelé říkali nám, proč pacient trpí, a ţe to má nésti statečně - Jeţíš mu praví, aby vzal 

své loţe a chodil. 
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Mnozí filosofové přemýšlejí o tom, jak přišlo zlo na svět - Jeţíš nabízí se sám jako Cesta, 

kterou zlo mizí. 

Nepouštěl se do dlouhých diskusí o cestě k Bohu a o moţnosti ji najíti - řekl klidně lidem: »Já 

jsem Cesta.« 

Mnozí lámou si hlavu s Pilátem a ptají se: »Co je pravda?« Jeţíš ukazuje na sebe a praví: »Já 

jsem Pravda.« 

Spencer vykládá nám fysický ţivot, Jeţíš vykládá ţivot sám, předstupuje před nás a praví: »Já 

jsem Ţivot.« Kaţdý, kdo na něho v pravdě hledí, ví, bezprostředně v nejhlubším nitru své 

duše, ţe hledí na samotný Ţivot. 

Není dnes ničeho naléhavěji zapotřebí v Indii i ve světě vůbec, nad tuto praktickou mystiku, 

kterou Jeţíš vnáší do problémů ţivota. »Nikdo není silný, kdo nemá ve svých prsou 

protiklady, příkře proti sobě stojící.« Pouze mystický člověk je slabý, i pouze praktický 

člověk je slabý; ale Jeţíš, praktický mystik, prozářený Bohem a přece se láskyplně klonící k 

sluţbě lidem - je síla, která se stala člověkem. 

Není divu, ţe Indie, znavená spekulací, bezděčně se kloní k Němu, mystickému sluţebníku 

všech. 

 

4. Svatý František z Assisi 

(Přednáška proslovená 21./VI. 24. na Kladně.) 

 

Díváme-li se zpátky do historie, nalézáme zde mnoho velikánů, kteří vyrostli nad svoji dobu, 

překonali všechny překáţky a zvítězili. Ale kolik je mezi těmito velikány těch, kteří ke svému 

vítězství nepotřebovali obětí druhých? Kolik bylo těch, kteří vítězství své myšlenky neplatili 

krví i nejlepších svých přátel? 

Kolik bylo těch, kteří získali si nesmrtelnou, věčnou památku pouhou dobrotou svého srdce, 

kteří zvítězili jenom za cenu obětí vlastních? 

Uváţíme-li ţivot svatého Františka z Assisi s tohoto stanoviska, pak musíme v něm spatřovat 

vítěze všech vítězů, protoţe je vţdycky snazší překonat nepřátelství celého světa, neţ 

překonat sebe sama. Historie celého světa je chudá na příklady, které by mohla stavěti po bok 

Svatého Františka. Světec mezi nejsvětějšími, nejobětavější z obětavých, nejláskyplnější z 

láskyplných, nejpokornější z pokorných - to byl onen Chudáček Boţí - Svatý František z 

Assisi. 

Jeho ţivot, o němţ nám nejvíce povídají zápisy a vzpomínky jeho spolubratří, kteří s ním ţili, 

a kteří ani při největší snaze nedokázali dostihnout jeho velikosti a pokory - je skvělým 

příkladem lidské dokonalosti. Je jisto, ţe dnešní svět se svým sobectvím, mamonářstvím, 

malichernou ješitností a sebepřeceňováním je dalek uskutečnit ideál Františkovy pokory a 

oběti pro druhé. Ale rozhodně potěšitelný je zájem, obdiv a úcta celého světa, která se u 

příleţitosti 700 výročí smrti Františkovy (v roce 1926) ozvala na všech stranách. I četné 

ţivotopisy tohoto světce jsou dokladem, ţe jeho památka je dosud příliš ţivá a jeho příklad 

tak mocný, ţe nebude nikdy zapomenut. 

Ode mne nečekejte celkový ţivotopis svatého Františka. O tuto nejvýš zásluţnou práci 

postarali se jiţ jiní, jistě povolanější, neţ bych byl k tomu já. Neznáte-li tohoto světce blíţe, 

pak doporučuji vám především překrásný, s duchovního hlediska pojatý ţivotopis Františkův 

od univ. prof. dra Kybala,*) který vám poví všechno. 

Chtěl bych tu jen za sebe povědět, co jsem pociťoval, poznal a proţíval, kdyţ jsem se nad 

jeho ţivotem zamýšlel, a co mne pohnulo tak mocně, ţe jsem se dvakráte vypravil do Itálie, 

abych šel po stopách jeho ţivota a co moţno nejvíce se mu přiblíţil. 

Asi před 25 lety četl jsem první ţivotopis sv. Františka od Francouzského spisovatele 

Sabatiera, a jiţ tehdy byl jsem ţivotem Františkovým nadšen. Musím se však přiznat, ţe tehdy 
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ještě nechápal jsem dostatečně velikost jeho poslání. Nemohl jsem přijmout jeho názor na 

chudobu, a zdálo se mi zcela nemoţným následovat ho v jeho touze po chudobě, protoţe jsem 

neznal pravou podstatu tohoto rozhodnutí. Zdálo se mi téměř zbytečným odsoudit se k ţivotu 

jen z milosti druhých, ţít jen z darů lásky - pravého to stolu Páně. 

 

 

*) Vyšlo nákladem Jana Laichtra v Praze. 

Teprve později, kdyţ jsem vnikl trochu do duchovního ţivota, dovedl jsem ocenit ohromné 

sebezapření Františkovo i velikost jeho pokory, šel-li si vyprosit kus chleba ke dveřím 

dobrých lidí jako ţebrák. Teprve tehdy pochopil jsem význam slov Spasitelových: 

»C h c e š  -  l i  p ř i j í t i  z a  m n o u ,  z a p ř i  s e b e  s á m  a  v e z m i  k ř í ţ  s v ů j  a  

n á s l e d u j  m n e ! « 

Postupným vývojem došel jsem konečně k poznání, ţe bez tohoto sebezapření není moţný 

pokrok v duchovním světě a nelze vykonat nic velkého. Člověk musí napřed sebe sama 

pokořit, zbavit se úplně sobectví i sebelásky, a pak teprve je schopen konat veliké skutky 

upřímné a čisté lásky k bliţnímu. Jenom touto cestou můţe se opravdově přiblíţit k Dárci 

Lásky nejvyšší. Kdo se chce přiblíţit k Bohu a s Ním v harmonii ţít, aby byl stále naplňován 

novými milostmi Jeho a tak našel jediné správný a šťastný ţivot, ten se musí v prvé řadě 

zřeknout všech planých radovánek, vší touhy po blahobytu a poţitkářství. 

Tuto nejzákladnější podmínku ke spojení s Bohem svatý František velmi dobře pochopil a 

celý svůj ţivot, od okamţiku, kdy k tomuto poznání došel, důsledně zachovával. Proto také 

mohla ve svatém Františku vyrůsti tak ohromná láska k Bohu-Kristu, a k trpícím bliţním. 

Poznal-li sv. František nicotnost všech věcí světských, poznal ve své pokoře také ubohost 

svoji, která by bez milosti Boţí nic nedokázala. A aby byl hoden milosti této, snaţil se ţít 

přesně dle vzoru svého velikého učitele Jeţíše Krista a ukazoval svým vrstevníkům 

nejskvělejší příklad pravého křesťana, který dodnes září jako ohromné světlo na cestě k 

dokonalosti ţivota. Tím se svatý František stal obnovitelem mizícího křesťanství, které 

neobnovoval kázáními, plamennými řečmi, tepáním špatných příkladů a vytýkáním chyb, 

nýbrţ pouze příkladem svého dokonale křesťanského ţivota. 

Ţivot Františkův byl ovšem i d e á l dokonalosti, kterého nemůţe dosáhnouti plně kaţdý, jeţto 

stupeň dokonalosti vyplývá z duchovního vývoje kaţdého jednotlivce. Leč snahu přiblíţit se k 

tomuto ideálu má mít kaţdý z nás, a jiţ tato snaha sama změnila by v mnohém ţivot náš ve 

prospěch celku. 

Nemůţe-li prostý člověk ve svém ţivotě následovat ve všem příklad svatého Františka, měli 

by tak činiti alespoň ti, kteří se zovou nástupci Kristovými a mají za úkol hlásat lidu 

Evangelium. Má-li lid, hlasatele tyto poslouchající, následovat Krista, musí především vidět 

příklad svých vůdců, kteří skutečně podle tohoto ideálního učení sami ţijí. Jen příklady 

táhnou, slova nemají nikdy té působnosti. A vidí-li naši posluchači, ţe náš ţivot je v rozporu s 

tím, co sami hlásáme, pak musí se od nás odvracet jako od lidí, nezasluhujících důvěry. 

Svatý František byl, jest a má býti zářným vzorem všem kněţím a kazatelům. Jim především 

ukazoval, jak se důsledně, do nejmenších podrobností dá a má ţít dle vzoru Jeţíšova, kdyţ 

tento skvělý vzor v církvi jiţ vybledl. Svatý František dokázal svým ţivotem, ţe se příklad 

ţivota Jeţíšova, třebaţe byl jiţ tehdy pokládán za nehodící se do poměrů přítomné doby, dal 

uskutečnit v době Františkově, a stejně tak dal by se uskutečnit i dnes. Proto v prvé řadě měli 

by to býti kněţí, kteří by se měli obracet k svatému Františkovi jako k nejdokonalejšímu 

obnoviteli vzoru apoštolskému a dle něho ţíti. 

V mnoha a mnoha příkladech jiných svatý František ukázal nám, jak snadno dají se i do 

všedního ţivota našeho zavést zásady Jeţíšova učení, a jak moţno s nimi v praxi ţít. K tomu 

je ovšem třeba především ostatním nelpět na hmotě. Zbavíme-li se svého sobectví, nepřijde 

nám za těţko ţádný projev lásky, na kterou tolik našich bliţních čeká. 
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Celý ţivot Františkův byl vybudován jen na ohromné lásce, z níţ vyrůstaly pak všechny 

ostatní gigantické činy jeho, nad kterými zůstáváme v údivu a bezměrné úctě stát. 

K těm mnohým, kteří nezůstali nedotčeni vzácným příkladem Františkovým touţím náleţet i 

já. Všechno, co jsem z ţivotopisů tohoto světce a giganta ducha poznal, naplňovalo mne 

touhou poznat místa jeho působení, končiny, v nichţ ţil, abych 

z nich získal ještě více, neţ mi mohly dáti všechny knihy o něm. Touţil jsem prostě přiblíţit 

se mu co moţno nejvíce. A mohu říci, ţe se mi to také podařilo. Svatý František z Assisi je 

dnes pro mne osobností tak mi drahou a blízkou, jeho ţivot a skutky jsem jiţ tolik promyslel a 

procítil, ţe dnes nedovedu jinak, neţ promluvit o něm se svého stanoviska citového. 

Přiznávám i to, ţe tento světec měl veliký a mocný vliv na můj vnitřní, duchovní vývoj. 

Přál bych kaţdému, aby se mu podařilo ujasnit si velikost tohoto světce a přiblíţit si ho v jeho 

úţasné pokoře a lásce. 

Třebaţe s ţebráckou holí chodil světem, přec zůstal po celý ţivot tím, který neustále rozdával, 

protoţe rozdával ze svého nevyčerpatelného pokladu lásky které tehdy, stejně jako dnes, bylo 

lidstvu nejvíce zapotřebí. 

Svatý František z Assisi (narodil se r. 1182 a zemřel r. 1226) objevil se jako meteor na nebi 

křesťanského ţivota, na němţ jiţ silně pohasla a stále více bledla prvotní záře pravého, 

čistého křesťanství, jaké hlásal Jeţíš Kristus. Celý jeho ţivot dosvědčuje, ţe byl poslán na 

zemi proto, aby znovu vzkřísil učení Jeţíšovo a oţivil všecky pravdy Jeţíšem hlásané a 

lidstvem zapomínané. Největší úkol Františkův spočíval však zřejmě v tom, aby příkladem 

svého ţivota postavil nám před oči znovu po dvanácti stech letech nezkreslený obraz 

zakladatele křesťanství, Jeţíše Krista. 

Věřím, ţe nebyla to ţádná náhoda, ţe se František objevil právě v nejpříhodnější chvíli. Bůh, 

který nás tak miluje, posílá vţdycky, kdyţ uţ je mezi lidem nejhůře, některého ze svých 

vyvolených sluţebníků, kteří se snaţí napravit chyby lidstvem spáchané a obnovit zase platné 

pro nás zákony. 

Svatý František z Assisi byl Bohem tak omilostněn, a svým ţivotem dokázal věci tak 

ohromné, ţe nelze ani pochybovat o tom, ţe byl skutečným vyslancem Boţím. 

Zvláštní jest, z jakého prostředí tento světec vyšel. Jeho matka byla rodilá Francouzka, otec 

Ital, obchodník se sukny. František byl určen, aby jednou, aţ získá pro ţivot nejnutnější 

vzdělání, převzal obchod po svém otci. Jako mladík byl rád vesel. Rád se pobavil, zejména ve 

společnosti studentů, ale ve svých zábavách nepřekročil nikdy hranic cudnosti, nikdy nebyl 

prostopášníkem. Miloval pouze zábavu čistou, nekazící duši lidskou. 

V době, kdy město Perugia válčilo proti Assisi, František vstoupil dokonce jako bojovník do 

řad vojska. Po nezdaru válečného pokusu byl zajat a v Perugii uvězněn. A právě toto uvěznění 

mělo pro něj i pro další jeho ţivot veliký význam. Měl zde dostatek času přemýšlet a 

meditovat o smyslu ţivota a o dosavadním ţivotě vlastním. V těchto úvahách došel jiţ tehdy k 

poznání, ţe ţivot, tak jak jej většina lidí ţije, nemá praţádný smysl. Proto přemýšlel, co by 

učinil, aby zjednal nápravu především pro sebe, později pak i pro jiné. 

Po svém propuštění z vězení se František stýkal sice dále se svojí společností mladých, ale po 

jedné zábavě, která měla svoji dohru na ulici assiské, pojednou, jako by jej blesk zasáhl, 

zmizel svým kamarádům. Ztratil se jim a od té doby nevyhledával  jiţ ţádné společnosti. 

V té době děly se s ním veliké změny. Ač věděl, ţe ho čeká po otci značný majetek a dobře 

zavedený obchod, ţe by tedy měl o svoji budoucnost dobře postaráno, přece se všeho toho 

zřekl a odešel do samoty lesní pod Assisi. Tam v klidu přírody přemýšlel a hledal pravého 

Boha a nejčistší spojení s Ním. 

Otec Františkův se velmi rozhořčil nad tímto podivínstvím a nutil svého syna, i násilím a 

ranami, aby se vrátil domů a plnil své povinnosti občanské i povinnosti vůči rodičům. Ale vše 

to bylo marné. Jednou sv. František přišel do kostela svatého Damiána u Assisi a tam, kleče 
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před kříţem Spasitelovým, prosil Boha o vnuknutí, co má činit, aby se mu zalíbil. Tu stal se 

zázrak, neboť Spasitel s kříţe Svého promluvil. 

»Františku, obnov můj chrám!« 

František vzal tento pokyn doslovně. Domníval se, ţe má opravit kostelíček svatého Damiána, 

a proto ho velmi trápilo, ţe na tuto opravu nemá peněz. Zatím však pravý smysl těchto slov 

byl, aby opravil církev, která tehdy zapomínala na pravé své poslání a potřebovala důkladné 

obnovení. K tomuto velkému úkolu Pán povolal Františka, který také úkolu svému skvěle 

dostál - ovšem jen pokud se týkalo jeho osoby a jeho pravých následovníků. Tehdy před 

kříţem, na počátku svého svatého ţivota se domníval, ţe výzva Spasitelova ţádá opravu 

kamenného chrámu. 

Aby si opatřil peníze, kterých na tuto opravu neměl, vrátil se domů a z otcova krámu nabral 

látek, které pak v sousedním městě prodal. Všechny peníze, které za látky utrţil, donesl faráři 

onoho kostelíčka, aby za ně dal opravy ihned provést. Ale farář se bál otce Bernardona a 

peníze nepřijal. František pak také nevzal je zpět a poloţil je do okenního výklenku chrámo-

vého, kde zůstaly leţet. 

Kdyţ se otec dověděl, co jeho syn provedl, zle se na něho rozhněval. Jeţto však sám nemohl s 

ním nic svést, šel a ţaloval na něj samému biskupovi. Ten dal si Františka zavolat a před 

otcem jej vyslýchal. Rozezlený otec mu vyčítal, ţe jej okradl. Tu František vrátil mu nejen 

peníze, které za sukno utrţil, nýbrţ svlékl se celý do naha a vrátil otci i šatstvo a prádlo, které 

od něho měl. 

»Zde máš všecko, cos mi dal! Nemám uţ otce na této zemi! Od této chvíle je mým jediným 

otcem Otec nebeský, kterému jediné chci poctivě slouţit.« 

Biskup, slyše tato slova a dojat touto čistou odevzdaností Bohu, sestoupil se svého trůnu, 

sejmul plášť svůj a přikryl jím Františka, aby tu nestál úplně nahý. Pak domlouval otci, aby se 

se synem smířil, ale marně. 

Od této chvíle počíná nepřetrţitý řetěz neobyčejných, mnohdy nadlidských činů 

Františkových, které ukázaly jak vyspělá, vzácná duše skrývala se aţ dosud v těle mladého 

Bernardona. 

Chodil v nejnuznějším šatě a ţil jen z toho, co si vyţebral, neboť za hlavní podmínku čistého 

ţivota Boţího měl svatou chudobu. Své tělo odbýval, někdy i trýznil, protoţe se domníval, 

ovšem ţe mylně, podobně jako celá řada středověkých mystiků, ţe umrtvováním těla můţe se 

snáze přiblíţit k věcem Boţím a ke Kristu samému. 

Tento jediný svůj omyl František přiznal v posledních okamţicích svého ţivota, neboť 

umíraje prosil »bratra - tělo své« za prominutí, ţe s ním celý ţivot tak špatně zacházel. Pak 

poznal, ţe tělo naše je nám z vůle Boţí dáno, abychom na této zemi mohli působit a mohli se 

zdokonalovat sbíráním nových zkušeností. Proto máme i povinnost střídmým, zdravým 

způsobem udrţovat je vţdy při svěţesti a síle, abychom mohli vykonat co nejvíce dobra na 

této zemi. Umrtvováním těla nebo jeho trýzněním nedosáhneme ničeho jiného, neţ velikého 

utrpení, které si sami vytvoříme - a toho Bůh od nás neţádá a jako nejvyšší Láska ani ţádati 

nemůţe. Na mystickou cestu člověk můţe se dostat zcela dobře se zdravým a svěţím tělem, 

jen kdyţ čistotou, pokorou, láskou a touhou po tajuplném spojení s Bohem jest naplněn jeho 

duch. 

Svatý František neměl jinou touhu, neţ se přiblíţit Bohu a zalíbit se mu svým ţivotem, a v 

této své touze vyrostl v opravdového, velikého mystika. Celý jeho ţivot, krok za krokem, 

naplňoval do poslední písmeny zákon Boţí, Nový Zákon, který nám přišel dáti Jeţíš Kristus. 

Svým zboţným, odříkavým, obětavým, sebezapíravým ţivotem František vzbudil brzy 

pozonost v celém městě i okolí. Jeho příklad působil mezi jiným také na velmi zámoţného 

šlechtice Bernarda de Quintavalle a to tak mocně, ţe šlechtic ten rozhodl se rozprodat všechny 

své rozsáhlé statky, peníze na přání Františkovo rozdat chudým a sdílet s ním naprostou 
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chudobu. Tito dva přátelé ţili pak pospolu týmţ ţivotem, jaký si František určil původně sám 

pro sebe. 

Mnoho spolu hovořívali a přemítali o svých povinnostech k Bohu a bliţnímu. Ale stále si 

nebyli jisti, zda se ubírají cestou správnou a proto si přáli dostat od samého Boha pokyn, co 

mají učinit pro spásu lidských duší, aby Jeţíš Kristus byl s nimi spokojen. 

Konečně se rozhodli, ţe půjdou na biskupství, dají slouţit mši svatou, po ní setrvají v 

modlitbách, a budou prosit Boha, aby jim na trojí otevření mešní knihy ukázal, kterou cestu 

mají voliti. Tento návrh zalíbil se oběma a proto jej také provedli. Na prosby Františkovy 

kněz po mši vzal missál, poţehnal jej svatým kříţem a pak jej otevřel třikráte ve jménu Pána 

Jeţíše Krista. 

Na první otevření připadli právě na slova Kristova, která pravil mládenci, tázajícímu se po 

cestě k dokonalosti: 

»Chceš-li dokonalým býti, jdi a prodej cokoli máš, rozdej chudým a následuj mne.« 

Na druhé otevření připadla slova, která Kristus pravil apoštolům, kdyţ je rozesílal do světa, 

aby kázali: 

»Ničeho nebeřte s sebou na cestu, ani hole, ani brašny, ani obuvi, ani peněz.« 

Tímto příkazem Kristus chtěl apoštolům dáti ponaučení, ţe veškeru naději v ţivot mají 

skládati na Boha a celou jejich mysl má zaujímati pouze hlásání Evangelia. 

Na třetí otovření missálu objevila se slova Jeţíše Krista: 

»Kdo chce přijíti za mnou, zapři sebe sama, vezmi kříţ svůj na sebe a následuj mne.« 

»Ejhle rada, kterou nám Kristus dává!« - řekl svatý František Bernardovi. 

Tyto tři rady staly se základem dalšího ţivota nejen svatého Františka, nýbrţ i celého 

tehdejšího řádu františkánského, který se velmi rychle šířil a ještě za ţivota svého zakladatele 

měl jiţ tisíce členů, kteří, jako rozsetá seménka po celém světě, ukazovali lidem pravou cestu 

k Bohu. Jejich příklad zjevoval lidu nový, lepší, čistší smysl ţivota, neţ jaký byl v tehdejších 

dobách vţitý. 

František dbal přísně na to, aby všichni členové řádu vyznamenávali se pokorou, poslušností, 

trpělivostí, čistotou, chudobou, sebezáporem a láskou ke všemu tvorstvu. On sám miloval 

nejen lidi, nýbrţ i zvířata. I těm dovedl kázati, i jejich důvěru si dovedl získati. Proto zvířata, 

zejména ptáci ho obklopovali a nepocítili strach před ním.  

Tuto lásku ke zvířatům antroposofové vysvětlují si tím, ţe svatý František v předcházejícím 

ţivotě musel být vynikajícím ţákem Budhovým, a proto přinesl si vedle svých křesťanských 

ctností na svět také tuto lásku k niţším tvorům, které všechny nazýval svými bratry. Pro něho 

bylo bratrem i slunce, měsíc, hvězdy, moře, řeky i studánky, ano i balvany. Ve všem viděl 

stvoření produševnělé, ve všem spatřoval bratrskou duši. 

Při této své lásce ke všemu tvorstvu nemyslel František nikdy sám na sebe. Neměl 

praţádných poţadavků světských. Jeho nejmilejším jídlem byl suchý, vyţebraný chléb a k 

tomu čistá voda ze studánky. Potrava byla pro něj pouze nutným prostředkem k udrţování 

těla, nic víc. Proto se spokojoval s největší prostotou a jednoduchostí a také důsledně je 

dodrţoval. I kdyţ někdy dostal od občanů assisských nějaké lepší sousto, přimíchal je ihned 

mezi ostatní, nejchudší dary, aby nepoznal ani chuť tohoto lepšího jídla. Tak přísně střeţil 

sebe sama, aby v něm nikdy nevznikla nejmenší touha po poţitku. 

Peníze nepřijímal. Pokládal je jen za ďábelský nástroj ke svádění duší lidských. Kdyţ 

potřeboval peníze na opravu své kapličky Panny Marie Andělské, kapličky to ze IV. století, 

kterou mu daroval majitel panství, přijal jen to nejnutnější na zakoupení materiálu. Vše, co 

mu z těchto peněz zbylo, rozdal hned zase chudým. 

Bezmezná, neúnavná byla obětavost svatého Františka. Pomáhal všude kde mohl, zvláště pak 

tam, kde nikdo pomáhati nechtěl. Byli to zejména malomocní, jimţ s největší láskou a 

trpělivostí obětavě slouţil. Všichni lidé ze strachu před nákazou se jim vyhýbali, vylučovali je 
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ze svého středu, ale svatý František je vyhledával, slouţil jim, těšil je a mnohdy svou láskou i 

zázračně uzdravoval. 

Ve své lásce k bliţnímu nedovedl se spokojit tím, aby jen sebe sama k Bohu přiblíţil, aby ve 

své snaze následovati co moţno nejdokonaleji samého Krista zůstal sám. Proto kdyţ dostal 

pokyn, ţe má slovo Boţí kázat jiným, bez únavy chodil cizími končinami a všude obracel 

hříšníky ke kajícímu ţivotu. 

Nejvyšším ideálem jeho bylo očistit křesťanství v rámci římsko-katolické církve. Proto také 

nikdy nikde proti kněţím nemluvil, ani tam ne, kde by toho byli zasluhovali. Jeho práce byla 

jen k l a d n á , účinnost jeho působení spočívala hlavně v příkladech, nikoliv jen ve slovech. 

Svůj názor na kněze vyslovil jednou velmi jasně. Bylo to v j e d n o m  m í s t ě  v Umbrii, 

kde po kázání v jedné obci přistoupil k němu místní občan a pravil: 

»Otče Františku, ty jsi zde kázal, ţe máme svého duchovního vůdce, tedy svého faráře mít v 

úctě a lásce. Ale pověz mi, můţeme tak činit i my vůči svému faráři, kdyţ si na své faře 

vydrţuje ţenštinu a ţije s ní v konkubinátě? Takový kněz dle mého názoru nezasluhuje si naší 

úcty.« 

Svatý František vzal tohoto občana za ruku a vedl jej k faráři. Kdyţ přišli k němu, František 

poklekl před ním a políbil mu ruku. Pak pobídl svého průvodce, aby učinil totéţ, a řekl: 

»Musíte mít v úctě kněze za to, ţe vám hlásá svaté Evangelium a poučuje vás o věcech 

Boţích. Za to musíte mu být vděčni. Nemáte práva sami ho soudit a odsuzovat pro jeho 

vlastní ţivot. Vám přísluší posuzovat pouze své skutky a hledat vlastní své chyby. Kdybyste 

tak činili, neměli byste pak ani času soudit jiné. Kdybyste vy ţili takovým ţivotem, jaký je 

vám učením Pána Jeţíše Krista předepsán a vaším farářem hlásán, kdybyste byli vpravdě 

dokonalejší, neţ se domníváte, ţe je váš pan farář, pak museli byste plni vděčnosti děkovat 

mu za to, co pro vás ze svého kněţského úřadu činí a museli byste jej milovat. A kdybyste ho 

na místě nenávisti obklopovali láskou, pak by tato láska musela mít na jeho duši takový vliv, 

ţe by se musela očistit, a vy měli byste pak takového duchovního vůdce, jakého si přejete 

mít.« 

A člověk ten zahanben musel uznat, ţe otec František má úplnou pravdu. 

Svým příkladně čistým, svatým ţivotem získal si František neomezenou důvěru mezi lidem, 

takţe ho jiţ za jeho ţivota pokládali za svatého. Ale představitelé církve, třebaţe František 

všechno co konal, konal jen přesně v rámci katolické církve, dlouho jej přehlíţeli. Nebyl jim 

příliš pohodlný, neboť, jak je ze středověku známo, stav kněţský nehlásil se ani k chudobě, 

jak ji František hlásal, ani k takové pokoře, která je ochotna jen slouţit a ne panovat, ani k 

obětavosti pro trpící, jak ji do důsledků sv. František prováděl. Proto, aţ na několik čestných 

výjimek, neměl valných přátel v kněţské hierarchii. 

Kdyţ pak přibývalo jeho bratrů a stoupenců, a František sestavil řeholi, platnou pro řád 

menších bratří, velmi dlouho to trvalo, neţ mu byla schválena. Ve vyšších kruzích kněţských 

tato řehole byla pokládána za příliš přísnou, ale ještě více neţ její přísnosti obávali se skrytého 

v ní nebezpečí pro sebe a ostatní kněze, kteří nebyli ochotni vzdát se svého blahobytu, 

bohatství a moci. 

Nakonec však František dosáhl přece schválení své řehole, a ta se šířila pak prostřednictvím 

roztroušených bratří po celém světě. Věrna přísným zásadám svého zakladatele, vykonala 

mnohde věci přímo zázračné, neboť působila bezprostředně ţivým příkladem, který je 

vţdycky účinnější, neţ sebelepší kázání. 

Kdyţ jsem se zamýšlel nad těmito věcmi, tu touţil jsem stále poznat místa a kraje, ve kterých 

tento veliký člověk a očišťovatel křesťanství pobýval a působil. Tak jsem se vypravil dvakráte 

do těchto končin. Po prvé se svým přítelem A., abychom krom několika význačných měst 

shlédli především rodiště svatého Františka z Assisi a šli po jeho stopách. 

Na této cestě mnoho jsem viděl a mnoho pro opravdové pochopení a přiblíţení se sv. 

Františkovi získal. 
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Hned na počátku cesty ve Florencii přihodilo se nám cosi podivuhodného. Navštívili jsme tam 

totiţ Františkánský klášter, kde jsou fresky Giottovy ze ţivota svatého Františka. Jeţto ani 

jeden z nás neuměli jsme italsky, prosili jsme vrátného, aby nám zavolal průvodce, který by 

mluvil alespoň trochu německy, abychom jeho výkladům porozuměli. Z odpovědi vrátného 

jsme však vystihli, ţe v klášteře nikdo německy neumí. 

Ujal se nás mladý kněz, krásného, ušlechtilého zjevu, který začal hned se svým italským 

výkladem. Mluvil s takovým zápalem a nadšením o obrazech ze ţivota svatého Františka, s 

takovým citem a láskou ke světci i umělci, který obrazy maloval, ţe jsme byli přímo unešeni. 

Tyto výklady trvaly celou hodinu. 

Nakonec poděkovali jsme mu dvěma slovy, která jsme uměli italsky říci: gracia signore - a 

vyšli na náměstí. Zde zůstali jsme zaraţeně stát a udiveně hleděli jeden na druhého. 

»Rozuměl jsi mu?« - ptali jsme se oba. 

»Ano, všecko!« - potvrdili jsme si navzájem. 

Teprve teď jsme si uvědomili, co zvláštního se nám právě přihodilo. Oba, neznajíce italsky, 

rozuměli jsme přece dlouhému italskému výkladu. Jediné vysvětlení pro tuto záhadu jest 

vzácné splynutí duší. Já i můj přítel byli jsme oba nadšenými ctiteli nejen svatého Františka, 

nýbrţ i Giottových fresek. A kněz, který nás prováděl, naplněn byl týmţ nadšením, které 

sladilo jeho duši s našimi tak, ţe jsme dosáhli naprostého splynutí. V tomto spojení s jeho 

duší mohli jsme pak přejímat jeho myšlenky dříve neţ je vyslovil, a proto nám jiţ nezáleţelo 

na tom, v jakém jazyku je pronáší. 

Cosi podobného proţili jsme na této cestě ještě jednou, a to na Velký Pátek v Porciunkuli, v 

mateřském to klášteře Františkánském, kde jsme byli přítomni kázání v hlavním chrámě. 

Bosý Františkán vystoupil zde na prkna primitivního podia a hlásal slovo Boţí s takovým 

zanícením a procítěním, ţe bylo zřejmo, ţe mluví nikoli z rozumu nýbrţ z osvícení Ducha 

Svatého. Proto toto italsky pronešené kázání mělo tak účinnou moc, ţe jsme mu museli 

rozumět. A protoţe jsme nalezli spojení s duší mluvčího, chápali jsme jeho slova, třebaţe 

jinak jsme italsky nerozuměli. 

Ale vrátím se zase k počátku své pouti po stopách svatého Františka. 

Přijeli jsme do Assisi z Říma asi v půl třetí ráno. Byli jsme jedinými cestujícími, kteří na 

tomto nádraţí vystupovali. A zajímavo je, ţe hned od prvého okamţiku bylo nám zde, jako 

bychom se byli octli v docela jiném světě. To nebylo ovzduší italských měst, zejména ne 

ovzduší vyhlášeného Říma. Pociťovali jsme zde cosi zvláštního, jako by duch Františkův 

dosud v tomto kraji působil. 

Stáli jsme bezradně na nádraţí, nevědouce si rady kam se teď v noci obrátit, abychom si 

trochu po dlouhé cestě odpočinuli. Nedostatečně vyzbrojeni několika italskými slovy obrátili 

jsme se na úředníka dráhy s dotazem, kde je tu nejbliţší hotel. 

Jeho ochota vyhovět nám co nejrychleji, velmi nás překvapila. Nemohli jsme ani pochopit, ţe 

i tento kousek země jest v Italii - tak ohromný byl rozdíl mezi obvyklým přijetím v jiných 

městech a přijetím zdejším. 

Úředník tento nechal hned všeho a zavolal přítomného zřízence, který po odjezdu vlaku měl 

jiţ volno a chystal se k odpočinku. Byl ihned ochoten doprovodit nás do hotelu a zařídit vše, 

co jsme potřebovali. Sám klepal na dveře hotelu a volal a nevzdálil se od nás, dokud nepřišla 

sama majitelka hotelu, aby nás převzala pod svoji ochranu. A co nás pak nejvíce udivilo - 

tento ochotný zřízenec dráhy nepřijal za svoji ochotu a námahu ţádnou odměnu od nás. 

Přijetí v hotelu a pozornost, kterou nám jak majitelka hotelu tak i její personál projevil, 

přesvědčovalo nás, ţe jsme se octli skutečně v kraji neobyčejném, mezi lidmi naprosto jinak 

cítícími a smýšlejícími, neţ jaké jsme potkali v jiných městech. 

Umbriiský kraj i lidé jeho jako by stále nesli v duších svých stopy ţivota svatého Františka, 

jako by důsledky jeho působení přenášely se s pokolení na pokolení. 
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Strávili jsme v Porciunkuli a Umbrii celé velikonoce. Na Velký Pátek měli jsme příleţitost 

zúčastnit se poboţnosti Hodinek v hlavním chrámě Františkánském v Assisi. Tady teprve 

mohl jsem srovnávat tuto prostou, ale upřímnou a vroucí slavnost s toutéţ slavností, kterou 

jsem rok před tím zaţil v Římě. 

V Římě zastupoval nejvyššího kněze - papeţe - kardinál, který přišel s velikou slávou v 

nádherném oděvu s vléčkou, kterou mu neslo šest páţat. Ač se tehdy zpívaly Palestriniho 

Hodinky, hudba tak duchovní a povznášející, místy aţ k slzám dojímající, zdálo se přece, ţe 

představitelé kněţstva nebrali příliš váţně tento okamţik, který oslavuje největší a pro 

křesťany tak váţnou chvíli. Při poboţnosti bavili se mezi sebou, a kdyţ při čtení resp. zpívání 

přeskočil některému z nich hlas, smáli se tomu, takţe to budilo mou nelibost i lítost. 

Ale v Assisi, kde se sešlo několik bosých mnichů, kteří přišli s hlubokou pokorou a zboţností, 

byla jejich poboţnost okamţikem tak posvátným, ţe srdce plesalo radostí nad tím, ţe ještě 

dnes nalézá lidi, kteří dovedou tak vroucně a věrně oslavovat mysterium ukřiţování Kristova. 

Po Hodinkách odešli jsme dolů do Porciunkuli, kde jsme se účastnili symbolického pohřbu 

Jeţíše Krista. Nejprve vyslechli jsme kázání, o němţ jsem se jiţ prve zmínil, a před pohřbem 

samým čekali jsme v chrámě a pozorovali lid. 

Na vysokém katafalku se stříškou na čtyřech sloupcích byl poloţen kříţ s Jeţíšem Kristem. 

Tu přišla matka asi s dvou-tříletým děvčátkem a na ruce drţela kojence. Poklekla, vroucně se 

pomodlila a s opravdovou zboţností políbila kříţ. Pak zvedla děvčátko, aby i ono mohlo kříţ 

políbit, a kdyţ je pak postavila na zem, vzala do rukou své nemluvně a i je sklonila nad kříţ, 

aby i ono jej políbilo. 

Pozorovat tento upřímný projev zboţnosti a víry bylo přímo dojemné. A tato zboţnost a 

neochvějná víra v Boha ţije skorem ve všech lidech umbriiského kraje. 

S radostí zdrţeli jsme se na místě, abychom se stali svědky dalších scén této poboţnosti. 

Celé město bylo vzhůru. Všechno se připravovalo na průvod. Nikdo nesměl chybět, nikdo 

nesměl zůstat doma vyjma stráţců ohně. Ţeny, děti, muţi, všichni šli zapojit se do průvodu, 

bez rozdílu stavů, zámoţní i chudí, dělníci i páni. Pohled na tento jednotný průvod, který 

procházel městem slavnostně vyzdobeným girlandami a mnoţstvím světel, byl velmi 

zajímavý. Stál jsem se svým přítelem stranou, na místě, odkud jsme mohli přehlédnout 

všechno, co se dělo a kolem přešlo. Nic neušlo mé pozornosti. 

Pozoroval jsem tváře dělníků a chudiny, které nesly stopy únavy, úmorné práce, ba i strádání. 

Ale v obličejích jejich nebylo ani stopy po nespokojenosti, nenávisti nebo závisti. Ze všech 

očí zářila radost, spokojenost, ba přímo blaţenost, neboť to byli lidé, třebaţe těţce pracující a 

mnohdy i bídou obtíţení - kteří našli svého Krista a Ten jim ulehčení dal. Víra v Jeho Lásku, 

které svatý František dovedl tak přesvědčivě učit, nalévala do srdcí jejich balsám úlevy a sílu 

ke snášení všeho utrpení. Proto se také štěstí a spokojenost zračila v jejich tvářích. Nalezli 

svou poesii ţivota v náboţenství a ve své víře. 

Vida tento průvod šťastných, spokojených dělníků, kráčejících za Kristem, připomněl jsem si 

maně naše průvody dělníků v Praze, ať socialistické nebo komunistické. V těchto domácích 

průvodech nespatřil jsem nikdy spokojené, láskou a štěstím zřící tváře. Ba, právě naopak 

působily na mne vţdy tíţivým dojmem nespokojenosti, závisti a nenávisti proti těm, pro něţ 

pracovali. Tyto průvody nevyjadřovaly nikdy projevy skutečného bratrství. Spíše přiznávaly 

se k nepřátelské zaujatosti bratra proti bratru. A proto v nich bylo vţdy cosi studeného, 

smutného aţ k pláči. 

Při porovnávání takovýchto dvou průvodů pochopil jsem také, proč to všechno u nás tak 

dopadá. Chybí nám právě to nejdůleţitější, čeho jest zapotřebí ke šťastnému, spokojenému a 

radostnému ţivotu - a to jest l á s k a . A tuto lásku můţe do našich srdcí vloţit jenom Bůh a 

jenom tehdy, kdyţ se k němu obrátíme s tak velkou, čistou vírou, jako to dovedou občané 

umbriiští. 
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Bez Boha, bez lásky k Němu a k bliţnímu, není šťastného ţivota. Tím výše musíme pak 

ocenit zásluhy svatého Františka, který svým ţivotem, svou láskou, pokorou, čistotou, 

trpělivostí, poslušností a spokojeností s chudobou dovedl nakazit celý umbriiský kraj nejen 

pro dobu svého ţivota, nýbrţ i na staletí potom. 

Kdyţ se v roce 1926 oslavovala památka sedmistého výročí smrti svatého Františka, spěchal 

jsem znovu do jeho kraje, abych navštívil místa, která jsem při své první návštěvě nemohl jiţ 

spatřit. 

Tak jsem dostal také aţ na horu Alvernskou, kde svatý František ţil v době, kdy dostal svatá 

stigmata. 

Tuto druhou cestu vykonal jsem ve společnosti Třetího řádu františkánského se dvěma přáteli, 

stejně se mnou smýšlejícími. Protoţe byla mezi námi harmonie, proţili jsme mnoho krásných 

okamţiků. Pro mne navţdy památnou zůstane jeskyně svatého Františka na Alverně, kde 

proţil jsem sám cosi tak ohromného, ţe nikdy nevymizí to z mé paměti. Avšak tento váţný, 

hluboký záţitek duchovní nemohu prozradit veřejnosti. 

Abych nerušil klad ţivota a působení svatého Františka, nechci tu vyprávět detaily z této 

druhé cesty, které by odhalovaly veliké rozdíly mezi tehdejšími a dnešními lidmi, kteří se 

hlásí u nás mezi ctitele tohoto světce.  

Chtěl bych ještě srovnat působení svatého Františka z Assisi s působením našeho velikého 

mistra a učitele Jana Husa. I on byl Bohem povolán, aby učinil pořádek v církvi, která tehdy 

jistě zasluhovala mnoho výtek. Mistr Jan Hus měl tedy týţ úkol jako svatý František, t. j. 

očistit křesťanství v rámci římskokatolické církve. 

Činil tak s největší dokonalostí. I on dával svým ţivotem nejkrásnější příklad a svou láskou k 

pravdě vedl lid k chápání pravého ţivota křesťanského. A přec byl veliký rozdíl mezi půso-

bením Husovým a Františkovým. František n e k á r a l  nesprávný ţivot kněţský tak, jak to 

tehdy zcela po právu činil mistr Jan Hus. 

A nyní uvaţujme o důsledcích tohoto rozdílného působení za stejným cílem. 

Svatý František dokázal, ţe jeho řády, jeho zásady rozšířily se po celém světě, a byl - ač 

církev nerada do tohoto kyselého pro ni jablka kousla - prohlášen za svatého. A po sedmi 

stech letech, při výročí jeho úmrtí, celý svět oslavoval tohoto chudáčka svatého Františka. 

Nebylo rozdílu mezi církvemi, ba i nejpokrokovější lidé psali plni nadšení, obdivu a chvály o 

ţivotě tohoto světce. To byl výsledek Františkova k l a d u . 

A co následovalo po tak obětavém a krásném působení našeho mistra Jana? Byl upálen na 

hranici jako kacíř, třebaţe tento čin nesouhlasil ani s nejzákladnějšími zásadami učení Jeţíše 

Krista. Byl to projev naprostého rozporu s učením Jeţíšovým, které hlásalo především lásku a 

odpouštění všem i vlastním nepřátelům. Opravdoví stoupenci a následovníci Krista nebyli by 

nikdy dokázali upálit člověka jenom proto, ţe nesouhlasil se způsobem jejich ţivota. A proto 

tato nekřesťanská msta, která se v odsouzení a upálení mistra Jana Husi jeví, zůstane 

navţdycky těţkou skvrnou na těch, kteří tak špatně chápali křesťanské učení, které měli 

hlásati. 

Ale protoţe kaţdé zlo nese v zápětí zase zlo, vyvstala v českém národě nad tímto činem 

římské hierarchie taková nenávist a ţivelná zášť ke všemu římskému, ţe lidé zapomněli, ţe 

Hus hlásal čisté křesťanství a přál si pouze očištění jeho v rámci římskokatolické církve. 

Zapomněli na to, ţe se sami prohřešují proti učení Kristovu, kdyţ ve své nenávisti sáhli ke 

zbrani. Těţké, tragické byly důsledky tohoto nepochopení Jak Krista, tak i Husa samého. Jako 

trest následují nekonečné, krvavé boje náboţenské, aţ konečně přichází pak Bílá Hora se 

svými tragickými a těţkými následky pro český národ. 

Tato fakta jsou s duchovního hlediska velmi důleţitými poznatky rozdílu mezi k l a d e m  a  

z á p o r e m  ţivota. 

Dnes, kde kdo u nás oslavuje památku mistra Jana Husa. Přitom však i mnohý z obdivovatelů 

a oslavovatelů Husových zapírá křesťanství, zapírá svou víru v Boha a nesnaţí se v ničem, ba 
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ani v nejzákladnějších věcech, jeţ Hus hlásal a na něţ největší důraz kladl, následovati jeho 

příkladu. 

Při kaţdé oslavě Husově měli by si oslavovatelé uvědomit a vţdy znovu zdůrazňovat, ţe Hus 

byl bojovníkem K r i s t o v ý m , ţe se snaţil především o očištění ţivota k ř e s ť a n s k é h o , 

a ţe se proto projevil právě v národě českém, protoţe tento je povolán k tomu, aby v 

budoucnu byl vůdcem v duchovních věcech í ostatním. 

Také jistě ne náhodou dán byl českému národu Komenský, jako jeho veliký vůdce a učitel, a i 

Chelčický. 

Proto ať dnes jiţ mluvíme o svatém Františku z Assisi nebo o Husovi nebo o Komenském, u 

kaţdého stejně musíme si uvědomovat, co všichni tito tři velikáni hlásali a po čem touţili, aby 

se na světě uskutečnilo. 

Byla to jen touha po vzájemné lásce, bratrství, volnosti a svobodě, která má nás p r a v d o u  

přivést k poznání nejvyššího vůdce našeho - Jeţíše Krista, a dále i k poznání našeho vlastního 

poslání na této zemi. 

Přemýšlejte o tom - a snad i vám vzejde paprsek světla, který vás dovede k lásce, abyste i vy 

uměli ve svém ţivotě vţdy a všude působit jen láskou, kterou vás můţe naplnit jen Bůh přijetí 

Krista. 

Zdálo by se mi, ţe by mé vyprávění o svatém Františku z Assisi zůstávalo neúplným, 

kdybych k němu nepřipojil alespoň jednu ilustraci plnou ţivých, sytých barev, dokreslující 

nejvěrněji obraz tohoto světce a jeho prostého, odříkavého, láskyplného a pokorného ţivota. 

Touto ilustrací můţe být jediné alespoň malý vyňatek z knihy  

»Kvítka svatého Františka«*) 

(Fioretti di san Francesco). 

Z prostých příběhů ze ţivota svatého Františka, které hned krátce po jeho smrti byly sebrány a 

zachráněny před zapomenutím, uvádím zde 

 

*) Vyšlo v překladu Karla Dostála-Lutinova nákladem »Nového ţivota« v Novém Jičíně na 

Moravě. 

 

VIII. kapitolu. 

Jak svatý František, jda cestou s bratrem Lvem, vykládal mu ty věci, 
které jsou dokonalou radostí. 

 

Kdyţ jednou svatý František přicházel z Perugie k Panně Marii Andělské s bratrem Lvem 

času zimního a ukrutná zima jej velmi trápila, zavolal na bratra Lva, který šel napřed, a pravil 

takto: 

»Bratře Lve, ačkoliv bratří menší v kaţdé zemi dávají veliký příklad svatosti a dobrého 

vzdělání, nicméně přece napiš a pilně zaznamenej, ţe není v tom dokonalé radosti.« 

A kráčeje svatý František cestou dále, zavolal po druhé: 

»O, bratře Lve, byť menší bratr osvěcoval i slepé, narovnával ochromené, vyháněl ďábelstva, 

navracel slyšení hluchým a chůzi chromým, řeč němým, a co větší věc, byť i křísil umrlé ode 

čtyř dnů, napiš, ţe v tom není dokonalé radosti.« 

A popošed kousek, zakřikl hlasitě: 

»O, bratře Lve, kdyby menší bratr znal všechny jazyky a všechny vědy a všechna písma, 

jakoţ i kdyby znal prorokovat a zjevovat, nejen věci budoucí, ale i tajemstva svědomí a duší, 

napiš, ţe není v tom dokonalé radosti.« 

I šli zase kousek dále, a svatý František zavolal zase hlasitě: »O, bratře Lve, ovečko Boţí, byť 

i bratr menší hovořil jazykem andělským a rozuměl běhům hvězd a silám bylin, a byť mu 
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byly odhaleny všechny poklady světa a byť poznal síly ptáků a ryb a veškerých ţivočichů a 

lidí a stromů a skal a kořenů a vod - napiš, ţe není v tom dokonalé radosti.« 

Zašli ještě kus a svatý František volal hlasitě: 

»O, bratře Lve, kdyby menší bratr uměl tak dobře kázat, ţe by obrátil všechny nevěrce na víru 

Kristovu, napiš, ţe není v tom pravé radosti.« 

A kdyţ takové mluvení trvalo jiţ dobré dvě mile, bratr Lev s velkým udivením se ho tázal: 

»Otče, prosím tě pro Boha, abys mi řekl, kde ţe jest radost dokonalá.« 

A svatý František mu odpověděl takto: 

»Aţ my budeme u Panny Marie Andělské, tak promoklí deštěm, skřehlí zimou, zamazaní 

blátem, sklíčení hladem a zaklepeme na bránu klášterní a fortník přijde nadurděný a řekne: 

Kdo jste? a my řekneme: My jsme dva z vašich bratří. A on řekne: Nemluvíte pravdy, ale jste 

dva pobudové, co se potloukáte a šidíte svět a ukrádáte chudým almuţny, vari odtud! a 

neotevře nám a nechá nás venku stát ve sněhu a ve vodě, v zimě a hladu aţ do noci - a kdyţ 

my takovou křivdu a takovou ukrutnost a takové vyprovození sneseme trpělivě, aniţ bychom 

se pohoršili, aniţ bychom reptali proti němu, a pomyslíme-li pokorně a v duchu lásky, ţe 

tento fortník nás v pravdě zná, ţe Bůh mu dává mluviti proti nám: Ó, bratře Lve, napiš, ţe tu 

jest dokonalá radost. A kdyţ my budeme klepati dále a on vyjde rozzlobený a jako syčáky 

dotěrné nás bude odhánět s nadávkami a políčky, volaje: Táhněte odtud, lotříci ošemetní, 

jděte si do špitálu, neboť u nás nebudete ani jíst ani noclehovat. A kdyţ my to sneseme 

trpělivě a s láskou: Ó, bratře Lve, napiš, ţe v tom je dokonalá radost. A kdyţ my, dohnáni 

hladem a zimou a nocí, přece budeme silněji klepat a volat a prosit pro lásku Boţí s velkým 

nářkem, aby nám otevřel a pustil nás přece dovnitř, a on ještě více pohoršený řekne: Tohle 

jsou darebové dotěrní, já je vyplatím důkladně, jak toho zasluhují, a vyjde se sukovicí a 

chytne nás za kapuce, strouhne námi na zem a poválí nás ve sněhu a napráší nám tou holí od 

hlavy do paty - a kdyţ my to všechno sneseme trpělivě a s radostí, uvaţujíce muka Krista 

poţehnaného, která máme snášet z lásky k němu, ó, bratře, Lve, napiš: ţe zde a v tomto je 

dokonalá radost. A protoţ, poslyš konec, bratře Lve. Nade všecky milosti a dary Ducha 

Svatého, které Kristus popřává přátelům svým, jest i vítěziti nad sebou samým a ochotně pro 

lásku Kristovu snášeti muka, křivdy, pohany a nehody, neboť všemi ostatními dary Boţími 

nemohli bychom se chlubiti, neboť nejsou naše, ale Boţí. Proto praví Apoštol: Co máš, co bys 

neměl od Boha a kdyţ jsi to obdrţel od něho, proč se chlubíš, jako bys to měl ze sebe? Ale v 

kříţi trápení a souţení můţeme se chlubit, anť praví Apoštol: Nechci se chlubiti neţ v kříţi 

našeho Pána Jeţíše Krista. 

 

5. Láska 

(Přednáška proslovená 4./III. 25 v Přerově.) 

 

Nemohl bych jinak začít dnešní stať, neţ citováním chvalozpěvu Lásky z 1. epištoly sv. Pavla 

ke Korintským, kapitola 13. 

»Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, učiněn jsem měď zvučící 

aneb zvonec znějící. 

Kdybych měl proroctví a povědom byl všelikého tajemství i všelikého umění, a kdybych měl 

všecku víru, ţe bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem. 

A kdybych vynaloţil na pokrmy všecken statek svůj, abych vydal tělo své ke spálení, a lásky 

bych neměl, nic mi to neprospívá. 

Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se. 

V nic neslušného se nevydává, nehledá svých věcí, nedá se zdráţditi, neobmýšlí zlého. 

Neraduje se z nepravostí, ale spolu raduje se pravdě. 

Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká. 
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Láska nikdy nevypadá, jeţto buď ţe proroctví jsou, ta přestanou, buď jazykové, ti utichnou, 

buď umění, to v nic přijde. 

Z částky zajisté poznáváme, a z částky prorokujeme. 

Ale jakţ by přišlo dokonalé, tehdy to, coţ jest z částky, v nic přijde. 

Dokudţ jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě; ale 

kdyţ jsem muţ, opustil jsem dětinské věci. 

Nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáţ tváří ve tvář. Nyní poznávám z 

částky, ale tehdy poznávám, jakţ i poznán jsem. 

Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale n e j v ě t š í  z nich jestiť láska.  

 

Toto překrásné vylíčení moci lásky mohlo by lidstvo přesvědčit, ţe bez lásky není pravého 

ţivota. Ale bohuţel, lidstvo naplněno sobectvím - nedovede této lásky přijímat, a na úkor svůj 

vlastní, neponechává v srdcích svých místa pro ni. Proto tolik bídy, utrpení a muk. 

A přece - zdroj nejvyšší Lásky zůstává pro nás neustále otevřen a kaţdým okamţikem k nám 

doráţí. Tento Zdroj vší Lásky, nevyčerpatelný a věčný - je v Bohu, v nejvyšší Moci, v 

nejvyšší Moudrosti. Podobně jako z ohnivého centra vyráţejí nezadrţitelné výbuchy plamenů, 

tak i z tohoto Zdroje Lásky proniká Láska mocnými výbuchy do vesmíru a zasahuje vše čisté 

a po této Lásce baţící. Touto Láskou vše na světě ţije a bez této Lásky nic krásného, 

ušlechtilého a dokonalého není moţné. 

Kdyby Láska k lidstvu přicházející byla jím upřímně chápána a skutečně přijímána, a kdyby 

lidstvo touto Láskou naplněné, dovedlo ji ze sebe vydávat a kolem sebe šířit, pak by musel 

být na světě opravdu ráj. Lidstvo ţilo by nejkrásnějším, nejšťastnějším ţivotem v naprosté 

spokojenosti a harmonii. Nebylo by ţádného utrpení, nebylo by bídy, ani hladu ani nemocí, 

neboť Láska, projev všemohoucího Boha Otce, má zázračnou moc a sílu. 

Láska našeho Otce nebeského k nám je tak ohromná, a Jeho touha naplnit touto Láskou 

všecko lidstvo je tak veliká, ţe jenom nezměrná síla lidského zla znemoţňuje duším Lásku 

tuto přijímati. Tohoto zla bylo jiţ před příchodem Pána Jeţíše Krista na světě tolik, ţe lidstvo 

neznalo jiţ ani Lásky a bylo by muselo propadnout úplné zkáze, z níţ nebylo by návratu k 

nejvyššímu Zdroji Lásky. 

Proto Bůh Otec vyslal Svého jednorozeného Syna Jeţíše Krista na svět, aby se za nás 

obětoval a přijal na sebe člověčenství se všemi důsledky pro hmotného člověka platícími. 

Proto Ho vyslal na svět, aby nás poučil o veliké Milosti Otcově, kterou nám nabízí, dává, a je 

ochoten dávat nám v kaţdém okamţiku. 

Pán Jeţíš je pojítkem mezi Otcem a lidstvem. Přišel, aby se stal prostředníkem mezi zdrojem 

nejvyšší Lásky a námi, aby nás naučil tuto nejvyšší Lásku přijímat. Zřídil také v duchovním 

světě veliké Bílé bratrstvo Lásky, které má napomáhat šíření Lásky Boţí, jak ji po celém světě 

hlásal sám Jeţíš Kristus, který nám ukázal, jak budovati Království Boţí zde na zemi. 

Leč lidstvo zůstává hluchým, netečným, necitlivým k těmto velikým proudům Lásky Boţí. 

Otupilo svůj cit a ve své pýše pozvedlo rozum do té míry, ţe se rozhodlo raději slouţit Satanu 

neţ Bohu, raději rozsévat zlo neţ šířit Lásku. 

Jen duše pokročilé, vyspělejší a čisté jsou připraveny pojmout v sebe paprsky Lásky Boţí a 

jimi kolem sebe působit. Tyto duše mají být příkladem a zářícím vzorem pro ostatní lidstvo, 

ale na místě toho vidíme smutné příklady toho, jak masa lidu na tyto zasvěcence Lásky 

pohlíţí a jak s nimi zachází. 

Vţdyť s nejvyšším představitelem Lásky, Jeţíšem Kristem, zacházeli jako s zločincem a 

odsoudili Ho raději k potupné smrti na kříţi, neţ by se zřekli svého sobectví, své pýchy z 

rozumu a svých výhod, vyplývajících z dočasného ovládání lidstva. Právě oni představitelé 

nejvyšší učenosti a hlasatelé Starého Zákona měli být prvními, kteří měli přijmout Jeţíše 

Krista - Lásku Boţí, a starat se o to, aby věřícím duším tuto Lásku dále zjevovali. 
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Neučinili tak. Jen malá hrstka lidí začala hlásat Království Boţí na zemi a učila lid Novému 

Zákonu. To byli lidé, kteří v tomto novém učení spatřovali jedinou spásu lidstva. Jen proto 

dovedli je hlásat tak neochvějně, beze strachu, statečně a obětavě. A třebaţe nechtěli nic 

jiného neţ lidstvu prospěti, stali se nakonec obětí lidské zloby. Popatříme-li zpátky na doby 

prvního křesťanství, tu plni úcty musíme obdivovat heroismus prvních hlasatelů Lásky Boţí. 

Byl to heroismus, který končil martyriem, strašným utrpením - a to jen proto, ţe poznanou 

pravdu o veliké Lásce a její moci nechtěli zapřít. 

Kdyţ pak přešly prvé, nejkrutější doby pro vyznavače Syna Boţího a Jeho nejvyšší Lásky, tu 

jako by křesťanství nebo jeho vůdcové zapomněli na nejdůleţitější sloţku hlásaného 

náboţenství - na Lásku. I tohoto nového, krásného učení zmocnili se lidé, kteří na místě 

láskou byli naplněni sobectvím, a ti všelijak zkreslovali čisté učení Pána Jeţíše Krista, aby 

vyhovovalo jejich sobeckým cílům a pomohlo jim k získání moci nad lidmi. 

Proto jako meteor na obloze zjevil se v církvi svatý František z Assisi, který svým ţivotem a 

svými skutky dovedl láskou svou dokonale napodobit náš nejskvělejší vzor - Jeţíše Krista. 

Dovedl se zříci nejen majetku, nýbrţ i všech výhod, které mu poskytovala jeho rodina a 

uvázat se dobrovolně v naprostou chudobu. Nepotřeboval mít docela nic - protoţe měl to 

nejvyšší - Lásku v sobě, která je vším. Ve své ohromné lásce dovedl se obětovati bliţním, 

trpícím, zejména těm, kterým se všichni vyhýbali. On se jistě nemusel bát malomocných a 

utíkat před nákazou, protoţe sídlící v něm Láska Boţí ochránila jej před nebezpečím, jemuţ 

by druzí neunikli. Jeho láska ke všemu tvorstvu, k ţivotu, přírodě i lidem byla tak ohromná, 

ţe viděl svého bratra ve všem, ať to byl kámen, voda, strom, květina, zvíře, slunce, měsíc, 

vítr. Ve všem cítil ţivot, ke všemu přímo hořel láskou. Ale svatý František z Assisi dovedl 

také láskou svou odpouštět, dovedl láskou svou omlouvat hříchy i poklesky jiných. A protoţe 

byl naplněn tak ohromnou láskou, mohl činit také zázraky podobně jako Pán Jeţíš a jeho 

apoštolové.  

Tento největší světec, největší hlasatel Lásky po Kristu, nebyl však jediný, který se snaţil 

přivést lidstvo k pochopení nejvyšší Lásky Boţí. Byla jich celá řada, kteří byli Bohem vysláni 

na tuto planetu, aby lidstvu vţdy znovu připomínali přítomnost Jeho Lásky. Ale lidstvo, jako 

by bylo slepé a hluché, neslyšelo a nevidělo, co se kolem něho děje, a neobrátilo se od svého 

sobectví k lepšímu ţivotu. 

Věřím, ţe nemalou vinu mají na tom ti, kteří měli v moci hlásání Evangelií a učení Jeţíše 

Krista. Mnozí mezi nimi nebyli sami schopni přijmout paprsky Lásky Boţí, a protoţe neměli 

sami ve své duši nic, co by mohli rozdávat, nemohli naplňovat duše lidské Láskou Boţí. Byl-

li jim jejich vznešený úkol jen prostředkem k získání pohodlného ţivota a upevnění světské 

moci, pak rozhodně nemohli být budovateli Království Boţího zde na zemi. A v tom také 

myslím, ţe spočívá hlavní příčina toho, proč dnes, skorem dva tisíce let po příchodu Jeţíše 

Krista, jen tak málo duší je připraveno přijmout paprsky Lásky Boţí, jako by v duších 

lidských nebylo pro ně místa. Proto také, na místě světla Boţí Lásky zříme všude jen temnotu 

lidského sobectví. 

Mnohý se ptá, proč Bůh, dárce této veliké Lásky, neudílí ve Své nejvyšší spravedlnosti a 

moudrosti všem Svým dítkám stejně? Ale ptá-li se takto, zapomíná, ţe i zde je třeba činitelů 

dvou. Jednoho, který dává a druhého, který přijímá. Odmítané dary nelze vnucovat. 

Nad tímto problémem zamýšlela se jiţ v dobách útlého dětství svatá Terezička Jeţíškova a 

překvapila jednou svoji vzornou maminku podobnou otázkou. Maminka nepřišla však do 

rozpaků a našla i názorný příklad, na kterém by jí odůvodnila tuto zdánlivou nestejnost Boţí 

štědrosti. Poţádala Terezičku, aby přinesla dţbán vody. Ze dţbánu odlila nejdříve do sklenice, 

a pak sundala s prstu náprstek a stejně jako sklenici naplnila i jej aţ po okraj vodou. 

»Podívej se, miláčku,« řekla pak, »obě tyto nádoby naplnila jsem vodou aţ po okraj, a přece 

ve sklenici je mnohem více neţ v náprstku, a ve dţbánu je zas mnohem více neţ ve sklenici. 

To proto, ţe ani do sklenice, ani do náprstku se více vody nevejde. Stejně tak jest tomu i s 
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lidmi. Jeden je schopen pojmout v sebe větší mnoţství Lásky, kdeţto druhý je schopen 

přijmouti jen nepatrné mnoţství. Dle toho pak jeví se i výsledek celého ţivota jednotlivých 

lidí.« 

Toto srovnání jest velmi případné a výstiţné, a lidé měli by se nad ním trochu zamyslet a říci: 

»Jsem já tím náprstkem, sklenicí nebo dţbánem? Jsem připraven přijmout v sebe tolik Lásky, 

kolik je Bůh ochoten mně dát? Jsem schopen obětovat své sobectví, své pohodlí, své dobré 

ţivobytí a svou smyslnost jen proto, aby se do mne vešlo více Lásky Boţí, abych mezi svými 

spolubratry, a spolusestrami mohl nejvíce Lásky rozšířit? Jsem schopen očistit své myšlenky, 

svá slova, své skutky ode všeho zla, aby mohla z nich a jimi Láska vyzařovat?« 

Zamysleme se nad tím a přiznejme si upřímně, jak vlastně náš ţivot ve skutečnosti vypadá. O 

lásce se sice velmi mnoho mluví, ale není to povětšině Láska Boţí, vyvěrající z nejvyšší 

bytosti. I veliká hesla lásky bývají mnohdy pouhou náhraţkou lásky opravdové, takţe tato 

paláska ve skutečnosti nezasluhuje si ani tohoto velebného, svatého jména. 

Ze všech odstínů lásky zůstává nejvýše láska mateřská, leč ani tato láska neprojevuje se u 

všech matek. Bůh sám vkládá tuto pravou, čistou, obětavou, neunavnou lásku mateřskou do 

srdce matčina, aby v této lásce očekávala a přijala novou duši, která se vtělila do jejího plodu. 

Jiţ samo narození dítěte znamená pro matku veliké utrpení a bolesti, na něţ však matka ráda 

zapomíná v témţ okamţiku, kdy děcko své spatří. Od této chvíle děcko jest a má býti pro 

matku celým jejím světem. 

Dovede někdy některé dítě ocenit velikou, obětavou lásku mateřskou, která je tak pečlivě 

opatrovala, ošetřovala a obsluhovala, kdyţ byly ještě bezmocnými batolátky? Dovedou děti 

ocenit bezesné noci matčiny nad jejich lůţkem, kdyţ byly nemocny? Dovedou ocenit to, čeho 

všeho se matka musela zříci, aby jim nic nechybělo, aby jim mohla slouţit, aby je mohla 

vlastním svým mlékem napájeti? Toho se matka od dítěte nikdy nedočká, a přec kaţdé dítě 

mělo by takovou matku ctít jako pravou světicí. 

Ale postavme vedle takovéto pravé matky matku druhou, která také dala ţivot dítěti, ale 

pravého mateřství v sobě nepocítila. Netěšila se nikterak na zrození nového člověka, celý stav 

těhotenství byl jí na obtíţ, neboť jí překáţel v obvyklých zábavách, společnostech a 

radovánkách, jichţ se nemohla účastnit. A kdyţ se pak konečně dočká zrození svého děcka, 

svěřuje je ihned cizím rukám, sama je nekojí, sama se o ně nestará, jen podle nálady všimne si 

jej, aby si s ním pohrála jako s loutkou. A i kdyţ pociťuje k dítěti svému lásku, takţe by je 

nerada ztratila, to není rozhodně pravá, čistá Láska Boţí. To jest láska omezená na určité 

vlastnictví, na jakýsi druh majetku, který ve svém dítěti vidí. Ve svém sobectví ţádá pak na 

dítěti, aby jí dělalo ve všem jen radost, a jakmile pozná, ţe děcko jdoucí svou vlastní cestou 

nepodřizuje se ve všem jejím názorům, ochabuje ihned i v této své nedokonalé lásce a od 

děcka se odvrací. 

To není Láska, o jaké svatý Pavel pěl takový hymnus. Taková maminka měla by srovnat svoji 

lásku s Láskou svatým Pavlem opěvanou. 

Co máme pak nakonec říci o takové matce, která vraţdí v sobě zárodek budoucího ţivota, 

nebo dokonce vraţdí jiţ děcko zrozené, jen aby se zbavila přítěţe a nepohodlí? Takové ţeny 

nezasluhují rozhodně jména matky. Jejich duchovní »já« je tak nízké, tak nečisté, tak zvrhlé, 

ţe se v něm nemůţe usadit ani nejmenší krůpěj Boţské Lásky. 

Další druh lásky jest láska mezi milenci. I zde jest opravdovou vzácností láska dvou duší, 

které se našly na duchovní cestě, a které dávají přednost lásce a splynutí duševnímu, před 

láskou a splynutím fysickým. Jejich láska jest opravdu čistá, obětavá, pravá, a dospěje-li 

konečně v této harmonii k intimnímu spojení - není v tom hříchu. 

Ale devadesát devět procent, ba snad i více milujících se dvojic, mluvících o lásce, neznají 

jinou neţ lásku smyslnou, tělesnou, která však nevyvěrá ze zdroje Lásky věčné. Jejím 

podkladem je jen chtíč, smyslnost, touha po poţitku smyslů, a proto také takováto nepravá 

láska vyprchá mnohdy jiţ při prvém tělesném styku. Zpravidla však mizí hned, jakmile se 
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objeví následky její. Proto mluvit v takových případech o lásce je hříchem, neboť tím se jen 

zlehčuje pravá, čistá Láska Boţí. 

Také velmi se různí láska mezi přáteli. Dejte si dobrý pozor, neţ budete někomu přísahat 

lásku přátelskou. I ta musí vyvěrat z věčnosti, neboť má spojovat dvě duše přátelské, dvě duše 

příbuzné. Ale ochladne-li vaše láska, jakmile váš přítel ve všem s vámi nesouhlasí, nebo 

ochladne-li proto, ţe se váš přítel dovolil vytknout vám nějakou chybu, pak vaše láska byla 

jen povrchní a nevyvěrala z věčnosti. 

I vám doporučuji, abyste si před uzavřením přátelství přečtli pozorně 13. kapitolu z 1. epištoly 

sv. Pavla ke Korintským, aby jste si byli dobře vědomi toho, co od vás ţádá pravá, čistá Láska 

přátelská. 

A nyní vrátíme se zase do rodinného ţivota. 

V rodině je několik dětí, a matka o nich tvrdí, ţe je má všecky stejně ráda. Ale přijdete-li do 

této rodiny častěji, neujde vaší pozornosti, ţe jednomu z dětí přece jen přilepšuje, promíjí mu 

mnohé, co by neprominula druhému. To je krátce řečeno mazlíček. Naproti tomu jest zaujata 

proti dítěti druhému a za kaţdou maličkost přísně je trestá. 

Takováto láska mateřská je přibarvena sobectvím, a nemá cenu ani pro onoho mazlíčka, 

protoţe touto falešnou láskou duši svého milovaného děcka velmi škodí. Jest to láska ničící, 

jíţ nelze zvát čistou, pravou Láskou mateřskou. Její zdroj není rozhodně v Bohu. 

Také láska muţe k ţeně a ţeny k muţi jen v málo případech mohla by se zváti čistou Láskou 

Boţí. Jejich klidné souţití nemusí být vţdy dokladem jejich vzájemné absolutní lásky. Láska 

manţelská vyvrcholuje také jen v obětech jednoho pro druhého. Nejlepší příleţitostí k 

vyzkoušení její hloubky a pevných základů je chvíle, kdy jednoho z manţelů potká nějaké 

neštěstí. Dovede-li jeden druhému ulehčovat v těţkých chvílích neštěstí, dovede-li s ním 

skutečně cítit a obětovat se pro něj, pak teprve dokázali, ţe pojí je navzájem pravá, čistá 

Láska Boţí. Ale sebemenší stín nevole neb výčitky, ţe neštěstí jednoho má druhý spolu s ním 

snášet, ukazuje na duši sobeckou, postrádající Lásky věčné. 

Zkušebním kamenem lásky manţelské jest i chvíle, kdy nadejde rozloučení smrtí. Pláče-li 

ţena pro ztrátu svého muţe, naříká-li na těţký osud, který jí vzal toho, kterého milovala, není 

to vţdycky důkazem nejčistší Lásky. Ve většině případů bývá to zase jen sobectví, které 

oplakává odchod toho, kdo se o ţenu staral a svým postavením a majetkem zajišťoval jí 

blahobyt a účast při různých radovánkách. Kdyby v její lásce nebylo tolik sobectví, musela by 

si ve svém ţalu připomínat, ţe odešlý vešel vlastně do lepšího, duchovního ţivota, a myslela 

by více na něj neţ na sebe. Přála by mu tuto změnu, která se s ním stala a na místě s pláčem 

vzpomínala by na jeho dobrotu a starostlivost s láskou, která by mu jeho záhrobní ţivot činila 

příjemnějším a šťastnějším. Na místě smutku, ţalu, nespokojenosti přenášela by na jeho duši 

fluidy své lásky, a radostného pochopení, a tím by mu nejvíce poslouţila, neboť jeho duše, 

odpoutaná od hmotného těla, jest nyní mnohem citlivější, neţ byla za ţivota pozemského. 

A nyní chtěl bych se zmínit ještě o lásce k bliţnímu, která po lásce k Bohu má být nejvyšší, 

nejdokonalejší. 

Poloţme si především otázku: Kdo je naším bliţním? Všeobecně se myslí, ţe bez rozdílu 

kaţdý člověk na světě je naším bliţním - ten nejbědnější stejně jako nejmocnější, ať přítel 

nebo nepřítel. Ale po pravdě není tomu tak. Kaţdý je sice našim duchovním b r a t r e m, a v 

tomto duchovním bratrství, před tváří jediného Otce, jsme si všichni rovni. Jediné v čem se 

různíme, jsou stupně duchovního vývoje, k nimţ jednotlivé duše dospěly. Tato různost 

duchovní vyspělosti obrazí se především v nestejné schopnosti duší přijímat v sebe Lásku 

Boţí. Čím vyspělejší duše, tím více v ní Lásky ke všem lidem, Lásky účinné, obětavé, Boţí. 

Čím více v ní Lásky, tím větší pak její povinnost pomáhati duším niţším. Láska tato nebyla 

Bohem jistě nikomu dána proto, aby se s pohrdáním odvracel od těch, kterým právě tato 

Láska můţe nejlépe usnadňovat duchovní vzrůst. Ale pravým bliţním našim, kterého máme 

milovati, jako sebe samého, jest jen ten, kdo nám činí dobro. Tak nás učil Pán Jeţíš, jenomţe 
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lidé nepochopili a mylně ztotoţňují pojem bratra a bliţního. A tato láska k bliţnímu, to je ta 

vyšší láska, neţ jakou jsme povinni ke kaţdému člověku. 

A právě tam, kde si se svým bliţním nerozumíte, kde se s ním názorově třebas i ostře 

rozcházíte, právě tam nejvíce je třeba poctivé, opravdové, nefalšované lásky k bliţnímu, 

protoţe o pravdě svých pravd a správnosti svého přesvědčení můţete přesvědčovat jenom 

láskou - nikdy ne nenávistí, pohrdáním, pomluvami, nactiutrháním a podobnýmí projevy zla. 

Konejte dobro pro dobro samo a nestarejte se o to, jak jedná, co dělá, čím vám ubliţuje druhý! 

Nejsme tu proto, abychom se navzájem soudili. Špatné skutky druhého budou přičteny vţdy 

jemu k tíţi, nikoliv nám. Kaţdý sám za sebe musí pečovat o to, aby neopustil nikdy cesty 

Lásky. Proto nestačí býti dobrý a laskavý jen k tomu, kdo je dobrý a laskavý k vám. Nestačí 

obětovat se jen pro toho, od něhoţ se sami můţete nadít obětí. Jděte se svojí láskou všude, a 

po celém světě najdete místa, kde budete moci seménka její zasévati! A nedejte se odradit od 

konání dobra ani tím, ţe mnohdy i nejlépe myšlený dobrý skutek obrátí se ve zlo. 

Uvedu Vám hned malý příklad takového zvráceného účinku dobra, které znám z vlastní 

zkušenosti. Jakémusi chudákovi chtěl jsem pomoci. Věděl jsem o jeho bídě, jak s rodinou 

strádá, a proto chtěl jsem mu přispěti, aby mohl provozovati vlastní ţivnost. Dal jsem mu do 

základu 500 korun a doufal, ţe tímto obnosem pomohu jemu i jeho rodině ke spokojenějšímu 

ţivotu. Ale chudák ten, v radosti, ţe drţí peníze v hrsti, zapomněl, k jakému účelu byly mu 

dány. Sezval své kamarády do hospody, a tam peníze propili. Kdyţ se pak k ránu podnapilá 

společnost rozcházela, spadl jeden z nich do škarpy a zlomil si nohu. Ostatní objednali si auto 

a jeli na výlet k Benešovu a i tento výlet napilých kamarádů měl svoji smutnou dohru. 

Tak se dobro, které jsem měl na mysli, obrátilo se ve zlo. 

Leč ani takovéto a obdobné případy nesmí nás odvrátit od konání dobra, nesmí zatvrdit naše 

srdce, abychom pro jeden nezdar odmítali nadále pomoci jiným, kteří našeho přispění sku-

tečně potřebují, ale musíme dobře uvaţovat, komu dobro prokazujeme, zda si toho zaslouţí, 

protoţe jinak se často zamýšlené dobro změní ve zlo. 

Při kaţdém dobrém skutku, který konáte, dejte vţdy dobrý pozor na to, aby váš úmysl 

vyplýval přitom opravdu jen z touhy vykonat dobro pro dobro samo. Nesmíte nikdy počítat na 

ţádnou odměnu, ať od lidí, ať od Boha. Kaţdý dobrý skutek vykonaný proto, abychom se 

Bohu zalíbili, není ţádným projevem lásky - nýbrţ projevem pouhého sobectví, které chce 

býti odměněno. Stejně tak i dobrý skutek, který konáte proto, aby se o něm veřejně mluvilo 

nebo v novinách psalo, jest jiţ odměněn tím, ţe jste na sebe upozornili. Skutky, pod nimiţ se 

v hávu dobročinnosti kryje pouze ješitnost a sobectví, nejsou skutky pravé, čisté Lásky, která 

přináší nejkrásnější odměnu. 

Z toho vidíte, jak nesprávně se mnohdy mluví a píše o projevech Lásky a Lásce samé. 

Opravdová Láska jest jen jediná, mocná, zářící. Je to Láska vyvěrající z věčného Pramene-

Boha. Jest to právě ona Láska, kterou svatý Pavel líčí. 

Chcete i vy býti poslem takové Lásky? Chcete i vy se přičinit, aby z vás všechno zlo bylo 

odklizeno a abyste byli připraveni k přijetí Lásky Boţí? Chcete se státi apoštolem i hlasatelem 

této Lásky? Ručím vám za to, ţe aţ se vašeho nitra dotkne mocný paprsek věčné Lásky, 

ucítíte v nitru svém takové blaho, takové štěstí, ţe byste je nezaměnili za nic na světě. 

Pamatujte na to, ţe naše zeměkoule je planetou, jíţ dán byl zákon Lásky - a vyvrcholením 

Lásky je oběť pro druhé. Z toho pak vyplývá, ţe tuto oběť z Lásky musí bez výjimky kaţdý 

přinést, ať jiţ v tomto nebo v příštích ţivotech. A kdo se neobětuje dobrovolně, bude 

obětován, ale bez zásluhy. 

Proste proto Pána Jeţíše Krista, aby i On byl vaším prostředníkem v přenášení Lásky z 

věčného Pramene do vašich srdcí, a bude-li prosba vaše upřímná, bude také s radostí 

vyslyšena. Pak teprve stanete se vědomým dítkem Boţím, které je s Otcem v neustálé 

harmonii, vyvírající z Lásky. 
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6. Víra a náboženství 

(Přednáška proslovená 4./V. 23 v Batizovcích na Slovensku.) 

 

Pojmy, které se kryjí za těmito dvěma slovy, jsou ve své podstatě tak rozdílné, ţe nelze je 

slučovat. Přesto však bývají slova tato velmi často zaměňována, takţe místo náboţenství 

uţívá se slova víra, místo víry náboţenství. I tak velký filosof náboţenský, jakým byl Tolstoj, 

ba i jím citovaní filosofové, náleţející do jeho »Kruhu četby«, velmi často tato slova 

zaměňují. A přece víra není náboţenství a náboţenství není vírou. 

Mohu stát úplně mimo všech církevních náboţenství, a přitom být nejpevněji věřícím. A 

naproti tomu jsou i mezi nejhorlivějšími vyznavači náboţenství mnozí, kteří pravé víry v sobě 

nemají. 

Víra jest vnitřní cit, který musí nás naplňovat při představách nebo úvahách o věcech 

abstraktních, které se nedají dokázat, o kterých nemůţeme s určitostí tvrdit ţe existují, protoţe 

se o jejich existenci nemůţeme přesvědčit. Náboţenství jest spíše naukou o tom, v co máme 

věřit a jak máme věřit. 

Víra sama o sobě, je-li absolutní, čistá, nezabarvená ţádnou pověrou, jest také ohromnou 

mocí. V Evangeliu čteme o víře, ţe je tak mocná, ţe hory přenáší, a ve slovech Jeţíšových se 

setkáváme velmi často s příkazem pevné, neoblomné víry. Vykládal-li Jeţíš Kristus svým 

apoštolům věci jim neznámé a nepochopitelné, musel se dovolávat především jejich víry. Byl 

si vědom toho, ţe hlásá čistou, nejvyšší, absolutní pravdu, která se můţe dotknout jenom srdcí 

naplněných vírou. Proto také při kaţdé příleţitosti tolik zdůrazňoval nevyhnutelnost víry, 

proto také ţádal ji nejen od svých učedníků, nýbrţ i posluchačů. A protoţe se vţdy znovu a 

znovu shledával s malověrností svých učedníků, kteří bez opravdové, pevné víry nebyli by 

schopni plnit svůj úřad apoštolský, pronesl k nim významná slova o moci a síle víry: 

»Budete-li chtíti, aby tato hora před vámi se srovnala se zemí, anebo aby vešla do hlubin 

mořských, a budete-li v ě ř i t i , ţe se tak stane, stane se tak.« 

Tato slova nejlépe vystihují, jakých zázraků je schopna opravdová víra. 

Uzdravoval-li Pán Jeţíš nemocné, ţádal nejdříve od nemocného prohlášení, ţe věří, ţe můţe 

býti uzdraven jeho Boţskou silou, neboť věděl, ţe vírou otvírá se duše lidská jako květ lotosu. 

Jen takto otevřená duše je schopna přijmout duchovní sílu, která očistí duši a tělo zbaví 

neduhu. A kdyţ nemocného uzdravil, řekl mu: 

»Víra tvá tě uzdravila. Jdi a nehřeš více.« 

Kdyţ se jednou apoštolové marně pokoušeli uzdravit nemocného, a tázali se Pána Jeţíše, proč 

se jim to nepodařilo, odpověděl jim: 

»Ó, vy, malověrní, pokavad já budu s vámi?« 

I těmito slovy Pán Jeţíš naznačil, ţe ke zdaru kaţdého díla je třeba víry, a proto kdyby byli 

v ě ř i l i , ţe nemocného uzdraví, byl by se jistě uzdravil. 

A teď si připomeňme římského důstojníka, pohana, který ţádal Pána Jeţíše, aby uzdravil jeho 

sluţebníka. Pán Jeţíš chtěl vyhovět jeho přání a chtěl jít do jeho domu. Ale důstojník řekl 

pokorně: 

»Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale rci toliko slovem, a já věřím, ţe bude 

uzdraven sluţebník můj.« 

Nato se Pán Jeţíš obrátil k apoštolům, aby zdůraznil jim velikou víru pohanského důstojníka 

v moc Boţí a řekl: 

»Nenašel jsem takové víry ani mezi Izraely.« 

Tak mohli bychom uvést celou řadu jiných a jiných příleţitostí, při nichţ Pán Jeţíš neustále 

zdůrazňoval učedníkům svým potřebnost a nezbytnost víry. Jak jinak mohl by dosáhnout 

toho, aby jeho posluchači pochopili Boha-Otce, o Němţ jim tolik vykládal? 

Bez víry nemůţe se nikdo k Bohu přiblíţit. Bez víry nenajde nikdy spojení s Ním, protoţe 

pojem i podstata Boha zůstane lidstvu navţdy ohromným tajemstvím. 



38 

Boha mimo Krista samého nikdo neviděl a nikdy neuvidí. Spatřujeme toliko projevy Boţí v 

jeho tvorbě, ale právě ony nejlépe mluví o moci, moudrosti, spravedlivosti a lásce Boţí. Stačí 

jen si uvědomit nekonečnost vesmíru, tajemnou logiku přírody nebo samotný zázrak ţivota, 

abychom museli uvěřit v existenci velikého Boha-Tvůrce. Vţdyť všecky přírodní zjevy jsou 

zmaterialisované myšlenky Boţí. 

Ale pokrokové lidstvo, zejména v právě končícím věku ryb, věku vývoje člověka 

rozumového, nechce přiznat existenci Boha, nechce uznat vyšší moc nad sebou. Dává 

přednost svému dosud neosvícenému rozumu, který se odklání od víry, jeţ mu nedostačuje. 

Chce být o všem přesvědčen, chce všechno ohmatat, prozkoumat, a právě proto dostává se jen 

na slupku, zůstává na povrchu a nikdy nepronikne rozumem svým do hloubky, do nitra, k 

duchovní podstatě věci samé. 

Mnohdy je to jen pýcha rozumářského člověka, která nechce připustit, ţe by nad svobodnou 

vůlí lidskou mohla rozhodovat nějaká vůle vyšší, nebo ţe by člověk při své svéprávnosti a 

soběstačnosti potřeboval ochrany Boţí. Mnohdy však, přinutíme-li podobného popírače 

jsoucnosti Boţí k přemýšlení a dáme mu příleţitost, aby své nevěrectví hájil, dočkáme se 

toho, ţe sám konečně uzná existenci jakési vyšší Moci, která rozhoduje nade vším, ve všem, 

tedy i v něm. 

Malý příklad, k němuţ bych mohl uvésti mnoho obdobných, zde uvedu. 

Přišel jsem jednou náhodou do rodiny jednoho inţenýra, který byl právě nemocen. Měl 

těţkou srdeční vadu a asthma, a byl právě tak těţce postiţen, ţe musel leţet. Věděl jsem o 

něm, ţe je naprosto nevěřící, stejně jako on věděl o mně, ţe já jsem pevně věřící. Ani jeden z 

nás neměli jsme proto v úmyslu rozhovořit se o věcech víry, ale řízením Boţím dostali jsme 

se přece jen k tomuto tématu. 

»Kdopak z inteligentních lidí mohl by ještě dnes věřit v Boha?« - řekl hned na počátku debaty 

velmi rozhodně. 

»Moţná, ţe se spolu velmi snadno dohodneme, neboť asi ani já nevěřím v takového Boha, v 

jakého nechcete věřit vy!« řekl jsem. 

Tím jsem svého společníka jaksi udivil, protoţe měl o mně představu poněkud jinou, neboť 

prý o mně slyšel, ţe jsem člověk věřící. Abych mu vyloţil své stanovisko a dokázal mu, co 

jsem mu dokázat chtěl, ptal jsem se ho, zda věří v nějakou moc nebo sílu vesmírovou, která 

všechno řídi, všechno v ţivot uvádí a při ţivotě udrţuje. Přisvědčil mi. Kdyţ jsem se však 

tázal, zda věří, ţe tato síla působí také v něm a jím se projevuje, popřel to kategoricky. Jediné, 

co v něm působí, je prý jeho vlastní rozum, vůle a energie. 

Dokaţte mi tedy toto své tvrzení - ţádal jsem na něm. 

A pan inţenýr začal hned dokazovat. 

»Předně, chci-li na příklad zvednout ruku, musí nejprve tento úmysl vzniknout v mé mysli, v 

mozku, pak musím svou vůlí chtít a vynaloţenou energií donutit svalstvo, aby ruku tuto 

zvedlo.« 

»Výborně!« - pravím - »zcela správně. Ale řekněte mi teď, proč vlastně leţíte na té posteli? 

Proč nevstanete? « 

Tato otázka přivedla pana inţenýra jaksi z rovnováhy. 

»To bude nějaká chytačka na mne,« - řekl v rozpacích. »Nikoliv, je to jednoduchá otázka, 

kterou mi máte docela prostě zodpovědět,« - řekl jsem. 

Po dlouhém přemýšlení řekl konečně toto: 

»Leţím proto, ţe mám srdeční vadu a asthma, tedy choroby, které mi brání volně se 

pohybovat jak bych chtěl.« 

»Tak tady to vidíte, pane inţenýre, jak jste nemoţný i se svým rozumem, i se svou vůlí a 

energií. Poručte, prosím, svému srdci, poručte svým plícím, aby plnily přesně svoji povinnost, 

která jest jim ve vašem těle určena. Vynaloţte všechnu svou energii na to, aby vás tyto orgány 
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vašeho vlastního těla poslechly. Nepochybuji o tom, ţe byste neměl k tomu nejlepší vůli, ţe 

by vám váš rozum k tomu neradil.« 

»To ovšem dokázat nemohu,« - přiznal pan inţenýr zkrušeně. 

» Pak také musíte uznat, ţe tu musí být něco mocnějšího a silnějšího, neţ jste vy sám, ţe i ve 

vašem těle jest mnoho funkcí, které se dějí, aniţ byste mohl mít na ně nějaký vliv. A to je to 

působení oné duchovní síly vesmírové, ve kterou jste aţ dosud věřil jen omezeně, ale v 

kterou, jak doufám, budete nyní věřit cele. To jest ta Síla, které bezpodmínečně a absolutně 

věřím i já, to jest ta Síla, které lid říká - Bůh. Jen proto, ţe toto svaté jméno bylo lidskou 

společností tak zdiskreditováno, odvrátilo se mnoho lidí, zejména inteligentních, od víry v 

tohoto Boha ovšem ţe neprávem, podobně jako jste to učinil i vy.« 

Po chvíli přemýšlení odpověděl mi pan inţenýr těmito slovy: 

»Tak prostým a jednoduchým způsobem jako vy nedovedl mne dosud nikdo přesvědčit o 

jsoucnosti Boha. Ze srdce vám za to děkuji a ujišťuji vás, ţe od této chvíle budu zase věřit.« 

Ještě smutnějším zjevem neţ přesvědčení popírači Boha, u nichţ je stále oprávněná naděje, ţe 

se doţijí chvíle, která je k víře přivede, jsou ti, kteří se k věřícím křesťanům počítají a přec 

neznají pravé, absolutní víry. Věří nebo alespoň říkají, ţe věří v Boha, a přece jejich víra není 

tak silná a nezvratně pevná, aby uskutečňovala skutky, aby splňovala prosby v modlitbách 

lidských vyslovované. Takových smutných příkladů nedostatečné víry našel jsem sám mnoho 

a mnoho, a to i u lidí, kteří si ani nebyli vědomi toho, jak ohromně mnoho chybí jim do 

opravdovosti jejich víry. 

Tak na příklad mluvil jsem s jednou stařičkou matkou, která ošetřovala těţce nemocnou dceru 

a chodila se denně do kostela modlit za její uzdravení. 

»Věříte tedy,« - ptal jsem se jí, - »ţe kdyţ se tak vroucně k Bohu modlíte, ţe vás také vyslyší? 

Je vaše víra opravdu tak pevná, ţe věříte, ţe neţ se z kostela vrátíte domů, bude vaše dcera jiţ 

zdráva?« 

Věru klasická byla odpověď „věřící“ matky: 

»Prosím, já jsem katolička - a to my nesmíme. My můţeme jen Pána Boha prosit, ale věřit, ţe 

splní naši prosbu, to by bylo proti našemu náboţenství. My přece musíme nechat všecko na 

vůli Boţí.« 

Dal jsem jí ovšem za pravdu jen v tom posledním - ţe totiţ ve všem a vţdycky uplatňuje se 

vůle Boţí a my se jí máme podřídit. Ale přitom jest také naší povinností věřit ve veliké 

milosrdenství, velkou lásku a velkou moc Boha - našeho Otce nebeského, věřit, ţe jsme jeho 

milovanými dítkami. A poprosíme-li Ho jako Otce o něco, co by nebylo našemu duchovnímu, 

věčnému ţivotu na škodu, pak také musíme věřit, ţe naše prosby vyslyší a udělí nám to, oč 

prosíme. Ale prosit a nevěřit, ţe budeme vyslyšeni, je tolik, jako odmítat předem jiţ dary, po 

nichţ touţíme. 

Ať vaše touha platí čemukoliv, jedinou podmínkou k dosaţení je vţdycky víra. Z víry 

všechno se rodí - bez víry všechno hyne. 

I Pán Jeţíš, tak mocný Syn Boţí naráţel ve svém působení na nedostatek lidské víry, který mu 

znemoţňoval konati zázraky. Bylo to v Nazaretě, v městě, kde Pán Jeţíš vyrostl - a kdyţ se 

tam vrátil, nepodařilo se mu tam uzdravit ani jediného nemocného. Proč, to Pán Jeţíš pověděl 

jasně: 

»Zde nemohl jsem ţádných zázraků učiniti a nikoho uzdraviti, protoţe zde v í r y nebylo. 

Neníť nikdo ve své vlasti prorokem.« 

Ale za tímto výrokem připomeňme si hned další, který nejlépe vystihuje moc a sílu víry: 

»Kdo ve mne uvěří a za mnou půjde, bude konati tytéţ skutky (t. j. zázraky) jako já, ba nad to 

i větší, neboť já jdu k Otci.« 

Kdyby lidé věřili, ţe mohou rozbouřené moře utišit, největší vichřici zastavit, mračna 

kroupová odvést kam chtějí, ţe mohou zastavit bouři v největší síle, rozptýlit okamţitě mlhy 

celé hory přikrývající - dokázali by to. Mám o tom důkazy! 
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Zkoumejte sami na sobě účinky pevné, opravdové víry. Čím větší bude vaše víra, tím více 

dokáţete - protoţe Bůh ve své veliké Lásce čeká jen na to, aby velikou víru dítka svého 

odměnil důkazem své všemohoucnosti. 

Ale čím větší budou vaše úspěchy, k nimţ vám vaše víra do pomůţe, čím dokonalejší bude 

dílo, jeţ z vaší víry vyroste, čím více přiblíţíte se skutkem svým zázraku - tím pokorněji 

musíte pravého Tvůrce všeho hledat v Bohu, nikoliv v sobě. 

»Ne já, ale Otec ve mně přebývaje, skutky činí« - pravil sám Kristus. 

Ani On, Syn Boţí, nepřipisoval si ţádných zásluh, tím méně práva na pýchu a sebevědomé 

povyšování sebe máme my, nedokonalí lidé. 

A ještě s jiné stránky Pán Jeţíš mluvil o víře. 

Kdyţ se po svém vzkříšení zjevil apoštolům, mezi nimiţ nebyl Tomáš, tu Tomáš nevěřil ve 

zjevení Jeţíše Krista po smrti a prohlásil: 

»Dokud nevloţím prstu svého do ran jeho, neuvěřím, ţe vstal z mrtvých.« 

»Vloţ prst svůj do ran mých a věř, ţe já jsem to« - pravil mu Pán Jeţíš, kdy při dalším zjevení 

se v kruhu apoštolů Tomáše zastihl. A potom dodal: »Tys uvěřil teprve, kdyţ ses přesvědčil, 

kdyţ jsi uviděl. Ale blahoslavení jsou ti, kteří neviděli a uvěřili. « 

Býti blahoslaveným - to znamená proţívati blaho jiţ zde na zemi, tím více pak v ţivotě 

duchovním. Jiţ jen pro dosaţení tohoto blaha samého, které jest tak ohromné a cenné, měli by 

lidé více věřit. Myslíte, ţe nevěrec můţe být o tu svou nevíru šťastnější? Myslíte, ţe při svém 

záporu pronikne hlouběji ke dnu tajemství ţivota? 

Řekne-li materialista: Co věda dosud neobjevila, neexistuje, co nemohu vidět, nahmatat, tomu 

nevěřím - nic tím nezmění, protoţe vše, co před jeho tváří zůstává tajemným, nehmatatelným, 

existuje tu a bude existovat i přes jeho pochybnosti a nevíru. 

Proto pravý vědec, pravý učenec, pravý filosof si opakuje často se Sokratem: »Vím ţe nic 

nevím« - a přitom nepochybuje o ničem, chce se poučit a poučuje se po celý svůj ţivot, jako 

kaţdý jiný člověk. A čím více pozná, tím více musí pak věřit v dokonalost velikého Tvůrce a 

jeho Boţských zákonů. 

Řekl bych, ţe se lidé velmi těţce prohřešují proti sobě samým, nevěří-li v Boha, neboť 

ochuzují se o všechny ty zázraky, kterých by se pomocí své vlastní opravdové víry mohli 

dočkati. 

Podíváme-li se však i mezi ty, kdoţ se prohlašují za věřící, i mezi kazatele a hlasatele 

Evangelia, tu shledáme, ţe i mezi nimi je mnoho těch, jimţ mnoho chybí do opravdovosti 

absolutní víry. 

Měl jsem sám příleţitost přesvědčit se o tom na různých místech a proto také chtěl bych zde 

uvést alespoň něco z těchto svých zkušeností. 

Přednášel jsem jednou v jihočeském městě, kde přednášku mou pořádala církev 

československá. Vykládal jsem o víře a moci víry, a dovolil jsem si tvrdit, ţe nikdo z 

přítomných, ani kněze, ba ani samého faráře československé církve nevyjímaje, nevěří 

absolutně, opravdově v Boha, Jeţíše Krista a Ducha Svatého. 

Tato má slova vyvolala ovšem veliký Údiv a ke slovu hlásil se hned důstojný pan farář církve 

katolické. Řekl, ţe toto mé tvrzení je velmi smělé, a ţe bych je musel něčím dokázat. 

»Jsem šťasten, důstojný pane« - odpověděl jsem mu - »ţe právě vy, zdejší representant 

katolické církve, dáváte mi příleţitost, abych právě na vaší osobě provedl důkaz, z něhoţ 

pochopíte, ţe v mých slovech je přece jen mnoho pravdy. Prosím vás, povězte mi co děláte, 

kdyţ před svým kázáním na kazatelně pokleknete na klekátko obrácen k oltáři?« 

»Vzývám modlitbou Ducha Svatého, aby mne osvítil pro hlásání Slova Boţího.« 

»Činíte zcela správně, důstojný pane,« - pravil jsem, - »ale proč se tedy celý týden před tím 

připravujete na své kázání, proč si je předem vypracováváte, proč se mu tak pečlivě učíte 

zpaměti? To je pro mne nezvratný důkaz, ţe nevěříte Duchu Svatému, ţe vás osvítí, abyste 

mohl nepřipraven, jen z jeho osvícení proslovit své nedělní kázání. Kdyby vaše víra v 
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existenci Ducha Svatého byla absolutní, kdybyste opravdově věřil, ţe poprosíte-li Ho o 

pomoc k tak vzácnému úkolu, pomoc svou vám neodmítne, pak byste se na své kázání takto 

nepřipravoval. Přečetl byste si pouze příslušné verše z Evangelia, o nichţ máte vykládat, a šel 

pak na kazatelnu nepřipraven, bez obav, spoléhaje se jen na dar Ducha Svatého. A ručím vám 

za to, důstojnosti, ţe kdybyste to alespoň jednou upřímně zkusil a vstoupil na kazatelnu bez 

přípravy, ale s pevnou vírou, ţe Duch Svatý vás neopustí, ţe byste za těchto okolností 

proslovil kázání, jakých vaši posluchači málokdy slyší. To teprve bylo by pravé hlásání Slova 

Boţího, neboť byste mluvil z osvícení Ducha Svatého, z duše k duším věřících. A duše vašich 

posluchačů zaplesaly by radostí nad tím, ţe se jim dostává právě toho, po čem nejvíce touţí, 

poselství od Boha samého, z něhoţ vyšly a jehoţ kaţdá duše je součástkou. Taková kázání 

plnila by vám kostel, ţe by nestačil ani všechny příchozí pojmouti, neboť lidská duše touţí 

stále po tom, co z ducha jest, ale nemůţe chápati toho, co z rozumu vyšlo. Rozum mluví zase 

jen k rozumu, a ten není u všech posluchačů na stejné výši s vaším. Kdyby na místě rozumu 

mluvil z vás cit, jemnější síla duchovní, která zase jen na cit, duchovní schopnosti posluchačů 

můţe působit - pak by jistě vaše kázání nevyznívala naplano.« 

A důstojný pan farář? 

»Musím přiznat« - řekl konečně - »ţe máte plnou pravdu. 

Ale přesto přiznám se, ţe bych neměl odvahu vstoupit na kazatelnu nepřipraven.« 

Abych mu dokázal, ţe jeho obavy jsou naprosto zbytečné a upevnil jeho víru v moc Ducha 

Svatého, uvedl jsem malý příklad, mně nejbliţší, protoţe je uloţen v mé paměti jako moje 

vlastní zkušenost. 

Měl jsem jiţ mnoho přednášek, mnohokráte kázal jsem v evangelických sborech, nejednou 

mluvil jsem i s kazatelny církve československé - ale neznám, co je to připravovat se na to 

předem. Ba, v mnoha případech neznal jsem předem ani téma, na něţ mám mluvit. Ale po 

kaţdé jdu s pevnou vírou v Boha i Jeţíše Krista, ţe sešlou mi dar Ducha Svatého, abych 

duším posluchačů dal vţdycky to, po čem touţí a co potřebují slyšet. 

»Nestarejte se, co budete mluviti, aţ budete potřebovati, bude vám dáno,« řekl Pán. 

Věřím pevně, ţe Pán mi dá, a proto mi také stačí před zahájením přednášky nebo kázání malá 

chvíle k soustředění. V této chvíli nečiním nic jiného, neţ ţe prosím Boha a Jeţíše Krista o 

osvícení Duchem Svatým a o seslání mých svatých inspirátorů, a pak mohu začít a mluvit 

přesně tak dlouho, jak si pořadatelé určí. Ba, mluvil jsem také nepřetrţitě pět aţ šest hodin, 

jednou dokonce plných jedenáct a půl hodiny bez únavy. Tehdy končil jsem svoji odpoledne 

započatou přednášku v půl čtvrté ráno, a posluchači byli by poslouchali aţ do samého rána. 

Byly to pro ně nové poznatky o duchovních věcech, které s takovou dychtivostí poslouchali. 

Nejzajímavější však na tom bylo, ţe i já sám odnesl jsem si z této přednášky mnoho nových 

poznatků, ţe jsem mluvil o věcech, které mně samému byly do té doby naprosto neznámé. 

Proto, uţaslý nad tímto faktem, byl jsem pokorně vděčen Nejvyššímu za milost, které mi tak 

bohatě poskytl. Byl to beze sporu pouze dar Ducha Svatého, který ve mně působil, ţe jsem 

dovedl plných jedenáct hodin přednášet a udrţet si vděčnou pozornost svých posluchačů. Sám 

ze sebe byl bych nikdy nestačil na to, abych si jedenáct a půl hodiny trvající přednášku 

předem vypracoval a pak ji zpaměti odříkával. 

A právě na základě těchto zkušeností jsem přesvědčen, ţe muselo by se díti podobně 

kaţdému, kdo by skutečně v pomoc Ducha Svatého pevně věřil. 

Jako další doklad zázraků, jichţ je schopna toliko absolutní víra, uvedl jsem tehdy, ze své 

zkušenosti ještě jeden příklad. 

Šel jsem jednou v létě za poledne opuštěnými polmi. Bylo to přede ţněmi a vysoká ţita po 

obou stranách úzké pěšinky bránila v rozhledu. Z čista jasna vystoupili ze ţitného pole tři 

mladíci. Byli asi dvě stě kroků přede mnou a kdyţ mne spatřili, významně se dohovořovali. 

Pochopil jsem hned z jejich postoje i vzezření, ţe chtějí vyuţíti mé osamocenosti v 

liduprázdné končině a přepadnouti mne. Proti jejich přesile byl jsem bezmocným, pomoci 
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bych se tu byl u nikoho nedovolal. Jedinou mojí ochranou mohl býti Ochránce nejvyšší, a já 

obrátil svůj zrak k obloze a řekl si v duchu: 

»Pane Boţe, ty nejlaskavější Otče náš, ty víš, jaké úmysly mají tito tři mladíci. Odevzdávám 

se proto pod tvoji ochranu a věřím, ţe budu-li mít tak mocnou a svatou ochranu, ţe tito tři 

mladíci ani vlas na hlavě mi nezkřiví. Věřím nejen v Tvou moc, nýbrţ i v Lásku Tvou k těm, 

kteří v Tebe věří a k Tobě s důvěrou se obracejí.« 

S touto pevnou, neoblomnou vírou šel jsem vstříc nebezpečné trojici. 

Sotva jsem se k nim přiblíţil, všichni tři skočili, obklopili mne a zvedli pěstě připravené k 

ráně. 

Běda však, kdybych byl v této chvíli ztratil svou víru nebo oslabil ji nějakými pochybnostmi 

nebo strachem. Bylo by to jistě špatně se mnou dopadlo. Ale já právě v této chvíli největšího 

nebezpečí opakoval jsem si znovu, ţe věřím v ochranu Pána Boha, věřím, ţe mi nikdo 

neublíţí. A hle, stal se zázrak. 

Všichni tři s napřaţenými pěstmi vzhůru zůstali stát jako zkamenělí, ţádný z nich ani se 

nemohl pohnout, a já prošel s úsměvem na tváři a radostí v srdci kolem nich. Šel jsem kousek 

cesty, ale pak mi to nedalo a obrátil jsem se. Ke svému úţasu spatřil jsem, ţe stojí stále proti 

sobě s napřaţenými pěstmi, nehybně jako sochy. Snad by tak byli stáli do večera, kdyby mne 

bylo nenapadlo oslovit je v duchu: 

»Tak vidíte, hoši, jaké poučení dal vám Bůh o své veliké moci. Doufám, ţe toto poučení 

postačí vám jiţ na celý ţivot, abyste se nikdy neodvaţovali přepadávati bezbranné chodce s 

touhou oloupit je. Po tomto poučení můţete si zase jít svou cestou.« 

Jakmile jsem tuto myšlenku v duchu vyslovil, spustili všichni tři ruce, postavili se do řady 

vedle sebe a dívali se za mnou. Nenapadlo jim jiţ, aby mne pronásledovali. Byli stejně 

překvapeni jako já. Konečně se obrátili a já díval se za nimi, jak zkroušeně odcházejí. 

To byla absolutní, neomezená víra v Boha, taková víra, jakou lidé mají k Bohu mít. Teprve s 

touto vírou v srdci poznávali by nejen velikou moc Otce nebeského, nýbrţ i jeho velikou 

Lásku, kterou je ochoten projevit nám vţdycky, kdykoliv se k němu s vírou obrátíme. 

Tyto případy uvedl jsem tehdy mimo jiných ve své přednášce jako doklady, čeho můţe člověk 

s opravdovou vírou dosáhnout. 

Po přednášce pak vyţádal si doslov místní farář československé církve, mladý to muţ, který 

řekl: 

»Přátelé, ještě nikdy ve svém ţivotě jsem nebyl sám před sebou tak zahanben, jako právě dnes 

při řeči bratra, který není ţádným theologem, ţádným kazatelem z povolání, a přec jeho víra 

mnou přímo otřásla. Přiznávám se, ţe jsem absolvoval katolický seminář, a po celou dobu 

svého studia prostudoval tolik knih, ţe bych s nimi řeku zastavil. Všemu moţnému jsem se z 

těchto knih naučil, přísným zkouškám se podrobil, abych byl řádně připraven na svůj budoucí 

úřad kněţský. Ale za celá ta čtyři léta studií nikdo se nestaral a nezeptal, zda skutečně také 

věříme v to, čemu jsme se naučili a čemu máme učit svěřené nám ovečky. Teprve při této 

přednášce se probudila duše moje k nové, opravdové víře. Pochopil jsem konečně velikost a 

moc víry, a proto také nadále se vynasnaţím, abych tuto víru ve všemohoucího Boha a 

Spasitele našeho vyvolával v duších mi svěřených. Teprve s touto vírou, s tímto pochopením 

svého úkolu, budu jej moci správně plnit.« 

Takovým přiznáním končil svoji řeč farář církve československé. 

Měl jsem však příleţitost přesvědčit se, ţe pravé, neochvějné, absolutní víry nedostává se i 

některým kazatelům evangelickým. 

Jednou přišel ke mně vysoký hodnostář evangelické církve, stařičký to muţ. Přišel se svojí 

chotí, oba dva utrápení a nemocemi zkrušení. Chvíli jsme hovořili, a kdyţ jsem viděl, jak 

tento vysoký církevní hodnostář nespravedlivě ţaluje na osud, dovolil jsem si mu říci: 

»Pane, všecko to trápení, které na vašem vzezření i vašem těle se jeví, je jen následek toho, ţe 

nevěříte opravdově v Boha, v Jeho lásku a moc. « 
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Čekal jsem, ţe dostane se mi zamítavé odpovědi od uraţené cti vysokého církevního 

hodnostáře, ţe jsem si dovolil pochybovat o jeho víře v Boha. Ale jaké bylo mé překvapení, 

kdyţ tento stařec, který celý svůj ţivot věnoval hlásání evangelia, řekl: 

»Nemohu věřit v Boha, protoţe kdyby existoval nějaký Bůh, o němţ se tvrdí, ţe je nejvyšší 

láska, nemohl by mne pronásledovat takovým osudem, jaký byl mým údělem. Vţdyť já celý 

svůj ţivot hlásal jsem slovo Boţí, vykládal Písmo svaté Starého i Nového zákona, slouţil 

jsem tedy Bohu ze všech svých sil - a jak se mi za to odměnil? Dal mi dva syny. Jeden z nich 

je notorickým alkoholikem, druhý je zlodějem. Chápete, co utrpení a strastí připravily mi tyto 

děti? Mohu já po všem tom ještě věřit v Boha, v nějakou Lásku Boţí?« 

Tu jsem ho však zadrţel. 

»Ani o slovo víc! Nehřešte, pane, ještě více, neţ jste jiţ hřešil! Nepochopil jste ani Boha ani 

jeho velikou Lásku k vám, kterou vám projevil právě tím, ţe vám svěřil takové dva syny. 

Chtěl vás vyvést z omylu, ţe jste mu po celý svůj ţivot slouţil. Chtěl vám ukázat, jak vaše 

sluţba, vaše hlásání Evangelia a vaše rozumářské výklady řízené předpisy vaší církve 

prospívaly svěřeným vám duším, kdyţ jste nedovedl slovem Boţím působit ani na vlastní své 

děti. Jen z lásky k vám Bůh dal vám toto ponaučení, abyste alespoň na sklonku svého ţivota 

přišel k poznání, ţe jste nebyl ani neuţitečným sluţebníkem Boţím. Pro vás byl úkol kazatele 

pouhým řemeslem. Vykládal jste lidu ne slovo Boţí, ale svůj rozum, a protoţe všichni z 

vašich posluchačů, i vaši dva synové mají svůj vlastní rozum, který nemohl pochopit vaše 

rozumářské výklady, zůstaly jejich duše nedotčeny vašimi slovy. Proto celá vaše práce 

nepřinesla uţitek nikomu. Nedomnívejte se, ţe jste slouţil Bohu. Zastával jste pouze placený 

úřad a plnil jeho povinnosti. Za peníze jen jste kázal, kaţdý svůj krok, kaţdé své slovo dal jste 

si zaplatit. Před kaţdou poboţností dával jste hned ke dveřím tácek, kam věřící měli skládat 

peníze za to, co jste ve svém úřadě vykonal. To byla jediná odměna vám příslušející za vaši 

hmotnou, rozumářskou práci. Ale očekávat za ni ještě odměnu od Boha, na to neměl jste 

práva, neboť ve skutečnosti jste Bohu ani neslouţil. Ba právě naopak, překáţel jste spíše 

duším lidským v probuzení k duchovnímu ţivotu, zdrţoval jste je na jejich cestě k Bohu. 

Chápete nyní, jak velikou odpovědnost jste měl a jak špatně jste pochopil svůj úkol, který 

vám Bůh svěřil? Pak se také nedivte, ţe ovoce, které sklízíte, rovná se vašim zásluhám.« 

Stařičký kněz uznal pravdivost mých slov a rozplakal se. Klekl si přede mnou, sepjal ruce a 

prosil: 

»Pane Boţe, smiluj se nade mnou a uděl mi alespoň částečku takové víry, jakou má tento 

bratr.« 

 

Ale co je to vlastně víra a jak jí získáme? Rozhodně nelze se naučit víře ze ţádných formulek, 

nemůţeme si ji přisvojit jako jiné poznatky, neboť víra je dar Boţí, z milosti Bohem udělený 

těm, kteří pochopili nejvyšší L á s k u Boţí, dovedli se podřídit nejvyšší vůli Boţí, a svým 

čistým ţivotem si zaslouţili, aby se jimi Láska Boţí projevovala. Víra bez lásky není moţná. 

Naše duše musí býti nejprve naplněna láskou, celý náš ţivot vybudován na lásce, a pak teprve 

ze základu - lásky - můţe vyrůsti opravdová víra. A růstem lásky roste také víra. 

Zárodek této víry ţije v naší duši, která je jiskrou Boţí, stejně jako v kaţdé duši lidské ţije 

zárodek lásky. Nikdo z nás nemůţe povědět, kdyţ jiţ v opravdové víře ţije, kdy se v něm 

narodila, od kdy v něm ţije. Povím vám o prvém projevu vaší víry. 

Naše paměť nesahá sice aţ k prvým dnům našeho ţivota, ale stačí pozorovat, jak se probouzí 

k ţivotu nově zrozené děcko. Neumí mluvit, neumí se projevit ničím jiným neţ svým pláčem, 

jímţ upozorňuje, ţe mu něco chybí. Domníváte se, ţe nic nechápe, nic nevnímá, nemá 

rozumu. A přece, budete-li pozornými diváky, poznáte jednu úţasnou věc. Kdyţ se totiţ k 

tomuto robátku přibliţuje maminka, a děcku ponechána je volnost pohybu, tu se počne chvět 

a k mamince vztahovat své ručky. Jaký to zázrak! 
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V tomto projevu, přátelé drazí, je první projev víry - víry v lásku mateřskou. Jiţ v tomto 

nemluvněti matka vyvolala víru s v o u  l á s k o u , kterou Bůh do jejího srdce vloţil. Duše 

dítěte citem, nikoli rozumem, chápe jiţ tuto lásku a vyciťuje, ţe osobnost matčina je něčím 

posvátným, ţe je tím, kdo nikdy nesklame, pečlivě o ně se stará, všecko co potřebuje a po čem 

ve svém podvědomí touţí, ona mu ze své lásky s radostí dá. S touto vírou v matčinu lásku a 

dobrotu děcko vztahuje své ručky k ní. 

Stejně tak jako ono malé děcko, které má býti naším učitelem, máme i my vztahovati ruce své 

vţdycky k nejvyšší Lásce - k Bohu. Máme si uvědomiti, ţe před tváří Hospodina jsme také 

takovými malými dětmi Boţími, ţe nás jeho láska chrání a dává nám vše, co potřebujeme, ţe 

se o nás stará a pomáhá nám jako ta maminka malému robátku. 

To kdybychom si stále uvědomovali, pak by náš poměr k Bohu byl docela jiný, protoţe 

bychom museli Boha upřímně milovat a uctívat, a Bůh splácel by nám lásku láskou. A z této 

veliké lásky vyrostla by v nás pak i víra, víra v Boha i v Jeţíše Krista, který přišel na svět 

proto, aby nás naučil Boha milovat i lásku Boţí chápat. 

Doufám, ţe nyní chápete, co je to víra a jakou můţe mít moc, koření-li v lásce, kterou Bůh 

nás naplňuje. Ale této milosti dosáhnou jen »blahoslavení čistého srdce, kteří Boha viděti 

budou« - jak sám Pán Jeţíš pravil. 

Z toho, co jsme si pověděli o víře je zřejmo, ţe víra je něco naprosto jiného neţ náboţenství. 

Co je tedy vlastně náboţenství? 

Náboţenství je v prvé řadě návod ke správnému ţivotu, návod, jak nejlépe se přiblíţíme k 

Bohu a najdeme spojení s Ním. Náboţenství má být naukou vybudovanou na pravdě, nikoli 

na pověrách. Náboţenství na pravdě vybudované má objasňovat duším lidským jejich 

souvislost s Bohem, s duchem Boţím. Má vésti duše k duchovnímu, vnitřnímu ţivotu a k 

dokonalosti a pomáhat jim na cestě nejbezpečnějšího návratu k Otci. 

Jednou větou: Náboţenství nejsou obřady, formy ani dogmata, ani církevní nařízení, ani 

zachovávání zvyklostí, které se u všech náboţenství tak různí, nýbrţ n á b o ţ e n s t v í  j e  

ţ i v o t  sám. 

Náboţenství se musí uplatňovat v prvé řadě v našich skutcích, protoţe jenom dobrými skutky 

svého ţivota dosáhneme opravdového spojení s Bohem. Náboţenství, které ustrne jen na 

modlení se růţence, zpívání svatých písní a podobných projevech, není plně hodnotným a 

pravým náboţenstvím. 

 

Před lety byl jsem jednou v malých lázních na Slovensku. Jednu neděli jsem se vypravil do 

blízkého katolického kostelíčka v sousední vesnici, abych poznal, jak tamní pastýř oveček 

Kristových vede a vychovává jemu svěřené stádo. 

Cestou napadlo mne: Co bych asi pověděl lidu v kostele shromáţděnému, kdybych měl dnes 

před něj předstoupit a kázat sám? Sotva jsem tuto otázku vyslovil, dostal jsem také odpověď 

ze svého nitra. Mé kázání bylo by vyznělo asi takto: 

Drazí, proč jste se dnes shromáţdili v tomto kostelíčku? Doma zanechali jste vší práce a zde 

zpíváte duchovní písně, modlíte se, přeříkáváte růţenec. Domníváte se jistě, ţe tím slouţíte 

Bohu, ale to je váš veliký omyl. Domníváte se, ţe slouţíte Bohu svojí účastí na celé mši 

svaté? Ani tím Bohu neslouţíte. Či dokonce jste na tak velkém omylu, ţe i vyslechnutí celého 

kázání pokládáte za konání sluţby Bohu? To teprve není ţádnou sluţbou Bohu. To všechno 

má docela jiný význam, neţ jak vy si to představujete. 

Domníváte se snad, ţe vás chci zrazovat, abyste nechodili do kostela, nemodlili se, 

neposlouchali kázání svého duchovního pastýře? Ne, to tím rozhodně nechci říci. Chci vám 

jen dokázati, ţe vše to, co vy pokládáte za sluţbu Bohu je v prvé řadě sluţbou pro vás, vám 

samým. 

Shromáţdíte-li se vy v tomto kostelíčku, je to proto, ţe mnohý z vás sám o sobě není dosti 

duchovně pokročilý, dostatečně věřící, aby se mohl sám spojit s Bohem. Proto vás přichází 
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více dohromady, abyste se spojili ve svých prosbách k Bohu, aby duše věřící a duchovně 

vyspělejší vyrovnávaly nedostatky víry a duchovního vyspění u duší méně věřících a méně 

duchovně vyspělých. Aby se tak mohlo stát, zpíváte duchovní písně, neboť spojení s 

duchovnem, zejména s duchem Boţím moţno dosáhnout jen v harmonii, kterou vám dá píseň. 

Ona sladí vaše duše v jednu tóninu, spojí vás duchovním obsahem písně. A modlíte-li se ve 

větším shromáţdění stejnou modlitbu, spojují se vaše duše v jedno, a vaše touha vyvěrá z vás 

jednotně jako veliký plamen, který snáze dosahuje nebes. 

Ale bezmyšlenkovité odříkávání modliteb, třebas i hromadné, zejména tak časté drmolení 

Otčenášů a Zdrávasů, není modlitbou v Duchu a Pravdě, která by doléhala k sluchům 

Hospodinovým. To je spíše zprofanováním nejkrásnější modlitby, jakou je Otčenáš. Pak, na 

místě tohoto hromadného, bezmyšlenkovitého odříkávání této modlitby bylo by jistě 

uţitečnější, kdybyste se jí, sami a v tichu, pomodlili jen jednou, ale vroucně, pomalu a pro-

cítěně, s nejvyšší moţnou zboţností, abyste opravdu pochopili hluboký obsah této modlitby. 

Rovněţ tak vaše účast na mši svaté není sluţbou Bohu, nýbrţ má přinést jste-li upřímně, s 

celým srdcem i duší přítomni této oběti, uţitek vám, neboť spojujete se i s modlitbami kněze a 

připojujete se k jeho prosbám, které on při mši k Bohu vysílá. Není-li však kněz při mši svaté 

soustředěn, není-li upřímně, pokorně, s celou duší přítomen tomuto obřadu, odbývá-li jej 

řemeslně, aniţ by si uvědomoval dosah a hloubku této poboţnosti, a rovněţ tak i vy, jste-li tu 

přítomni jen jako pouzí diváci a neproţíváte, neprociťujete vše to, co se u oltáře děje - pak 

celý tento obřad nemá praţádné ceny, vyznívá naplano a nepřinese uţitek ani knězi ani vám. 

A kázání, které vyslechnete? To je pro vás škola, a jím kněz zase slouţí vám a ne Bohu, ani 

vy jeho posloucháním Bohu jste neslouţili. Kněz váš vykládá vám z Evangelia, poučuje o 

tom, jak nás Pán Jeţíš učil ţít, abyste věděli, jak se Bohu slouţí, abyste poznali konečně, ţe 

jediná sluţba Bohu, opravdová a platná sluţba, je sám ţivot váš na lásce vybudovaný, ţivot 

ne sobecký, ne pro sebe a vlastní prospěch ţitý, ale ţivot pro ostatní, plný nepřetrţitých obětí 

a sebezapírání, pokory a čistoty. 

V kostele tedy neslouţíte Bohu. Vaše sluţba Bohu začíná teprve, kdyţ jste vykročili z chrámu 

do všedního ţivota. Tady máte ukázat, jakého spojení s Bohem jste dosáhli v chrámě, jaký 

mělo výsledek kázání, a jak dovedete naučení v kostele získaných vyuţít ve svém všedním 

ţivotě. 

Ukaţme si na příkladě, jak by měla tedy sluţba Bohu vypadati: 

Vyjdete z kostela a potkáte na silnici stařečka unaveného dlouhou chůzí a hladového. Máte jít 

k němu a pozvat ho k sobě, aby si u vás odpočinul a u vás se nasytil, a vlídně, laskavě s ním 

pohovořit. 

Nemyslete si, ţe se své povinnosti vůči Bohu zhostíte tím, ţe odbudete ţebráka, který za 

vašimi dveřmi prosí, kusem suchého chleba nebo nějakými nepotřebnými zbytky jídla. 

Nemáte  nikdy zapomínat, ţe ţebrající chudák je vlastně odkázán na stůl Páně, ţiv jen z vaší 

lásky a milosti Boţí. A stůl Páně je posvěcený, a má být vţdycky co nejlépe upraven. Na něj 

má být poloţeno vţdycky to nejlepší, co Bůh nám dal. 

Nezapomínejte, ţe v kaţdém ţebráku máte vidět Krista, a dle toho také s ním jednat. 

»Coţkoliv jste učinili tomu nejmenšímu, mně jste učinili!« - řekl Pán Jeţíš jasně. A chtěli 

byste Jeţíše Krista odbýt něčím, co jiţ sami nemůţete potřebovat? Nechcete Ho pustit přes 

práh svého příbytku a chudou skývu chleba vystrčíte mu jen za dveře? Chcete-li, aby se 

Kristus hlásil k vám, aţ opustíte tento hmotný svět, pak musíte se vy otevřeně a s láskou hlásit 

k Němu zde na zemi a vidět Ho opravdu v kaţdém tom nejmenším! 

Dle toho, jak dovedete zachovávat toto přikázání lásky, dle toho, jak dovedete jednat s 

nejbědnějším tvorem lidským, přiznáváte a ukazujete sami, na kolik jste křesťany. Projevíte-li 

nejvyšší lásku nejniţšímu, projevili jste ji Bohu - a to je pravá sluţba Bohu. 

Po návratu z kostela najdete doma čeládku, která celý týden pomáhala vám pracovat. Tu je 

vaší povinností obrátit se k ní jako k bratřím a sestrám a pozvat je ke společnému stolu, aby s 
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vámi uţívali všech darů, které vám Bůh za vaši i jejich společnou práci udělil. Nikdy nemáte 

jednat se svými sluţebníky jako s otroky, vůči nimţ splnili jste svoji povinnost tím, kdyţ jste 

jim vyplatili jejich mzdu a podali jim jídlo někam do komory nebo do stáje. S vámi k plně 

prostřenému stolu patří, tím teprve prokáţete svou lásku a bratrství svým sluţebníkům. A 

tento čin byl by také pravou sluţbou Bohu. 

A ještě jinou cestu bych vám naznačil. 

Ve vaší dědině je jistě alespoň jedna vdova s několika dětmi, která dře od rána do noci, aby 

alespoň co nejskromněji nasytila své děti. Ale ani při největší námaze nestačí její láska na to, 

aby opatřila dětem vše, čeho potřebují. Bosí a nedostatečně oblečení musí chodit i v 

největších mrazech. 

Chcete-li slouţit Bohu, navštivte tuto vdovu, ale ne jako pyšný zámoţný člověk, který chce 

být zván dobrodincem. Přijďte k ní jako bratr v Kristu, jako někdo, kdo upřímně cítí se 

sestrou trpící bídou a nouzí, a chce jí pomoci. Neříkejte velkomyslně: zde máte almuţnu nebo 

podporu. Dbejte přitom, abyste neurazil její lidskou důstojnost, neboť i její duše stvořena je k 

obrazu Boţímu, i ona má právo na vaši úctu, neboť i v ní je Kristus. Obraťte se tedy přímo ke 

Kristu v ní, a pak jistě naleznete pravou formu, která vyzní asi v tento smysl: 

»Sestřičko, vidím, ţe se namáháš a do úmoru pracuješ pro své děti, ale přece síly tvé nestačí 

na to, abys mohla jim dáti vše, čeho potřebují. Přicházím z lásky k tobě a tvým dětem, abych 

se tě zeptal, čeho potřebují nejnutněji, abych jim to za.opatřil nebo alespoň na to přispěl. Ale 

neříkej to nikomu, zůstane to pouze mezi námi dvěma.« 

Takovýto skutek lze teprve nazvat opravdovou sluţbou Bohu, protoţe je účinným projevem 

Bohem dané vám lásky, k bliţnímu. 

Kdyţ jsem dospěl v mysli k tomuto příkladu, stál jsem jiţ přede dveřmi malého kostelíčka. 

Vešel jsem právě v okamţiku, kdy pan farář vystupoval na kazatelnu. Jaké bylo mé úţasné 

překvapení, kdyţ uslyšel jsem slova z Evangelia, »po ovoci jejich poznáte je,« která byla 

thematem dnešního kázání. 

Pan farář začal vykládat o vinném keři, suchých a zelených ratolestech, a velmi pěkně, jímavě 

mluvil k lidu. Rozradostněn uvědomil jsem si, ţe tato obec má dobrého pastýře. Ale mé 

překvapení nad shodou tohoto kázání s myšlenkami, které mne provázely cestou do kostela, 

ještě vzrostlo, kdyţ pan farář začal hřímat do duší věřících: 

»Vy všichni jak tu sedíte nemáte práva jmenovat se křesťany, protoţe nikdo z vás neţije 

pravým křesťanským ţivotem. Nedovedete skutky svými dokázat, ţe jste hodni tohoto 

krásného, velikého jména - zvát se křesťany.« 

A dále, podobně jako já v duchu, začal i on uvádět příklady pravého křesťanského ţivota a 

skutků, kterými křesťan teprve dokáţe, ţe je opravdovým křesťanem. 

Tyto příklady se ovšem lišily od příkladů mých. Pan farář vypočítával se stanoviska 

církevního, které skutky znamenají sluţbu Bohu a příslušejí pravému křesťanu a to takto: 

»Ne tady v kostele, ale teprve kdyţ z tohoto kostela vyjdete, ukáţe se, kdo z vás je pravým 

křesťanem. Vyjdete odtud a potkáte na silnici člověka. Vaší povinností je smeknout před ním 

a říci: „Pochválen buď Pán Jeţíš Kristus.“ - To je skutek dobrého křesťana. Dále pak, kdyţ 

zvoní klekání, máte zanechat vší práce, smeknout a pomodlit se Anděl Páně, neboť to je 

skutek pravého křesťana. A v neděli, kdyţ vyzvánějí zvony na mši, máte jít všichni do kostela 

a účastnit se mše, protoţe to je skutek pravého křesťana. Nejméně jednou za rok v době 

velikonoční máte jít ke zpovědi a přijímání - a to je největší ze skutků opravdového 

křesťana.« 

Na těchto příkladech, porovnáte-li je s příklady mými, poznáte rozdíl v nazírání na 

náboţenství a skutky křesťanské. 

Domnívám se, ţe právě toto povrchní pojímání učení Pána Jeţíše a zobřadnění celého 

náboţenství, které dbá na církevní formy a zachovávání obřadů více, neţ na uplatnění svých 

zásad v kaţdodenním ţivotě svých příslušníků, to jediné zavinilo odklon lidí od církví. 
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Náboţenství není zde přece proto, aby jeho pomocí církve upevňovaly se jako celek a jako 

vládnoucí moc. Náboţenství není tu pro církev, nýbrţ církev pro náboţenství, a toto 

náboţenství je jen tehdy čistým a pravým náboţenstvím, jeví-li se ve skutcích všedního 

ţivota. 

Kaţdá církev, ať jakéhokoliv vyznání, která dává přednost formám, obřadům a dogmatům 

před vlastními skutky křesťanského milosrdenství, které poţadoval od nás Pán Jeţíš, kaţdá 

musí se zhroutit. Toto její zhroucení musí tu nastat proto, ţe neplnila a neplní Zákon Boţí, 

zejména ne Nový Zákon, který nám přinesl Jeţíš Kristus. 

Náboţenství, má-li se udrţet, musí vrcholit v lásce a oběti pro bliţního. Pak teprve toto 

náboţenství přináší platnou sluţbu Bohu. 

 

Řekl jsem, ţe náboţenství je ţivot, ale mnohdy slýchám, ţe ţivot tak dokonalý, jaký Pán Jeţíš 

od nás ţádal, není moţno ţít v nynějším věku materialismu a sobectví, ţe takový ţivot mohli 

vést jenom opravdoví světci. Ale to je omyl. 

Ještě dnes, a to i v ţivotě nejprostších, často i nejbliţším okolím přehlíţených lidí, najdeme 

příklady vpravdě dokonalých křesťanských ctností, vyvrcholujících ve vzácné, nezištné oběti 

pro druhé. Měl jsem sám příleţitost setkat se s takovými lidmi. V jednom moravském městě, 

převáţně katolickém, našel jsem současně hned dva tak pozoruhodné, dnešnímu 

příslovečnému sobectví tak odporující příklady, ţe tu chci na ně vzpomenout. 

Svého času přednášel jsem v tomto městě na thema: »Odpouštějte i svým nepřátelům«. 

Pozoroval jsem, ţe mezi posluchači je mnoho těch, kteří při mé řeči plakali. 

Kdyţ jsem skončil, přišly ke mně mezi jinými také dvě ţeny, které chtěly od mne slyšet, zdali 

i ony mohou odpustit těm, kdoţ jim ublíţili, a vylíčily mi krátce svůj ţivot. 

První byla ţenou vyššího úředníka státních drah a před válkou ţila se svým muţem v 

nejkrásnějším spokojeném rodinném ţivotě. Ačkoliv měli jedenáct dětí, Bůh jim poţehnával, 

takţe neměli nikdy nedostatek. Pak přišla válka, muţ narukoval a odjel do pole. Ţena, aby 

ušetřila nájemné, odstěhovala se ke své matce, kde se svými dětmi, ve strachu o otce a v 

touze, aby ho Bůh vrátil zase zdravého rodině, ţila celou válku. Denně se s dětmi za něj 

modlila, a Bůh vyslyšel její prosby a manţela jí vrátil. Jeţto neměli pro sebe zařízený byt, 

nastěhoval se manţel pro prvou dobu ke své matce. Nešťastnou náhodou bydlela u jeho matky 

mladá ţena, snad nástroj Boţí, snad démon zla, jemuţ tento otec rodiny neodolal. Zamiloval 

se do této ţeny a zapomněl úplně, ţe má ţenu, která ho stále miluje, která se strachem a 

touhou celou válku na jeho návrat čekala, zapomněl, ţe má děti, o něţ má povinnost se starat. 

Kdyţ se pak přestaly vyplácet válečné podpory, zůstala jeho ţena i s dětmi úplně bez peněz, 

ale ani nad touto bídou své rodiny muţ se nepozastavil. 

Nic nepomohlo, ţe jeho vlastní matka, kdyţ shledala, co se stalo, vyhnala onu ţenu ze svého 

bytu, ale její zaslepený syn najal hned nový byt, do kterého se s onou ţenou nastěhoval, aby 

zde ţili jako manţelé. 

Jeho ţena, která ho měla opravdu ráda, nedomáhala se ani dle zákona jí náleţející podpory, 

nedoţadovala se ani příspěvku na děti a starala se o ně sama. Opatřila si sluţbu, a to právě v 

útulku pro opuštěnou mládeţ, kde mohla své děti umístit. Zadarmo zde slouţila, jen kdyţ její 

děti dostaly zde najíst. 

Byla-li však ona ochotna s touto bídou sama zápolit a nestěţovat si, nemohli se na její utrpení 

dívat její sousedé. Zakročili sami u ředitelství drah a ředitel sám zavolal si jejího manţela. 

Vyloţil mu hanebnost jeho jednání a řekl: 

»Kdyţ jste se nedovedl o svoji rodinu postarat sám, budeme se za vás na váš účet starat my. 

Dáme vaší ţeně větší obnos, aby si mohla zařídit pro sebe a děti byt, a obnos ten budeme vám 

po částkách sráţet. Dále pak budeme jí vyplácet devět set korun na ţivobytí, aby mohla být s 

dětmi vašimi ţiva jako člověk.« 
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Proti tomu ovšem manţel nemohl nic namítat. Ale kdyţ viděl, ţe ho rodina stojí peníze, kdyţ 

na děti platí, tu si vzpomněl, ţe by měl také právo je navštěvovat. Chodil proto občas do bytu 

své bývalé ţeny, ale byl tak nestoudný, ţe svoji milenku vodil s sebou a nutil děti, aby jí 

líbaly ruce a jeho ţena aby se k ní uctivě chovala. To bylo ovšem velmi mnoho ţádáno, a 

sousedé, kteří tyto scény pozorovali, byli tím velmi pobouřeni. Vytýkali ţeně, ţe si to všechno 

dá líbit a naváděli ji, aby aţ po druhé zase tato návštěva přijde, oba je klackem vymlátila ze 

dveří. 

»To radili mi sousedé, milý bratře« - řekla mi ţena nakonec - »a ty ve své přednášce 

zdůrazňoval jsi, ţe máme odpouštět i svým nepřátelům a za zlé dobrým odplácet.«  

»I ty, milá sestro, musíš odpustit svému muţi« - řekl jsem jí - »Nezachovává-li on zákon 

Boţí, prohřešuje-li se proti němu i s ním nyní ţijící ţena, to je jejich věcí. Jen oni sami budou 

za toto zlo pykat. Nám nepřísluší právo soudit je. Uvědom si však, ţe nic se neděje bez vůle 

Boţí, a nic také se neděje bez příčiny. Je to moţná od Boha zkouška na tebe, jak ty se za-

chováš k tomu, kdo ti ublíţil. Radím ti upřímně, řiď se slovy Pána Jeţíše Krista - odpouštěj! 

Odevzdej do jeho rukou svůj osud, své starosti a trápení, a On ti ulehčení dá. Zachováš-li se 

dle Jeho svatého učení, nebudeš mít nikdy v ničem nedostatek, neboť Otec nebeský postará se 

o tebe sám. Modli se a pracuj! Nesuď a odpouštěj! Nedej v srdci svém vzniknout nenávisti 

vůči těm, kteří ti ublíţili, ale miluj je a bude ti dobře. Aţ přijdou po druhé, neposlouchej 

sousedy, ale uvědomi si, ţe host do domu, Bůh do domu - a přivítej je laskavě a uctivě. Děti 

své veď k tomu, aby otce svého milovaly a ctily. Nikdy nesmíš s nimi mluvit o jeho poklesku, 

nikdy nesmíš jim brát úctu k otci, kterým se stal z vůle Boţí. Dovedla-li jsi aţ dosud se 

sebezapřením svůj osud snášet, nepronásledovala-li jsi svého muţe proto, ţe neplnil své 

povinnosti vůči tobě a svým dětem a neţádala o rozvod, pak nespálila jsi dosud všecky mosty 

za sebou. Tvá ušlechtilost, dobrota a láska můţe dokázat i to, ţe tvůj muţ přijde konečně k 

náhledu, ţe ti křivdil, odprosí tě a vrátí se k tobě. Jen láskou můţeš duši svého muţe očistit a 

přivést ho zpět k Bohu, a tato láska prospěje nejvíce i tobě samé.«  

Nato plačící ţena podala mi obě ruce a řekla: 

»Děkuji ti, bratře, za tuto radu. Jak ráda se dle ní zachovám. Vţdyť já ho mám stále ještě tolik 

ráda a věřím, ţe se mi jednou vrátí. « 

Za nějaký čas nato dověděl jsem se dodatečně, ţe onoho muţe ranila mrtvice. Padl na zem, a 

ţenština, která s ním ţila a vyčerpávala jeho peníze, ani se k němu nesklonila, aby mu 

pomohla na lůţko, aby ho ošetřila. Nechala ho leţet na zemi, ani lékaře nezavolala, ani 

sousedy neupozornila, jen v rychlosti sebrala své věci a utekla. Jen náhodou někdo ze sousedů 

nahlédl do jeho bytu a našel ho na zemi bez pomoci, opuštěného tou, pro níţ opustil všechny 

mu nejbliţší. Pomohli mu sami do postele, zavolali lékaře a došli také k jeho bývalé ţeně, aby 

jí pověděli, co se stalo. Ta nechala hned všeho, svěřila děti dozoru nejstaršího a pospíchala k 

muţi, který ji dříve opustil, aby mu nyní slouţila. 

Tak mu dokázala, oč lepší je člověk naplněný láskou neţ ten, který naplněn je sobectvím a 

zlobou. I ostatním dala ţena tato příklad správného chápání náboţenství, neboť její ţivot byl 

naplněním nejvyššího příkazu Kristova - lásky k bliţnímu a z toho vyvěrajícího dalšího 

přikázání: 

»Odpouštěj i svým nepřátelům a za zlé dobrým odplácej!« 

Případ druhé ţeny, která přišla vylíčit mi svůj osud, zní v době dnešního materialismu a 

sobectví přímo pohádkově. Jsou jistě vzácné duše tak čisté a Bohem naplněné, které by byly 

schopny podobné obětavosti a lásky. 

Ţena tato byla jedinou osobou, která se dovedla zamyslet nad osudem mrzáka, který na 

náměstí pod loubím na hrubé pytlovině sedával za kaţdého počasí a čekal, co mu mimojdoucí 

milostivě uštědří do jeho roztrhaného klobouku. Mnohý, aby se v něm nepohnulo svědomí, ţe 

vidí bratra svého na zemi leţet, raději odvracel oči a spěchal dál. Jiný v domnění, ţe tím učiní 

své křesťanské povinnosti zadost, hodil mu do klobouku deseti-, dvacetihaléř, studený to kov, 
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který nedovede promluvit o lásce, a ani dárce ani obdarovaný lásky ţádné nepocítil. Nikdo se 

u něho nezastavil, aby s ním pohovořil a projevil soucit s jeho osudem. 

Jen tato ţena zastavovala se u něho a nesla velmi těţce toto hluboké pokoření lidské 

důstojnosti u svého bratra v Kristu, všemi lidmi opuštěného. Hovořívala s ním, přinášívala mu 

nejlepší svá sousta, a pokud měla i větší částky peněţní. Leč ze všeho největší cenu mělo pro 

mrzáka to, ţe se našel někdo, kdo si ho všimne, kdo s ním promluví, kdo s ním cítí, kdo jím 

neopovrhuje a neztrpčuje mu ještě jeho beztak těţký osud, který mu byl udělen. 

Tato ţena, která byla vzácnou výjimkou mezi všemi občany města, začala přemýšlet o tom, co 

by mohla pro tohoto mrzáka učinit, aby ho z tohoto pokořujícího postavení vysvobodila. 

Viděla v něm svého bratra, který zasluhuje, aby mu alespoň někdo nahradil necitelnost a 

nelásku ostatních trochou vlídnosti a dobroty. 

Tak se v ní probudil Boţský cit lásky, a Bůh vnuknul jí krásnou myšlenku, jak by bratra 

svého vysvobodila z jeho nedůstojného, ţebráckého polehávání na kamenné dlaţbě. Rozhodla 

se uposlechnout svého vnuknutí a nabídnout tomuto ţebráku, ţ e  s e  z a  n ě h o  p r o v d á , 

aby se jako manţelka jeho mohla o něj stále starat a z lásky manţelské i sesterské dát mu vše, 

co potřebuje. Svůj úmysl také provedla a mrzák oběť její přijal. 

Tak se dostali na děkanství, a děkan vyzvídal na ţeně, proč se k tomuto sňatku odhodlala, 

proč béře na sebe tak velké břemeno. Pověděla mu, co jí k tomuto kroku přimělo, a děkan, 

dojat její obětavostí, řekl: 

»Toť přímo čin Boţí. Vy jste andělem seslaným tomuto ubohému člověku, abyste ho svou 

láskou provázela dalším jeho ţivotem. Vy zahanbujete svým činem vlastně celé město, neboť 

to, co jste učinila vy, mělo učinit jiţ dávno město samo. To je čin tak krásný, ţe přinese jistě 

ovoce celému městu. To je nejkrásnější pochopení učení našeho Spasitele, Pána Jeţíše 

Krista.« 

K tomuto obdivu pan děkan připojil i slib, ţe se postará v městské radě, aby jí město ulehčilo 

oběť, kterou na sebe dobrovolně béře. V nejbliţším zasedání městské rady vylíčil tento 

heroický čin chudé ţeny, který vzbudil všeobecné pohnutí. Jednohlasně bylo ihned 

rozhodnuto, aby ţeně této svěřeno bylo místo školnice v právě dostavěné nové školní budově. 

Tak se stalo, ţe přímo z kostela odváţela si ţena svého manţela do nového bytu ve škole, a 

starala se tu o něj jako maminka o svoje děcko. 

Uplynulo několik roků. Mrzák, snad ţe se mu nyní tuze dobře vedlo, zapomněl na vzácnou 

oběť, kterou mu jeho ţena přinesla a velmi těţce se proti ní provinil a ublíţil jí tak, ţe ţena 

byla jiţ odhodlána opustit ho. Právě ve chvíli pro ni kritické vyslechla moji přednášku a přišla 

se mne ptát, má-li odpustit i ona. 

»Drahá sestřičko - řekl jsem jí - ty, která jsi světicí mezi ţenami, která jsi dokázala tak krásně 

projevit náboţenství ve svém ţivotě, ty se přicházíš ptát mne, máš-li odpustit? Ty, které se 

zţelelo zmrzačelého těla bratra tvého, ţe jsi se ho dovedla ujmout i obětovat se pro něj, ty bys 

teď, kdyţ jsi zjistila, ţe tento bratr je mrzákem nejen tělesným nýbrţ i duševním, ty bys ho 

chtěla opustit? Nechápeš, ţe tento bratr potřebuje dvojnásob tvé lásky, abys zachránila i jeho 

duši, která je mnohem cennější jeho těla? Na vyspělé duše Bůh klade vţdycky vyšší zkoušky 

neţ na duše obyčejné, a proto přijmi i toto jako milost Boţí, kterou Bůh zkouší tvou duši, aby 

se mohla povznést ještě výš. On to byl, který tě naplnil tak velikou láskou, ţe jsi byla schopna 

tak ohromné oběti. Děkuj mu za to a věř, ţe bude to zase On, který naplní srdce tvé i 

tentokráte láskou tak ohromnou, ţe odpustíš a budeš milovat i toho, kdo ti ublíţil. Zachráníš 

tak svou láskou jednu duši pro Boha. Pomůţeš bloudící duši svým odpuštěním a svou láskou 

k tomu, aby se snáze dostala na cestu k Otci nebeskému, aby rychlejším tempem šla za svým 

zdokonalením.« 

I tato sestra děkovala mi s pláčem za moji radu a řekla: 

»Děkuji ti, bratře, ţes zachránil mou duši, ţes rozsvítil znovu přede mnou světlo, které bude 

svítit na další cestu mého ţivota. Učiním tak, jak jsi mi poradil.« 
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Z těchto příkladů vidíte, drazí přátelé, ţe náboţenství, čisté, pravé, takové, jaké Pán Jeţíš 

hlásal, dá se uplatnit a proţívati v nejvšednějším ţivotě. Jest k tomu potřebí jen ušlechtilé 

snahy ţít v harmonii s Bohem, aby člověk získal L á s k u , z které vyrůstá pak i ona veliká 

víra, víra v moc a lásku Boţí. Opravdová víra v Boţí moc a lásku dovede duši lidskou naplnit 

také nadějí v nejkrásnější naši budoucnost, v níţ snáze překonáme i nejtěţší dny svého ţivota. 

Budete-li o těchto věcech sami přemýšleti, dojdete jistě také k poznání, ţe základními kameny 

šťastného, spokojeného ţivota jsou - Víra - Naděje a Láska, a nejlepším náboţenstvím ţe je 

právě to, co vyrůstá z těchto tří základních kamenů ţivota lidského. 

 

7. Vývoj náboženství 

(Přednáška proslovená 11./VI. 24 na Kladně.) 

 

Jak lidstvo je staré, tak staré jest i náboţenství. Náboţenské formy všech věků odpovídaly 

vţdy stupni duchovního vývoje, na jakém se duše lidské nacházely. Proto také ve vývoji 

náboţenství moţno sledovat vývoj lidstva vůbec. 

Jiţ od samého počátku, kdy duše lidské se vtělily na tuto zem, měly duchovní vedení, takţe 

ani primitivní člověk, třebaţe si to ani neuvědomoval, nezůstával nikdy opuštěn a bez ochrany 

nejvyšší Moci. 

S postupem duchovního vývoje lidstvo tvořilo si z vnitřního popudu různé představy o 

neznámých mu silách přírodních a zaujímalo k nim, dle stupně svého vývoje, svůj poměr a 

své vztahy. 

Primitivní člověk nevěděl, a také by byl ani neuvěřil tomu, ţe všechno dění v celém vesmíru, 

tedy i všechno dění v přírodě na naší zeměkouli řídí jedna veliká, mocná Síla podle zákonů 

věčných. Viděl jen svoji bezmocnost proti mohutným ţivlům a silám přírodním, a proto si za 

kaţdou z nich postavil představu mocného, neústupného boha, uplatňujícího svou moc a sílu. 

Tak zrodil se v jeho představách bůh blesku, bůh větru, bůh ohně, bůh slunce, bůh deště, bůh 

vody, atd., atd. Protoţe pak tyto síly byly tak mocné, ţe člověk nemohl jich nikdy zvládnout, 

pociťoval před nimi veliký strach. Proto také vymyslil si různé způsoby k zaţehnávání účinku 

těchto ţivlů, a dále pak i různé způsoby, jak by vládce jejich si udobřil. 

Toto všechno moţno shrnout v poznatek, ţe primitivní, neuvědomělý člověk vyjadřoval svůj 

poměr k Bohu strachem. Teprve pozdějším vývojem změnil se tento strach v úctu, a jednotliví 

vůdcové tehdejšího lidu vymýšleli různé způsoby a obřady k uctívání jimi uznávaných bohů. 

Tak vznikala různá náboţenství, která v postupném vývoji zanikala a byla nahraţována 

novými. Toto neustálé měnění představ o Bohu i forem, jimiţ lidstvo své bohy uctívalo, 

zachytil velmi pěkně spisovatel Hofmeister ve své knize „Kosmický smích“. Tato kniha je jen 

dokladem toho, ţe kaţdý člověk měl a má a také bude mít vţdy své vlastní představy o Bohu 

a vlastní pojem o uctívání Boha, a z nich si kaţdý ve svém nitru tvoří své vlastní náboţenství, 

které se vyvíjí dle stupně jeho duchovního vývoje a jeho duchovní dokonalosti. 

Duše lidská*) od samého počátku svého vývoje hledala vţdycky cestu k Bohu a spojení s 

Ním, a ať jiţ její představy o Bohu byly jakékoliv, vţdycky uznávala nad sebou vyšší moc, 

která rozhoduje nad ní i nad veškerým ţivotem vůbec. Proto také Bůh duši lidskou nikdy 

neopustil, ať jiţ bloudila po cestách jakýchkoliv. 

Nejvyšší Tvůrce, aby umoţnil lidstvu rychlejší vývoj, sesílal mu vţdy čas od času duchovní 

vůdce, kteří přicházeli vţdy s novými, stále ušlechtilejšími zásadami i s novým pojetím 

ţivotních úkolů a lidských povinností. Třebaţe duch těchto vůdců převyšoval vţdy úroveň 

doby, v níţ se objevil, pravdy jím hlásané musely odpovídat stupni duchovního vývoje 

lidstva, aby mohly býti lidstvem chápány. Zásady těmito vůdci hlásané a pravdy jimi 

vykládané staly se pak základem nového náboţenství, které se dále šířilo a získávalo 

stoupence i v dobách pozdějších. 
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Vedle těchto duchovních vůdců Bohem seslaných, objevovalo se, a to stejně v dobách člověka 

primitivního, jako později v době člověka rozumového, mnoho takových lidí, kteří si 

osobovali právo určovat směr duchovního vedení a tvořili na svou pěst různá náboţenství, po 

většině ovšem jen z důvodů sobeckých, z touhy po panství. Ţe takovíto nepraví vůdcové 

nepřinesli lidstvu, ba ani sobě ţádný uţitek duchovní, není třeba dokazovat. 

Není dnes mým úkolem sledovat zde celý dějinný postup od vzniku jednoho náboţenství ke 

druhému a rozebírat podrobně podstatu jednotlivých náboţenských nauk a uţitek, který 

lidstvu přinesly. 

Vzpomeneme-li jen nejvýznamnějších zakladatelů náboţenství, jakými byli na příklad Ráma, 

Krišna, Zarathustra, Buddha, Hermes, Abraham, Mojţíš, Konfucius, Laotse, Jeţíš, nebo i 600 

let po Kristu přišlý Mohamed, tu shledáme, ţe se všichni tito duchovní vůdcové snaţili 

přiblíţit lidstvu Boha svým způsobem, a 

svými naukami objasnit lidstvu moc, moudrost, spravedlnost a lásku Boţí. Oni také, vedle 

dříve hlásané ú c t y  k Bohu, ţádali na věřících l á s k u  k Bohu. Po této lásce k Bohu 

zdůrazňovali pak i lásku k bliţnímu a konečně i lásku ke zvířatům, kterou svým učením 

nejvíce zdůraznil Buddha. 

Buddha, který byl vlastně nejbliţším předchůdcem Kristovým (ţil kolem r. 500 před 

Kristem), byl také ze všech předchozích zakladatelů náboţenství nejblíţe Kristovi svým 

učením. Nezná sice Boha-Tvůrce. Věří jen, ţe vše se vyvíjí samo ze sebe.  

 

 

*) Správně naše duchovní »já« vedené duší. 

Jeho člověk jen převtělováním se zdokonaluje, aby dospěl k nejvyššímu stupni blaha, kterým 

jest - Nirvana. Ale stalo-li se prvým překázáním buddhismu: nezabíjet a nezraňovat ţádného 

ţivého tvora - jak blízko jest jiţ jeho náboţenství zásadám křesťanským! 

Ale i další zásady buddhismu, jako: nesahat na cizí majetek, nelhat, vyhýbat se podvodům a 

pomluvám, i přikazovaná střídmost - to vše jsou zásady, v nichţ moţno spatřovat jiţ 

předzvěst křesťanství. 

Avšak i v dobách mnohem, mnohem starších nalézáme jiţ jedince neobyčejné vyspělosti 

duchovní, kteří snaţili se uvést v ţivot zásady pozdějšího, nejčistšího křesťanství. 

Takovým byl na příklad tchán slavného faraona Tutanchamona, který svými ušlechtilými 

zásadami předstihl svoji dobu o celá tisíciletí. Ten došel k názoru, ţe ve vývoji všech 

náboţenství hráli vţdy velkou úlohu kněţí, kteří svého úkolu většinou zneuţívali ve prospěch 

světské moci své a zotročovali lid. A on, spravedlivý a osvícený faraon, odstranil moc 

kněţstva a zaloţil náboţenství, uctívající boha-slunce jako nejvyšší moc a dárce všeho ţivota 

a dobra. Jeho náboţenství se podobalo ve skutečnosti křesťanskému komunismu, ve kterém 

všichni byli si rovni a všechen majetek byl společný. Dokonce vystavěl i zvláštní město, které 

bylo zaloţeno na tomto podkladě náboţenském, a mělo se stát vzorem všem městům 

ostatním, neboť na osvědčených zařízeních tohoto města měl býti vybudován celý stát. 

To se ovšem kněţím a představitelům tehdejšího náboţenství nelíbilo a proto se postarali o to, 

aby tohoto pokrokového a láskyplného faraona odstranili, aby na jeho místo mohli nastolit 

jeho zetě Tutanchamona. Tento byl jiţ povolnější ke kněţím, vyhověl jejich přání a všechna 

ustanovení svého tchána - předchůdce zrušil a zavedl zase staré náboţenství s kněţskou mocí. 

Zničení tohoto ušlechtilého díla a zánik těchto vzácných zásad nedaly na sebe dlouho čekat. 

Zato muselo čekat lidstvo, neţ tisíciletým vývojem dospělo k pochopení rovnosti a bratrství 

všech lidí. 

Sledujeme-li vývoj náboţenství, tu shledáváme důsledný, logický postup od stupně k stupni, v 

němţ všechno spělo kupředu, výš, a připravovalo se na příchod nového Učitele, nového 

Vůdce, a na přijetí Nového Zákona, který lidstvu přinesl Syn Člověka, Jeţíš Kristus. 
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Národ ţidovský, který prvý ze všech národů světa přijal víru v jednoho Boha, ač ostatní 

národy ještě dlouho a dlouho zůstaly věrny svému mnohoboţství, byl národem vyvoleným. 

Jiţ 2000 let před příchodem Kristovým se objevil v národě ţidovském Abraham, který se 

svou láskou a poslušností k Bohu stal pravzorem věřícím a vzorem všem potomkům. 

O 400 let později, kdy čisté, nejvýš postavené náboţenství izraelské začalo se zásluhou 

kněţstva zvrhávat ve výnosné řemeslo, jehoţ cílem byla jen moc světská a nadvláda nad 

lidem, Bůh seslal Ţidům nového vůdce - Mojţíše. Přišel s novými, zase pokročilejšími 

zákony náboţenskými, z nichţ největší význam a cenu má Desatero Boţích přikázání, platné 

aţ dodnes. 

Mojţíš, který bojoval proti modlám a proti mnohoboţství, v pohanství tak zakořeněném, vedl 

svůj lid k poznání, ţe jest jenom jeden Bůh, který ovládá celý vesmír a vládne i všemi jevy 

přírodními. Mojţíšovi dostalo se také moci konati zázraky, kterými měl přesvědčit nejenom 

pohany, a v prvé řadě nepřátelského faraona, nýbrţ také své souvěrce o veliké moci Boţí, a 

tak je přivést k víře v tohoto jediného, velikého, všemocného Tvůrce všeho, z něhoţ všechno 

pochází a proto také všechno má k němu směřovat. 

Mojţíšův úkol nebyl snadný, ale přece jen podařilo se mu získati alespoň pokrokovější část 

lidstva, která přijala pak jeho náboţenství, jeţ na tehdejší dobu bylo na velmi vysokém stupni 

duchovní úrovně a vyplnilo skoro celý věk Býka, a následující nový věk, věk Ryb, měl přinést 

veliký obrat ve vývoji náboţenství. Obrat tento měl zasáhnout celý svět, neboť určen byl pro 

všechno lidstvo. 

Na samém počátku věku Ryb, v němţ měl být naplněn úkol člověka rozumového, přišel sám 

Syn Boţí - Jeţíš Kristus, aby zákon Mojţíšem daný naplnil láskou. 

Pán Jeţíš hlásal nejideálnější komunismus křesťanský, který se lišil od komunismu dnešního 

tím, ţe začínal dáváním, nikoli braním nebo dělením. Učil snášenlivosti, ne závisti a 

nenávisti. Učil lásce k nepřátelům, ne pomstychtivosti. Učil nás, ţe duchovní dary mají větší 

cenu pro spokojenost duše lidské, neţ bohatství a jakýkoliv přepych. Učil nás skromnosti a 

pokoře, kterou stavěl nad domýšlivost a pýchu. Učil nás čistému mravnímu ţivotu a potíral 

smyslnost. Dal nám celý Nový Zákon, a k přípravě na jeho naplnění určen byl věk Ryb, který 

se právě dokončuje. 

Je mnoho lidí, kteří tvrdí, ţe učení Pána Jeţíše, kterému zase jen lidé dali jméno křesťanství, 

nevykonalo vlastně za celých 2000 let nic velikého, neboť ještě dnes jsou války, lidé 

navzájem se vraţdí, závidí si, nenávidí se, jsou sobečtí, páší sodomské i všechny jiné hříchy, 

takţe v základě všechny zlé skutky z minulých dob zůstaly v lidstvu zakořeněny dodnes. 

Mýlí se všichni, kdoţ takto usuzují a tvrdí, ţe příchod Pána Jeţíše byl bez významu a 

křesťanství ţe nesplnilo úkol, který mu byl pro tento věk dán. Stačí dojista se podívat jen do 

doby, kdy se Pán Jeţíš na této zeměkouli objevil a ve které ţil. Tehdy všeobecně platné 

otroctví, činilo z člověka, tvora Bohem nejvýše postaveného, tvora tak ubohého, ţe nebyl 

ceněn výš neţ zvíře, a jako zvíře prodáván a k nejtěţší práci pouţíván. Za tuto svoji práci 

odměňován byl jen ranami, surovostí, mučením, hladem. 

Srovnejte, jak ohromný rozdíl jenom v tomto jediném ohledu jest mezi dobou tehdejší a 

dnešní. 

Druhé otroctví, kterému tehdejší lidstvo propadalo, bylo otroctví smyslnosti. Doba, v níţ Pán 

Jeţíš přišel, věnovala největší péči kultu těla a málo se starala o duši. Obraz tehdejšího ţivota 

ukazují velmi výmluvně nástěnné obrazy, zachované ve vykopávkách Pompejí. Ukazují, 

jakým způsobem se tehdy vybíjel pohlavní ţivot poţívačných, rozkošnických lidí. 

A podíváme-li se na tuto stránku dnešního ţivota, pak musíme uznat, ţe přece jen, i přes 

všechny dosavadní výstřelky perversního pohlavního ţivota, většina lidí dovedla jiţ svou 

smyslnost potlačit a svůj pohlavní pud rozumem ukáznit. 

Popírač pokroku zásluhou křesťanství nevšímá si také rozdílu v lásce k bliţnímu. Nevidí, jak 

dnes na všech stranách lidé dovedou projevit soucit s trpícím a hladovícím. Nemusíme jít ani 
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daleko zpátky, abychom poznali, ţe koncem minulého století bylo ještě vzácností, ţe se 

jednou za rok, pod vánočním stromkem obdarovávaly chudé děti. Tento krásný zvyk je dnes 

jiţ tak rozšířen, ţe nenajdete dnes jiţ ani mezi nejzapadlejšími vesničkami takovou, kde by se 

nikdo nestaral o to, aby alespoň jedou za rok, o vánocích, neprojevila se účinná láská k 

bliţnímu, který trpí a strádá. 

I různá opatření sociální, péče o nemocné, zaopatření ve stáří, ozdravovny a útulky pro chudé 

nebo nemocné děti, které dříve hynuly bez pomoci a hladem, a celá řada jiných, pomoc 

poskytujících institucí sociálních, které existují dnes, vše to vyrostlo bezesporu jen z neustále 

hlubšího a opravdovějšího chápání zásad křesťanských. Stejně tak i činnost Červeného Kříţe, 

nebo Českého Srdce, které za války zejména vykonaly ohromný kus práce pro lidstvo, nebo 

činnost různých charitativních spolků světských i církevních - to vše jest jenom důsledek 

náboţenského vývoje lidstva. 

A nepřiblíţilo-li se lidstvo dosud blíţe ke svému Bohu, nechápe-li ještě dodnes plně a 

důsledně svou povinnost k bliţnímu, nechápe-li vţdycky správně svůj úkol na tomto světě, 

pak jest to dojista jen vinou těch, kteří vzali na sebe úkol vésti duše lidské k Bohu a k víře ke 

Kristu. 

Je jistě velkou chybou, ţe se církve ve svém vývoji úplně zastavily a nevšímají si toho, ţe 

vesmírový vývoj jde mílovými kroky stále vpřed. Vývoj světa postupuje nezadrţitelně a 

neohlíţí se na ty, kdoţ se ve svém vývoji zastavili a neudrţují stejný krok s jeho postupem. 

Samotné křesťanství bylo v prvých třech stoletích, před pokřtěním Konstantina Velkého, 

čistší a opravdovější, neţ je dnes. Co všechno se přidávalo a na druhé straně zase ubíralo z 

původního učení Pána Jeţíše Krista, všechny církevní zákony a dogmata, jimiţ se pravověřící 

křesťan musí řídit a jimţ podle církve musí věřit, to vše bylo vytvořeno jiţ na konci starověku 

a začátkem novověku. Od té doby církev hlásá vše to nezměněné dodnes a nechápe, ţe 

duchovní vývoj lidstva vyţadoval by také od ní, aby i ona se přizpůsobila duchu doby. 

Proto také lidé, kteří se svým duchovním vývojem dostali jiţ dál a výš, nemohou, ani kdyby 

chtěli, takovéto náboţenství uznávat, a v církvích, které takovéto náboţenství hlásají, 

nemohou setrvávat. 

V tom, myslím, ţe spočívá hlavní příčina toho, ţe tolik lidí vystupuje z církví, ač právě církve 

mají tak veliký úkol duchovní. Svůj vliv na duchovní ţivot člověka mohly by si dojista udrţet 

a nadále jej i zvýšit, kdyby se nedrţely jen litery Písma, ale poznaly také Ducha, který Písmo 

oţivuje. Církve se domnívají velmi mylně, ţe církevní učení křesťanské v té formě, v jaké 

stačilo lidstvu ve středověku, můţe stačit lidstvu i dnes. 

Také se církve nesmějí domnívat, ţe církevní učení křesťanské je nejdokonalejší ze všech 

náboţenství světa. Jsou přec opravdoví vyznavači Nového Zákona, kteří jsou mnohdy 

dokonalejší, neţ je mnoho křesťanů, a přec nejsou to zapsaní příslušníci ţádné církve 

křesťanské!  

Jedním z nejdokonalejších vyznavačů vlastního učení Jeţíšova je dnes Ghandi. Ten odmítl 

vstoupit do jakékoliv křesťanské církve jen proto, ţe nemůţe souhlasit s názory církevními. 

Ale jeho ţivot - a ten je vţdy nejlepším náboţenstvím - souhlasí úplně s učením Pána Jeţíše. 

Zajímavo jest také, k jakému názoru přišel jeden anglický evangelický pastor - misionář, který 

odešel do Indie, aby zde hlásal křesťanství a obracel příslušníky různých náboţenství v Indii 

hlásaných, k církvi křesťanské (evangelické). Deset let chodil a pracoval úplně marně, 

bezvýsledně. Konečně dostalo se mu světla na novou cestu, světla nového poznání, které 

přineslo úspěch jeho dílu. Nevzdal se svého cíle, ale šel jenom jinou cestou. Na místě hlásání 

církve křesťanské, na místě hlásání náboţenství církevního, pro něţ marně hledal stoupence 

mezi lidem indickým, začal hlásat ţivot Pána Jeţíše a jeho učení, bez církevních dogmat. 

A tento evangelický kněz sám přiznává pak ve své, velmi poučné knize, jaký měl úspěch 

všude tam kde kázal, a jakou pozornost věnovali pak jeho kázáním i představitelé tamních 

náboţenství, kdyţ vykládal o Pánu Jeţíši. Přesvědčil se, ţe získávání jinověrců pro církev 
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křesťanskou je prací proto tak těţkou a nesnadnou, ţe církve samy postavily v křesťanství 

sebe do popředí a Pána Jeţíše Krista aţ na druhé místo. 

Kaţdý, kdo bude hlásat čisté učení Jeţíše Krista, bez verbování do církve, bude míti úspěch. 

Ţivot je náboţenství - ne dogmata. 

K tomuto poznatku a přesvědčení došel v Indii také jeden misionář katolický. I on mnoho let 

marně se namáhal, aby získal nové duše pro církev katolickou. Jednoho dne šel po zaprášené 

silnici a viděl malou rodinu, muţe, ţenu a děti, leţící u silnice hladové, vysílené, únavou 

téměř umírající. Zastavil se u nich a kdyţ zjistil příčinu jejich bědného stavu, dal jim ze svých 

zásob jídla i pití. Kdyţ se vzpamatovali a trochu si odpočinuli, zavedl je do svého příbytku, 

kde se o ně staral s takovou láskou, ţe chudáci byli nad tím celí udivení. Byli to příslušníci 

nejniţší kasty vyvrţených, a tady se náhle objevil někdo, kdo se neštítí dotknout se jich, kdo 

je tak ochotně nasytil a napojil. 

Proto se kněze ptali, jaké ţe to hlásá náboţenství, které přikazuje takto slouţit svým bliţním. 

Kněz pověděl jim, ţe hlásá víru Kristovu, jejímţ nejdůleţitějším přikázáním je láska, a to k 

Bohu i k bliţnímu. Pak ovšem nedalo mu mnoho práce, aby tyto uboţáky získal pro víru 

křesťanskou. 

Z toho je jasně zřejmo, ţe láska Kristem hlásaná je nejmocnější silou, nejpřitaţlivější mocí, 

která kaţdého nejlépe přesvědčí o velikosti a kráse křesťanského učení. 

Nemyslete si, ţe Bůh miluje a vede jen tak zvané křesťany. On je stejně laskavým a 

spravedlivým Otcem ke všem dítkám, ať jsou jakéhokoliv vyznání, jakékoliv rasy, příslušníci 

kteréhokoliv národa na světě. Jsme všichni Jeho dítkami a všichni jsme obklopeni stejnou 

milostí Boţí. Všem nám dána je moţnost duchovního vývoje a opravdového spojení s Bohem. 

Proto nikdo - tedy ani církve křesťanské - se nesmí domnívat, ţe jen ony mají patent na 

vedení lidských duší k Bohu. Bůh ve své lásce k nám stará se sám o to, aby pokrok lidstva šel 

kupředu všude. 

A opakuji zde znovu, ţe je miliony a miliony lidí, kteří dodnes nejsou křesťany, náleţí k 

jiným náboţenstvím, a přec zachovávají Nový Zákon, a to mnohdy opravdověji a správněji, 

neţ tak zvaní matrikoví křesťané. 

Příchod Pána Jeţíše na svět a jím daný Nový Zákon nebyl určen jen pro Ţidy, pro hrstku 

izraelitů, pro hrstku prvých křesťanů, nýbrţ pro celé lidstvo na celém světě. A jak jednotliví 

lidé přijali toto učení Nového Zákona, je věcí vedlejší. Hlavní však jest, ţe podle tohoto 

Nového Zákona ţijí a ţivotem svým jeho zachovávání potvrzují. 

Poukazují-li představitelé církví křesťanských na různé obřady a zvyky jiných náboţenství, 

které neodpovídají křesťanským názorům, měli by si uvědomit, ţe způsob uctívání Boha a 

všecky moţné obřady náboţenské vymyslili si jen lidé, a to lidé také chybující, a proto se od 

sebe tak různí. Totéţ, co církev křesťanská vytýká představitelům jiných náboţenství, 

vytýkají i oni jí a jejím obřadům, které také byly vymyšleny pouhými lidmi. 

Ale ţivot vlastní, duševní i duchovní, řídí a vede jediné Bůh. a proto také náboţenský vývoj 

kaţdého jednotlivého člověka děje se podle vůle a plánu Boţího. Svou Láskou Bůh 

obdarovává a své dary rozdílí kaţdému, ať je jakéhokoliv náboţenství, jen kdyţ přistupuje k 

němu s čistým srdcem a opravdovou zboţností, naplněn upřímnou touhou slouţit svým 

bliţním. 

K tomu nepotřebuje nikdo ţádného ritu, ţádné obřadnosti. K tomu stačí mu ušlechtilá mysl, 

osvícený rozum, mravní čistota a nezištná, obětavá láska. Tyto vlastnosti prozrazují pravé 

následovníky Jeţíše Krista, ať příslušejí k náboţenství kterémukoliv, neboť v jejich duších se 

náboţenský vývoj nezastavil, a oni jdou stále s duchem času, i přes všechnu ztrnulost a 

zastaralost církevních názorů. 

A nyní, aby mi nebylo špatně rozuměno, připomínám znovu, ţe nejsem nepřítelem církví, 

nejsem proti nim nikterak zaujat. Ctím kaţdou společnost náboţenskou, která se snaţí přivésti 
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lidi k poznání Boha a jeho Zákonů, ať děje se tak třebas i způsobem, který bych neuznával za 

správný. 

Chápu poslání církví trochu jinak. Uznávám, ţe pro někoho jsou církve matkou, pro někoho 

chůvou, pro někoho učitelkou, pro někoho profesorkou. Ale na tom církve nemají přestávati, a 

kdyţ příslušníku svému daly tyto základy a pouštějí ho do samostatného ţivota, mají se starati 

také o to, aby i v dalším náboţenském vývoji byly mu oporou a spolehlivým vůdcem. Nikdy 

však nesmějí mu samy překáţet v jeho dalším duchovním vývoji. 

Všichni mí vrstevníci, příslušníci starší generace, byli jsme vychováni v církvích. Já dodnes 

jsem církvi vděčen za všechno, co mně svou náboţenskou výchovou poskytla. Ale protoţe 

jsem bral náboţenství příliš váţně, dostal jsem se duchovním vývojem dále, neţ kam 

katechismus připouští. Aniţ bych se stal nevděčným církvi za to, co jsem její pomocí získal, 

nemohl jsem se zastavit, a šel jsem kupředu, kam Pán mne volal. 

Právě proto, ţe dovedu skutečně ocenit význam církví, je mi také tolik líto toho, ţe naše 

církve nechápou nebezpečí, které jim hrozí tím, ţe béřou na sebe zodpovědnost za zdrţování 

lidí v náboţenském a duchovním vývoji, a ţe se nesnaţí se přizpůsobit duchu času. Takto se 

ve své ztrnulosti dočkají jen toho, ţe se vlna pokroku převalí přes ně, a ony zmizí. Církve se 

nesmí domnívat, ţe slova Kristova: »Svět pomine, ale slova má nikdy nepominou!« platí o 

církvi a zaručují věčnost jejího trvání. 

Slova Pána Jeţíše nikdy nepominou, protoţe slova tato - to je Zákon Boţí. Ale lidé, Zákon 

Boţí nedokonale ovládající, budou muset ustoupit těm, kteří ho budou jinak a lépe chápat a 

proto také jinak a lépe vykládat. 

Těţce nesu sám, ţe lidé utíkají od náboţenství, ţe se uvolnilo vyučování náboţenství ve 

školách do tak smutných důsledků, jako je tomu nyní. Laická morálka - sebe lepší - nenahradí 

náboţenství, protoţe jí schází to hlavní - autorita Boţská. Ti, kdoţ vymítají náboţenství ze 

škol, nechápou ani, o co připravují mladé duše, jak zevšedňují jejich ţivot, berou-li jim 

všecku poesii ţivota. A to všecko se děje jen proto, aby tito rozhodující činitelé dali najevo 

své nepřátelství k církvím a dokázali, ţe si ve své pokrokovosti přisoudili právo brát dětem i 

lidem náboţenství. 

Ukázalo se také, kam zašel socialismus, který při svých velikých zásluhách o dělný lid vzal 

mu náboţenství a v náhradu za ně nedovedl dát mu vůbec nic. Dříve pracující člověk neměl 

vedle své dřiny víc, neţ toho Boha, k němuţ se modlil a v nejtěţších chvílích svého ţivota se 

k Němu obracel. U Něho nacházel také ulehčení... 

Člověk bez náboţenství, zejména chudák, který celý týden dře a nemá pak nic víc, neţ ţe se 

nají, nanejvýš ţe si dopřeje nějakou pochybnou zábavu v hostinci, nemůţe ţít šťastným, 

spokojeným ţivotem. Není-li Bůh jeho ochráncem, připadá si bez ochrany. Není-li Kristus 

jeho vzorem, nemá příkladu dokonalosti před očima. Nevěří-li ve spravedlnost Boţí, 

spravedlností lidskou nemůţe být uspokojen. Nevěří-li ve věčnou existenci své duše, nesnaţí 

se ji nijak povznést a vzdělávat. Rozerván, nespokojen, snaţí se utápět svou beznaděj v 

alkoholu, nebo, aby zapomněl, co se kolem něho děje, oddává se pochybným radovánkám. 

Ale marná jest námaha zastřít a vyplnit něčím prázdnotu, která zůstala v jeho srdci po 

odvrţeném náboţenském cítění. 

Bez náboţenství nelze ţít šťastný ţivot. Mohl bych uvésti celou řadu případů zoufalství, které 

jsem našel u mnoha a mnoha lidí. A pátral-li jsem po příčině, bylo to nejčastěji opuštění 

Boha, zřeknutí se víry i náboţenství, které přivedly i lidi opravdu inteligentní do stavu 

úplného zoufalství. 

Proto vy, kteří máte v rukou moc, nedopusťte, aby se lidem bral nejsvětější statek, který 

kaţdý má ve svém srdci mít - to jest náboţenství! Starejte se všichni, zejména vy, kdoţ jste k 

tomu povolaní, aby náboţenství toto bylo čisté, nesobecké, jen na lásce vybudované, a aby 

kaţdé slovo, které pronesete, bylo slovo věčné Pravdy a Moudrosti Boţí. 
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Zanechte středověkého lpění na ustanoveních lidských! Otevřte lidu knihu Světla a Pravdy, a 

vykládejte učení Jeţíše Krista tak, jak On je přinesl, jak On je posvětil! Vše ostatní, lidské, 

rozumářské - odstraňte! A podaří-li se vám to, pak uvidíte, jak se pohrnou zase do církví 

vašich lidé zpět. A pohrnou se k vám jistě ihned jakmile poznají, ţe i vy jste pochopili 

vesmírový vývoj duchovní. 

A Tebe, Pane Boţe, i Tebe, spravedlivý Vůdče náš, vroucně prosím - poţehnej všem tuto 

práci. 

 

8. Duchovní význam velkých svátků 

(Přednáška proslovená 4./III. 32 ve »Společnosti pro mystická studia« v Praze.) 

 

Všechny naše velké svátky, vánoční, velikonoční i svatodušní, mají hluboký význam 

duchovní, kterého však namnoze i věřící křesťané dnes málo dbají. Třebaţe zachovávají se 

všeobecně tradiční zvyky, symbolisující památku nejvýznamnějších dnů křesťanských, 

málokdo si dovede uvědomit, co se vlastně v těchto svátečních dnech oslavuje a čeho je 

zapotřebí, aby účastenství na těchto oslavách bylo u kaţdého jednotlivce opravdové, vnitřní, 

duchovní. 

Proto zamysleme se trochu nad významnými svátky křesťanského kalendáře a připomeňme si 

jejich podstatu a pravý význam. 

Začněme hned svátky vánočními a jim předcházejícím adventem. 

Po celý čas adventní věřící křesťan má se připravovati na veliké mysterium spojené s 

narozením Pána Jeţíše Krista. Po celou dobu adventní kaţdý má se snaţit, aby sám sebe 

poznal, své skutky zhodnotil a své duchovní »já« co moţno nejdokonaleji očistil, aby bylo 

připraveno na zrození Krista, který má se zroditi v něm. Jinak, kdyby se byl Pán Jeţíš v 

Betlémě i statisíckrát zrodil, a nezrodil se také v nás, v našem nitru, nic by nám to neprospělo. 

Zrození Krista v nás je naplnění naší duše Láskou Boţí, a proto se máme snaţit toto veliké 

zrození Lásky v nás si uvědomit. Celý ţivot náš, všecky naše skutky i slova mají být jiţ 

v celém adventě tak zušlechťované a řízené, abychom v den veliké památky zrození Jeţíše 

Krista mohli se opravdově, upřímně radovat, ţe i v nás se zrodil On, nejvyšší Láska Boţí, a ţe 

my sami se přičiňujeme a budeme přičiňovati, aby se tato Láska námi neustále projevovala. A 

to ne jen na Štědrý den, ale po celý rok, a také ne pouze jen k našim nejbliţším, nýbrţ ke 

všemu tvorstvu. 

Štědrý den připomíná nám tuto naši celoţivotní povinnost a je zároveň jen malou ukázkou 

toho, jak dovedeme svou lásku projevit těm, které milujeme. Láska Boţí v nás musí však 

dokázat rozhodně více, neţ v předvečer zrození Páně obdarovat své nejdraţší. Láska tato musí 

se projevovat v našich činech i slovech po celý rok a nesmí zůstat omezena jen na nejuţší 

kruh rodiny. 

Podle učení Pána Jeţíše Krista jsme všichni bratři, a máme se všichni navzájem milovat, jako 

On miloval nás, a v lásce své navzájem si pomáhat. Rodina naše s našimi nejbliţšími jest 

vlastně jenom školou lásky všeobecné. Čím více dovedeme svou lásku zevšeobecnit, tím blíţe 

jsme nejvyššímu ideálu, který kaţdý křesťan má míti před sebou - to jest, aby Kristus nejen 

v nás se zrodil, nýbrţ aby také mohl v nás přebývati. On to jest - přebývá-li v nás - který se v 

kaţdém našem láskyplném činu i v kaţdé naší láskyplné myšlence v nás a námi projevuje. 

Proto také Štědrý večer nemáme slavit jen dobrou večeří a rozdáním dárků svým nejbliţším. 

Večer tento ţádá od nás alespoň chvíli ticha, abychom si v radostném očekávání zrození 

Krista v nás mohli uvědomit svou povinnost pro celý další ţivot, nebo alespoň pro nejbliţší 

rok. Nikdy nemáme připustit, aby štědrovečerní připomínka byla zahlazena naší nestřídmostí 

a poţitkářstvím. 
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Jen ten, kdo dovede duchovně proţívat svátky vánoční, pozná onu blaţenost, vyplývající z 

příchodu Spasitele na svět a dovede také upřímně a opravdově přijmout krásné poselství, 

které vyznívá z poetické vánoční písně „Narodil se Kristus Pán“. 

Nejradostnější jsou svátky vánoční pro mládeţ. Děti jsou vţdycky na prvém místě, jimţ 

rodiče i ostatní dospělí projevují svoji lásku různými dárky. Šťastné děti, kterým nebyla vzata 

iluse, ţe dárky nadílí jim opravdu Jeţíšek. Je v tom tolik poesie a krásy, a přece mnozí, aby se 

neuchýlili od pravdy, snaţí se dětem tuto ilusi brát a dárce - Jeţíška - nahraţují jmény osob, 

od kterých dárky skutečně jsou. Nedopustili by se však ţádného poklesku proti svaté pravdě, 

kdyby ponechali dětem radost, ţe vzpomněl si na ně sám Jeţíšek. 

Kdyby tito pravdymilovní uvaţovali, odkud se béře tato láska v srdcích dárců, museli by si 

nakonec přece jen přiznat, ţe tuto lásku nevloţil do jejich srdcí nikdo jiný neţ sám Kristus, 

neboť bez jeho působení, bez vnitřního, duchovního popudu, sami ze sebe nemůţeme udělat 

nic. Proto také kaţdý projev naší lásky, kaţdý skutek dobra je projevem samého Krista, 

nejvyšší Lásky Boţí. Nejprve musel v nás oţivnouti Kristus - a ten se pak projeví naší touhou 

udělat někomu, zejména svým dětem, radost. 

Jdeme-li takto k samým kořenům své lásky, která nás přiměla k obdarování někoho, 

uvědomíme-li si pravý zdroj této lásky, pak musíme uznat, ţe dětem i ostatním milé dárky 

nadílí skutečně sám Jeţíšek. 

Neberte proto dětem radost z nadílky Jeţíškovy, neberte jim tím poesii vánoc, zejména 

Štědrého večera, na který se děti po celý rok tolik těší. 

Štědrý večer můţe být pro děti také velmi krásným poučením pro ţivot a můţe i v dětech 

samých vyvolat soucit s těmi, kteří nejsou tak šťastni, aby mohli být tak bohatě obdarováni 

jako oni. Je třeba jen najít správnou cestu k dětské duši a vybrat si příklad, který by na ni 

působil. 

Takovým vzorným příkladem můţe být pohádka, kterou vpravovala choť mého přítele A. 

svým dvěma chlapcům před nadílkou mikulášskou. Oba chlapci sepsali si na arch papíru, co 

všechno by od Svatého Mikuláše chtěli, a bylo toho tolik, ţe se rodičům nad tím točila hlava. 

Poměry rodiny nebyly takové, aby všechna přání dětská mohla být splněna, a přece bylo 

hlavně mamince líto, ţe pro nedostatek peněz musí připravit děti o všechnu tu radost, kterou 

by pocítili nad splněním všech jejich přání. 

Tu matka, bývalá učitelka, přišla na dobrý nápad, kterým by umenšila dětskou chtivost po 

všem, nač si vzpomenou. Večer před nadílkou, kdyţ ji hoši ţádali, aby jim něco vyprávěla, 

povídala jim tuto pohádku: 

Byl jeden chlapeček, který neměl ani maminku, ani tatínka. Musel ţít mezi cizími lidmi a 

spokojit se tím, co mu tu a tam někdo dal. Chodil roztrhaný a bosý i v zimě a neměl se ani kde 

ohřát. Hladový a tetelící se zimou šel z jedné vsi do druhé lesem a tu potkal Svatého 

Mikuláše. Jakmile poznal, kdo to před ním stojí, prosil: 

»Svatý Mikuláši, prosím tě, naděl mi také něco. Vidíš, ţe jsem bos, v roztrhaných šatech, 

mám hlad, je mi zima, a protoţe nemám ani tatínka ani maminku, všude mne odstrkují, 

odevšad mne vyhánějí a bijí. Smiluj se nade mnou alespoň ty, který dnes na všechny děti 

pamatuješ!« 

Svatý Mikuláš zadíval se soucitně na chlapce a pravíl: 

»Milý hochu, vím, ţe máš těţký ţivot. Rád bych ti také něco podaroval, ale přišel jsi jiţ se 

svou prosbou trochu pozdě, protoţe ti dva chlapci (- a teď maminka uvedla jména svých dvou 

hochů -) z rodiny A. si toho tolik naporoučeli, ţe mi pro tebe jiţ nic nezbylo.« 

Tady se maminka zamlčela a pozorovala, ţe oba chlapci začali vzlykat, aţ se nakonec hlasitě 

rozplakali. 

»Co je vám, hoši?« - ptala se maminka. »Pročpak najednou oba pláčete?« 

A tu oba najednou začali se zříkat nejen svých přání, nýbrţ i svých věcí a byli ochotni 

postoupit je tomu, kdo nemá nic. 
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»Maminko, my uţ od Mikuláše nic nechceme, ať to dá raději všechno tomu chudému 

chlapečkovi. Podívej se, já mám dvoje boty, a stačí mi jedny, já mu jedny dám!« - řekl prvý. 

»Já mám zas dvoje šaty, a také mi stačí jedny« - řekl druhý - »já je tomu chlapečkovi také 

dám. Kaţdý den ať si přijde, já se s ním i o jídlo rozdělím, aby neměl hlad!« 

Oba chlapci byli ochotni rozdělit se o všechno co měli, a matka vidouc, jak její vypravování 

padlo na úrodnou půdu, slzela nad nimi radostí. Podařilo se jí vyvolat v srdcích dětských 

nejvyšší cit - lásku k trpícímu. Působila na ně pouhým vyprávěním, a přitom ponechala úplně 

dětskému rozumu a dětské vůli i citu, zatouţí-li sami ze sebe po konání dobra. A tato vlastní 

touha po konání dobra má pro celý ţivot mnohem větší cenu neţ vše to, čeho moţno 

dosáhnouti nařizováním, kázáním a výklady o povinnostech lásky k bliţnímu. 

Duše lidská, tedy i dětská, váţí si ze všeho nejvíce svobody, kterou nám Bůh udělil, a proto 

má vţdy větší radost z toho, co můţe vykonat ze své dobré vůle, neţ kdyţ vykonává pouze 

cizí rozkazy a plní cizí vůli. 

Věřím, ţe tato prostá pohádka nalezne i u jiných rodičů odezvu a pochopení, které bude pro 

ně i poučením, jak se mají přiblíţit k dětské duši. 

Ale nyní vrátíme se zase ke Štědrému večeru, jehoţ náladu skorem v kaţdé rodině doplňuje 

vánoční stromeček, mnohde i velmi bohatě okrášlený. Tento vánoční stromek je tak spojen s 

představou Štědrého večera, jako by byl v souvislosti se zrozením Páně, ač tomu ve 

skutečnosti tak není. 

Vánoční stromek je spíše symbolem dne 24. prosince, kdy se slaví svátek Adama a Evy, a je 

tedy symbolem stromu poznání z ráje. Jiţ ozdoby na stromku dokazují to samy. Zavěšené na 

něm řetězy symbolisují hada, který svedl Evu v ráji, takţe zastupují vlastně symbol zla - 

Satana. Zavěšená jablka představují ovoce na stromě poznání a pozlacené ořechy symbolisují 

osvícený rozum člověka, neboť půlka rozloupnutého ořechu má velkou podobu s mozkem 

lidským. Proto ořechy, mají-li vyjadřovat na stromku správně svůj symbol, mají být vţdycky 

pozlaceny, nikoliv polepeny nebo jinak obarveny. Právě zlato je symbolem nejvyšší duchovní 

vyspělosti, a pozlacený ořech připomíná nám, ţe rozum náš má být osvícen, abychom dovedli 

si se stromu poznání vzít jen ovoce dobra a ne ovoce zla. 

Proto se také rozţehují na vánočním stromku svíčky, aby tímto světlem symbolisováno bylo 

Světlo Lásky věčné, které nám poskytuje moţnost rozeznat duchovním zrakem dobro od zla. 

Proto také na vrchol stromku umísťuje se buď anděl nebo hvězda, neboť je třeba uvědomovat 

si stále, ţe pravé duchovní světlo, kterého k osvícení svého rozumu potřebujeme, přichází k 

nám pouze shora, od Boha. 

Dále pak anděl i hvězda připomínají nám jiţ znamení, která se ukázala při zrození Krista. 

Hvězda to byla, která vedla tři mudrce do Betléma, aby se poklonili nově zrozenému Králi 

všech králů. A andělé prozpěvováním »Sláva budiţ na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré 

vůle« ohlašovali příchod Syna Boţího. 

Tyto symboly připomínají nám příchod věčné Lásky na zemi, a my proto klademe pod 

stromeček dárky svým nejbliţším, které jsou jen projevem naší lásky. 

Tradice vánočního stromku přenesla se později z rodin i do různých charitativních spolků, 

které kolem svého vánočního stromku shromaţďovaly nejen dárce, nýbrţ i nejpotřebnější z 

obcí. Těmto nejnuznějším měla býti projevena láska v širším slova smyslu, ochotná 

obdarovati i cizí, ne jen členy rodiny. 

Bohuţel však, nedělo se toto obdarovávání vţdy a všude správně a s náleţitým citem. Mám 

sám v paměti jednu takovou slavnost vánočního stromku, při které byl jsem také jako chudé 

dítě obdarován. Ale jiţ tehdy vycítil jsem, jak falešný byl tón této slavnosti, která pro moji 

duši znamenala spíše křivdu neţ projev lásky k bliţnímu. 

Kolem stromku se seskupila místní honorace v nádherných šatech, a vedle této skvící se 

honorace a přepychu stál houfek ubohých, kterým dle smyslu Kristova učení měla býti 

projevena láska. Cítil jsem se tehdy tak pokořeným a zahanbeným! Způsobem přímo 
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necitelným bylo nám dáno najevo, ţe my jsme těmi ţebráky, kteří musí být pokorně a 

neskonale vděčni těm, kteří nám ve své blahosklonné dobročinnosti dárky podávali. 

Byla to tehdy nadílka velikých obřadů a honosnosti, ale postrádala vší lásky. Nešetřila v 

ničem důstojnosti člověka a vším tím, co se při ní dělo, vyvolávala v duších dětských poznání 

nespravedlivosti lidské a probouzela i pocit nepřeklenutelné propasti mezi boháčem a 

chudinou. Proto také styděl jsem se pak nosit zimníček, který mi byl tímto způsobem dán. 

Zdálo se mi, ţe by kaţdý na mne ukazoval, ţe jsem také jedním z těch bídných, kterým 

veřejná dobročinnost musela pomoci, a proto nosil jsem raději starý, maminkou mi pěkně 

vyspravený kabát, který dostala v jedné rodině za svoji práci. 

Nezáleţí rozhodně na tom, co se dává nebo podává, ale velmi a především záleţí na tom, jak 

se to podává. 

Jistě jiţ od té doby i v tomto směru nastal pokrok ve formě a způsobu vánočních nadílek pod 

bohatě ozdobenými stromečky. Věřím, ţe se tak muselo státi, kdyţ se tento zvyk přestěhoval 

z velkých měst i do nejmenších vesniček a v poslední době i na ulice velkoměsta. Sbírky pod 

vánočními stromky na ulicích jsou všem křesťanům velmi vhodnou příleţitostí projevit lásku 

svou k neznámým trpícím a způsobit tak radost i cizím, mnohde aţ příliš strádajícím dětem. 

Je rozhodně lépe zůstat anonymním dárcem neţ nutit obdarovaného, aby se díval na dámu 

šustící hedvábím, která je v pořadatelstvu nadílky a čeká, aby jí obdarovaní vděčně a pokorně 

líbali ruku. Dárky, uloţené pod vánoční stromek v předvečer zrození Jeţíše Krista, nemají být 

ničím jiným neţ projevem naší čisté lásky, nechlubící se tím, co jsme učinili. 

Jen tak můţeme pochopit veliké mysterium, které se ve veliké noci vánoční uskutečnilo, a 

které přineslo celému světu spásu a vykoupení. Dnešní svět nepotřebuje ničeho tolik, jako 

právě lásky. Jen tato láska je schopna nejjistějším způsobem spasit celý svět, všechno lidstvo 

na světě učinit šťastným. a navrátit mu rajské doby. 

Bohuţel, lidé dnešní doby poslouchají raději dále hada z rajské zahrady neţ by poslechli 

Toho, který na svět přinesl lásku. 

A jak přišel na svět Pán Jeţíš? Jak se objevil mezi námi On, Syn Boţí, On, Král králů, On, náš 

Pán a nejlepší učitel a vůdce? 

Nepřišel v nádheře, nezrodil se v královském paláci, ale v chudobě, ve chlévě, aby nám 

ukázal, ţe láska ke svému zrození nepotřebuje bohatství, zlata, ani nádhery, nýbrţ jen čisté, 

pokorné srdce lidské. Jeţíšovo zrození v chudobě značí také, ţe přišel právě pro ty nejchudší, 

kteří nejvíce strádají a kteří nejvíce potřebují lásky svých bliţních. Jeho chudoba jest nám 

příkladem oběti, v níţ má vrcholit naše láska k bliţnímu, zejména k tomu nejchudšímu, 

nejpotřebnějšímu. 

Památku zrození Pána Jeţíše Krista v Betlémě nemáme zase oslavovati jen jídlem a pitím, 

nepravými radovánkami a všemoţnými zábavami. Právě naopak máme pokorně a v tichu 

meditovat o tomto velikém mysteriu a v duchu se snaţit přivolávat do svého nitra Krista, 

který se i pro nás zrodil, abychom i my byli jím naplněni a nezapomněli nikdy, ţe máme 

povinnost duši svou zachovávat v takové čistotě, aby On skutečně mohl v nás trvale 

přebývati. 

Pochopíme-li správně památku zrození Páně, pak také porozumíme správně významu 

následujícího období, které pokračuje od zrození Páně aţ do Popeleční středy. Lid jmenuje 

toto období masopustem a uţívá v něm všech světských radovánek, tanečních zábav, 

karnevalů, ale na pravý účel této doby ani nepomyslí. Špatně si vysvětluje onu dobu po 

zrození Páně, která má být dobou radosti p r o  n a š i  d u š i . Ona se má radovat z příchodu 

veliké Lásky Boţí na svět a vést ţivot čistý, zasvěcený radostem duchovním. Světské 

radovánky, kterým se lid bez míry oddává, Krista neustále popírají a k němu se neznají. 

Jen tehdy, dáme-li přednost radovánkám duchovním před světskými, proţili jsme správně 

dobu, která nás přivede k mezníku mezi zrozením a smrtí, kterým jest Popeleční středa. 
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Po radovánkách duše nad příchodem Spasitele máme se pozastavit, abychom si uvědomili 

svoji nicotnost »prach jsi a v prach se zase obrátíš« - abychom si uvědomili, ţe všechno co 

máme, není naše, nýbrţ jen z milosti Páně a Lásky Boţí jest nám propůjčeno, ţe bez Boha 

ničím nejsme, a teprve Jeho milostí a s Ním všecko. 

Tento mezník má nám také připomenout, ţe právě tak jak jsme se zrodili, musíme také zemřít 

a ţe jest naší povinností, abychom na tyto poslední věci kaţdého člověka neustále pamatovali. 

V těchto úvahách máme pokračovati i v následující době postní, kdy se máme věnovat 

rozjímání o svém ţivotě, zda jsme skutečně hodni toho, aby Kristus zůstal trvale v nás. 

Takovýmto způsobem jest třeba připravovat se na velké mysterium, oslavované o 

velikonočních svátcích. Přitom máme zpytovat své svědomí, pokorně a bez pýchy přiznat si 

své poklesky, a litovat jich. Pak teprve s čistým svědomím budeme moci oslavit na Květnou 

neděli slavný vjezd Jeţíšův do Jerusaléma a nezůstaneme mezi těmi, kteří při jeho vjezdu 

volali: »Hosana, sláva synu Davidovu,« ale hned na Veliký pátek křičeli s ostatními »ukřiţuj 

ho!« 

Květná neděle má nám připomenout skutečnou slávu Syna Boţího. Jemu máme se pokorně 

klanět a uctívat ho plněním Jeho zákonů. Jen tak dojdeme ke správnému pochopení všeho 

toho, co se nám připomíná v Zeleném čtvrtku, pochopíme i různé události, které provázely 

poslední večeři Páně. 

Poslední večeře Páně byla vlastně rozloučením našeho Spasitele nejen s apoštoly, nýbrţ i 

rozloučením s celým lidstvem. Při poslední večeři Pán Jeţíš naznačil jiţ budoucí svou oběť, a 

také ukázal nám cestu, kterou jedině můţeme dojít do království nebeského a míti ţivot 

věčný. 

V katolických chrámech se při mši svaté slaví denně památka poslední večeře Páně - lámání 

chleba a pití vína, ale nezdůrazňuje se přitom dostatečně, ţe chléb a víno, to jest hostie a víno, 

jsou jen symboly těla a krve Pána Jeţíše Krista. Nezdůrazňuje se přitom ani to, ţe přijímáme-

li toto tělo a krev, tedy chléb a víno bez opravdové touhy, aby duchovně v nás Kristus 

sestoupil, zůstává celý obřad tohoto přijímání naprosto bez účinku a my nemáme ani právo 

tvrdit, ţe jsme Krista přijali. On je vţdycky připraven sestoupit v nás. On naopak ve Své 

veliké Lásce klepe neustále na brány našeho srdce, abychom Ho tam vpustili. Ale my jsme to, 

kteří svým sobectvím a smyslností zavíráme pevně přístup svého srdce, aby do nás vstoupit 

nemohl. 

Nestačí jít alespoň jednou za rok ke stolu Páně, nestačí vyzpovídat se a přijímat, není-li naše 

duše dostatečně čistá a pokorná, aby přijala skutečně d u c h o v n ě  Krista. Tím menší cenu 

má pak všechno to, co jste v kostele vykonali a před oltářem Bohu slíbili, jestliţe hned za 

dveřmi chrámu začnete znovu hřešit a nestaráte se o splnění slibu, který jste dali Bohu svým 

pokáním. 

Pokání, není-li opravdu spojeno s odřeknutím se pro budoucnost všech zlých skutků, tak 

zvaných hříchů, nemá valné ceny. Proto jest třeba, abychom měli neustále na mysli slova 

Pána Jeţíše: 

»Kdo nebude jísti těla mého a nebude píti krve mé, nevejde do království nebeského, nevejde 

do ţivota věčného.« (Význam těchto slov je vyloţen ve 3. přednášce »Práh mezi světy«.) 

Celým svým ţivotem, kaţdodenními skutky i myšlenkami musíme dokazovati, ţe jsme 

nasyceni jeho duchem a ţe se snaţíme ţít tak, abychom ţivot Pána Jeţíše Krista napodobili. 

Jinak zaslouţili bychom výčitky, ţe stejně jako tehdy Jidáš zradil Pána, zrazujeme Ho i my 

svým ţivotem, zrazujeme Ho denně, třebas i mnohokráte za den. 

Druhou významnou událostí při večeři Páně jest umývání nohou apoštolům Mistrem samým. 

Ani to tenkráte apoštolové nechápali, proč právě nohy jim umývá. (Vysvětlení také ve 3. sv. 

sbírky »Práh mezi světy«.) 

Tento akt umývání nohou byl jiţ pro apoštoly přípravou na jejich úřad apoštolský a na přijetí 

Ducha Svatého. Jen takto očištěni stali se schopnými Ducha Svatého přijmouti. 
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To vše třeba si uvědomit, abychom byli připraveni jiţ i na mysterium Velikého pátku. Zelený 

čtvrtek je poslední den, v němţ si máme přiznat, ţe i my jsme ochotni na Velký pátek 

ukřiţovat v sobě starého, hříšného člověka, ţe jsme ochotni upřímně se odříci všeho, co nás 

svádí k nečistému ţivotu, sobectví, zášti, nenávisti, pýše i smyslnosti. K tomu třeba také 

uváţit, zda jsme opravdu dosti silni na to, abychom všem podobným pokušením odolali, 

abychom snesli ukřiţování svého niţšího já, a jsme-li dostatečně připraveni i my na vzkříšení 

nového člověka v nás. 

Proto jest třeba připomenout si jasně všechna utrpení a pokoření, která musel snésti Pán, aby 

svou nejvyšší obětí potvrdil hlásané nám pravdy a nad slunce jasněji ukázal nám velikost své 

Boţské Lásky k nám. 

Jen vnitřní proţívání velikých událostí v Jerusalémě a na Golgotě můţe naplnit naši duši 

opravdovou pokorou a ukázat nám také pravou velikost Boţství Jeţíše Krista, neboť to, co On 

dobrovolně za nás vytrpěl, jistě nikdo z dnešních lidí nedovedl by podstoupit. 

A kdyţ přikročíme k samému ukřiţování, tu jest nám znovu zahloubat se nad příhodami i 

slovy Spasitelovými, která v posledních okamţicích Svého pozemského ţivota vyslovil, aby 

se nám vyjasnilo mnohé, co dosud tak málokdo pochopil a dovedl si vysvětlit.  

Kdyţ Pán Jeţíš na kříţi přibit nejvíce trpěl, volal k Bohu: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí co 

činí!« 

Za všechny rány, příkoří, výsměch a utrpení neklne těm, kdoţ mu ublíţili, neodplácí jim 

zlobou. Vyprošuje jim právě naopak u Otce odpuštění - a tím ukazuje nám obrovský příklad, 

jak se máme i my chovat k těm, kteří nám ublíţili, chceme-li být v harmonii s nejvyšší 

Láskou Boţí. 

Ohromnou lásku Svou Jeţíš projevil i lotrovi, který visel po jeho pravici. Druhý lotr spolu 

ukřiţovaný, vysmíval se Spasiteli, ale prvý obrací se proti němu a vytýká mu jeho hříšnost a 

nespravedlivé posuzování Spasitele. Připomíná mu, ţe oni dva zaslouţí si plně trest, k němuţ 

byli odsouzeni a který trpí, neboť napáchali se tolik zla, ţe museli být odsouzeni k smrti.  

»Ale Jeţíš, ten nevinně byl odsouzen a nevinně trpí« - pravil lotr a obrátil se k Pánu Jeţíši s 

prosbou: »Pane, rozpomeň se na mne, aţ budeš ve Svém království!« 

»Ještě dnes budeš se mnou v ráji!« - odpovídá Pán Jeţíš. 

Tato odpověď Spasitelova má ohromný význam pro celé lidstvo, neboť těmito slovy 

Spasitelovými otvírají se po prvé od vyhnání Adama a Evy z ráje znovu zase brány rajské pro 

duše lidské. Projdete-li celý Starý Zákon i celý Nový Zákon, nenaleznete v něm od vyhnání 

Adama a Evy ani jediné zmínky o ráji. Teprve na tomto místě připomíná jej Kristus sám. 

Neméně významné jest i to, ţe prvá duše, která smí překročit práh ráje, je právě duše 

zločincova, duše lotra, visícího na kříţi vedle Krista. Tím Pán Jeţíš naznačil, ţe ţádný z 

hříšníků - a těmi jsme všichni - nemusí nad sebou zoufati, protoţe kaţdý z nás má právo 

vstoupit do ráje, to jest do nebeského království, zachová-li se tak, jak se zachoval v poslední 

chvíli lotr visící po pravici Jeţíšově. On, který po celý ţivot těţce hřešil, uznal svoji hříšnost, 

přiznal zaslouţenost trestu, který jej stihl a litoval svých skutků. A v této lítosti obrátil se s 

plnou vírou ke Spasiteli, s plnou vírou v Jeho Lásku a moc Boţí, a prosil Ho, aby se na něho 

rozpomenul, aţ bude ve Svém království. 

Lotr tento uznal Boţství Pána Jeţíše a proto po upřímném doznání a litování spáchaných 

hříchů byly mu odpuštěny a vstup do ráje otevřen. 

Jak mnohý člověk se domnívá, ţe napáchal jiţ tolik zla, ţe není jiţ hoden nápravy, není 

schopen obrátit se k ušlechtilejšímu ţivotu! A přece - kdyby si kaţdý takový zoufalec, 

pochybující jiţ o moţnosti své spásy - uvědomil velikost Lásky Boţí a obrátil se s důvěrou k 

Otci prostřednictvím Syna Jeho - Jeţíše Krista, mohl by vţdycky ještě býti zachráněn. K 

tomuto obrácení a uznání svých vin není nikdy pozdě! Kaţdý den, kaţdou hodinu, kaţdý 

okamţik můţeme se obrátit a můţeme začít nový ţivot, kterým bychom si získali práva na 

velikou milost Otce nebeského i Jeţíše Krista. 
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Další velikou událostí při ukřiţování Pána Jeţíše jest okamţik, kdy Pán Jeţíš umíraje, 

vyslovil památná dvě slova: 

»Dokonáno jest.« 

V Evangeliu popsané úkazy, které provázely tento veliký okamţik, mají také svůj veliký 

význam duchovní. Zejména roztrţení opony chrámové od shora dolů ve dví má svoji 

ohromnou důleţitost, třebaţe duchovní význam této události není nikde vykládán. 

Za oponou chrámovou byl vţdycky stánek Boţí, kam krom velekněze nesměl vkročit ani jiný 

kněz, tím méně pak někdo z ostatních věřících. Ţidé přísně dbali toho, aby se k tomuto stánku 

Boţímu, čili k Bohu samému neodváţil vstoupit ţádný jiný smrtelník neţ nejvyšší kněz, který 

byl k tomu určen. Jen oni byli vyvoleni k tomu, aby s Bohem mluvili, jen oni byli jedinými 

prostředníky mezi Bohem a lidem. 

Příchodem Pána Jeţíše Krista, celým jeho učením a učitelským posláním měl být kaţdému 

bez výjimky umoţněn volný, přímý styk s Bohem, bez jakéhokoliv prostředníka. Proto také 

kdyţ Kristus umíral na kříţi, kde jeho celé dílo učitelské i spasitelské bylo dokonáno, 

odstraněna byla poslední hradba mezi Bohem a věřícími. Toto uvolnění cesty k Bohu 

naznačila právě opona chrámová, zakrývající aţ dosud stánek Boţí, která se roztrhla ve dví. 

Tím bylo nejen národu ţidovskému, nýbrţ všemu lidstvu naznačeno, ţe se před ním rozevřela 

přímá cesta k Bohu a ţe touto chvílí nastupuje Nový Zákon s novým poměrem člověka k 

Bohu. 

Slovy »dokonáno jest« Pán Jeţíš vyslovil také, ţe dokonáno jest jeho dílo i jeho oběť pro 

lidstvo a jeho spásu. A kdyţ pak uloţili tělo Spasitelovo do nového hrobu, ze kterého v noci 

ze soboty na neděli vstal z mrtvých, bylo toto veliké mysterium křesťanství také počátkem a 

vzkříšením nového ţivota celého lidstva na světě. 

Jsou lidé, kteří se snaţí sníţit tajuplné zmrtvýchvstání jen proto, ţe duchovně nedorostli 

dosud tak daleko, aby chápali tento fakt se stanoviska duchovního. Zapomínají, ţe Pán Jeţíš, 

třebaţe přišel na svět jako člověk, přece jen nebyl obyčejnou duší lidskou, nýbrţ Synem 

Boţím, Duchem, který přišel přímo z prapodstaty všeho stvoření. Sám také řekl: 

»Dříve neţ svět byl, byl jsem.« 

Měl tedy přímo moc Boţí, všemohoucnost. Jiţ za Svého ţivota dovedl se učinit neviditelným, 

dovedl chodit po vlnách mořských, aniţ by se potopil, a touţ mocí svou dovedl mrtvé Své tělo 

fysické proměnit v neviditelné tělo duchovní, jasněji řečeno odhmotnit se, a podle vůle své, 

potřeboval-li to, mohl zase své neviditelné tělo duchovní proměnit v tělo viditelné, 

zhmotněné. Také za svého krátkého působení po svém ukřiţování zjevoval se apoštolům, 

vcházel zavřenými dveřmi, pronikal hmotou, a přitom dovedl své tělo duchovní tak zhmotnit, 

ţe mohl stolovati i jísti se svými apoštoly. 

Před svým odchodem k Otci nebeskému řekl také apoštolům, ţe kaţdý člověk musí dospět 

jednou k takové dokonalosti, aby mohl své hmotné tělo odhmotnit, aby se stalo neviditelným, 

a své duchovní tělo zhmotněním učinit viditelným. 

Toto zhmotňování duchovních těl není dnes jiţ ničím tak neobyčejným. Od 50 let minulého 

století zabývá se jiţ i věda zkoumáním těchto skutečností. Na mnoha místech se jiţ podařilo 

tak dokonalé zhmotnění duchů lidí dávno zemřelých, ţe se tito duchové procházejí mezi 

účastníky seancí, určených k výzkumům okultních zjevů, hovoří s účastníky, ba dali se i 

fotografovati, mnohdy i s mediem samým. Někteří zanechali dokonce na památku část svých 

vlasů nebo kus látky ze svých šatů. Já sám měl jsem nejen příleţitost vidět, nýbrţ přímo 

ohmatat takovou zhmotnělou ruku a proto věřím pevně, ţe takové věci nejsou nemoţností. 

Vzkříšení samotné má v nás posílit naši touhu, aby Kristus Svou přítomností v nás vzkřísil i 

nás k ţivotu novému, k ţivotu věčnému. 

O vánocích měli jsme pokorně prosit, aby se v nás Kristus zrodil, třebas také jako malé 

děťátko, o něţ chceme pečovati, a jemuţ celým svým ţivotem chceme dáti moţnost, aby v 

nás neustále rostlo, aby Kristus v nás mohutněl. A nyní, v den památky vzkříšení Jeţíše 
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Krista, máme pamatovat na vzkříšení své duše, která, naplněna Kristem - to jest Láskou - stala 

se hodnou přijetí největšího daru Boţího - Ducha Svatého. 

Proto celou dobu od vzkříšení aţ do svatodušních svátků máme se snaţit vzkříšeného Krista v 

sobě udrţet a ţít tak, aby láska Kristova z nás neustále vyzařovala. S radostí, pokorou a  

láskou máme slouţit svým bliţním, pomáhat všem, kdoţ pomoci naší potřebují. 

Pán Jeţíš slíbil apoštolům a také i nám příchod Utěšitele, to jest - Ducha Svatého, a slib svůj 

také splnil. Kdyţ byli apoštolové pohromadě, soustředění, sestoupil na ně Duch Svatý, a oni, 

naplněni jím, nabyli schopností mluvit různými jazyky, aby mohli svaté Evangelium a pravdy 

z učení Pána Jeţíše Krista hlásat účinně po celém světě. 

Tento zázrak sestoupení Ducha Svatého nebyl vykonán jediné v době apoštolů, nebyl dán jen 

jim, nebyl jen pro ně určen. Milost Boţí dopřává tento dar kaţdému člověku, který se snaţí ţít 

podle Nového Zákona lásky, kaţdému, kdo se snaţí kráčet ve šlépějích samotného Krista. 

Z církevních dějin poznáváme, ţe Duchem Svatým bylo prozářeno a osvíceno mnoho kněţí a 

kazatelů, kteří mohli hlásat Slovo Boţí bez přípravy. Stačilo jim jen vzývat Ducha Svatébo - 

ale museli v ě ř i t  v jeho existenci i v milost Boţí, která je jednotlivcům dána pomocí Ducha 

Svatého. 

Ba, mnohdy i mezi prostými lidmi najdou se takoví, kteří se třebas jen v ojedinělých chvílích 

dočkají osvícení Duchem Svatým, takţe mohou třebas i mluvit i rozumět cizím jazykům, kte-

rým předtím nikdy nerozuměli. 

Znám z vlastní zkušenosti více takových případů. 

Proto svatodušní svátky, kterými se oslavuje příchod Ducha Svatého, mají být také chápány 

jako veliké mysterium, k němuţ musí dojít člověk, následující Krista. 

Kolik krásných, povznášejících, strhujících a přesvědčivých kázání mohli bychom 

vyslechnouti od našich kněţí a kazatelů, kdyby kladli větší důraz na sílu a moc Ducha 

Svatého, neţ na vlastní svůj rozum! Oni, kteří - jak sami tvrdí - jsou následovníky nebo 

zástupci apoštolů a mají úkol hlásati Slovo Boţí, vykonávali by svůj úkol mnohem 

opravdověji, duchovněji, kdyby více věřili a více se spoléhali na Ducha Svatého. 

Všichni kazatelé měli by si před kaţdým kázáním opakovat slova Pánova: 

»Nestarejte se, co budete mluvit - aţ budete potřebovati, bude vám dáno.« 

A věřte - a Pán vám skutečně dá! 

Takto vyslovená kázání měla by teprve pravý úspěch mezi věřícími, a dokázala by daleko 

více, neţ zmohou kázání rozumem připravovaná. Pak by se jistě chrámy neprázdnily, ba 

právě naopak přibývalo by stále víc a více posluchačů, a to jak k radosti církví, tak i k uţitku 

věřících samých. 

Čeho je schopen takový, Duchem Svatým osvícený kněz, měl jsem příleţitost poznat právě 

nedávno v jednom menším městě na jihozápad od Prahy. 

Dřívější kněz, který tam působil, postrádal daru Ducha Svatého, a proto kostel byl prázdný a 

spousta lidí vystoupila z církve. Na jeho místo přišel však nový pastýř, mystik, opravdu du-

chovní člověk, a kdyţ ten začal kázati, posluchačům se zdálo, ţe jsou na docela jiném světě. 

Hrstka lidí, která byla přítomna prvému jeho kázání, postarala se o to, aby následující neděle 

přišli si ho poslechnouti i jejich známí. Tak se pověst výborného kazatele stále šířila, ţe v 

krátké době kostel nestačil ani návalu posluchačů, kteří i z dalekého okolí se sem hrnuli. 

Úspěch jeho objevil se i v tom, ţe mnoho lidí vrátilo se zase do církve zpět. 

Tohoto faktu měly by si povšimnout všechny církve, a příklad tohoto kněze měl by být 

příkladem i ostatním. Zvláště krásné na tomto příkladě jest to, ţe kněz tento nedokazuje 

přítomnost Ducha Svatého jen svými slovy, nýbrţ celým svým ţivotem, na němţ svým 

ovečkám ukazuje, jak síla Ducha Svatého působí na celý náš ţivot. 

Proto oslavujme svatodušní svátky jinak, neţ jsme je dosud slavívali! Alespoň vy, kteří se 

probouzíte k novému ţivotu, usilujte o to, aby osvícení Duchem Svatým dotklo se i vás. 

Střezte své skutky, svá slova i své myšlenky po celou dobu od svatodušních svátků aţ zase do 
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adventu, abyste se svým ţivotem co moţno nejvíce přiblíţila Kristu a mohli novým adventem 

začít také novou cestu k dalšímu duchovnímu pokroku. 

Pochopíte-li dobře význam svátků a budete-li se také tímto správným chápáním řídit, pak 

nebudete nikdy nešťastnými, nespokojenými, bezradnými, trpícími. A přijde-li něco, čemu 

ostatní říkají utrpení, nebude se vás to tak bolestně dotýkat jako těch, kteří duchovní ţivot 

nechápou. Budete pokorní, trpěliví, a osten utrpení sami budete uměti zmírnit. 

To bude síla lásky Boţí ve vás - Kristus i s Duchem Svatým. 

 

9. Po stopách prvního křesťanství 

(Přednáška proslovená 2./VIII. 24 v Olomouci.) 

 

Touha poznat místa, kde vznikalo církevní křesťanství a nalézt nejstarší stopy tohoto 

vzácného učení, pohnula mne k cestě po Italii a Sicilii. Tak jsem spatřil památky z dob prvých 

křesťanů, které, třebaţe dnes stojí klidně a snášenlivě vedle monumentálních památek z 

předcházející doby pohanské, přec na mnoha místech připomínají dávný, těţký zápas nového 

náboţenství s bývalým modlosluţebnictvím. Na mnoha místech nalézal jsem přímo styčné 

body starého a nového světa, a nad nimi jsem se vţdy dlouze zamýšlel. 

Vnitřní hlas, který se ve mně v těchto chvílích ozýval, naplňoval mne chvílemi radostným 

uspokojením, chvílemi tíţivým smutkem. Radostí nad tím, k jakému pokroku lidstvo od 

přijetí křesťanství dospělo, a smutkem při pomyšlení, kolik zla, sobectví, nelásky, ba i 

úplného barbarství zůstalo mezi lidstvem aţ dosud, třebaţe Kristův Nový Zákon Lásky přijalo 

jiţ před dvěma tisíci lety. 

Do dnešního dne zachované staré památky, kterých je Italie plna, jsou nejvýmluvnějšími 

doklady pro rozhraní věků, na němţ zanikající pohanství postupovalo místo a vládu šířícímu 

se křesťanství. Proto také na těchto památkách moţno krásně sledovat, z čeho křesťanství 

vyrůstalo, do jaké doby přišlo, a jaké překáţky stály v cestě jeho vývoji. 

Po této stránce nalezl jsem za své pouti Italií více neţ jsem očekával, a proto mohu snad říci, 

ţe jsem po těchto místech neputoval marně. Přišel jsem tu ke zcela novým, netušeným 

poznatkům, a alespoň toho nejdůleţitějšího chtěl bych tu vzpomenouti. 

Moje cesta zavedla mne aţ na Sicilii do města Girgenti, kde jsem stanul před starým 

pohanským chrámem z doby asi 800 let před Kristem. Chrám tento zůstal aţ podivuhodně 

uchráněn před zkázou věků, takţe jsou v něm zachovány i staré pohanské oltáře, na kterých 

byla, pro usmíření bohů, obětována zvířata, ano i lidé. 

Kdyţ jsem stál před oltářem, který byl určen k obětování lidí, zamyslel jsem se nad tímto 

barbarstvím a meditoval o tom, oč křesťanství je ušlechtilejší a dokonalejší neţ dřívější 

náboţenství pohanské, které dovedlo ve své zaslepenosti obětovat ţivoty svých vlastních 

bratrů v klamném domnění, ţe činí tak pro radost bohů. Podle jejich názoru byli obětováni 

sice jen otroci, nejniţší to druh lidí, ale přece jen i oni byli před Bohem jejich bratry. 

Za tohoto meditování jsem náhle pocítil, jak se jakási neviditelná ruka dotkla mého ramene a 

v duchu uslyšel jsem hlas, který mi pravil: 

»Nemýlíš se snad, bratře? Hleď, já ti ukáţi jiný obraz!« 

Tu se přede mnou objevila kostnická hranice, na které pro pravdu a touhu očistiti křesťanské 

učení od všeho zlého, dotrpěl jeden z největších duchů své doby. A neznámý hlas ve mně k 

tomuto obrazu dodával: 

»Vidíš, to nebyl ţádný nízký tvor, ţádný otrok! To byl veliký, skvělý duch! A hleď, kdo uvrhl 

jej na hranici? Uvědom si, ţe to nebyli ţádní pohané nýbrţ křesťané, a k tomu ještě nejvyšší 

představitelé křesťanství, kteří jakoţto nástupci Kristovi měli povinnost nejen dobře znát 

zásady učení Jeţíše Krista a tyto zásady hlásat mezi lidem, nýbrţ především měli povinnost 

sami se těmito zásadami řídit a dávat dobrý příklad těm, které měli vést k Bohu a ke Kristu.« 
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Vnitřní hlas můj umlkl, a já zahanben stál jsem před pohanským oltářem, na kterém osm set 

let před Kristem obětováni byli jen otroci. 

S tímto smutným výsledkem svého rozjímání odejel jsem z Girgenti, abych hledal dále stopy 

prvého křesťanství. 

Dospěl jsem do Syrakus. Při prohlídce města, cestou do musea, přišel jsem k zvláštní, veliké 

budově, z jejíchţ zdí vyčnívaly do ulice a náměstí poloviny sloupů. Mezery mezi sloupy byly 

však aţ nahoru do hlavic úplně zazděny. Abych se přesvědčil, co podivného tato budova 

skrývá, vešel jsem dovnitř. Ke svému překvapení shledal jsem, ţe i vnitřní stěny budovy mají 

týţ vzhled jako vnější, a ţe i zde části sloupů vyčnívají ze zdiva. Celá úprava vnitřku 

odpovídala však křesťanskému chrámu. 

Vzal jsem do ruky průvodce, abych se poučil o této budově. Dočetl jsem se, ţe tento nynější 

chrám křesťanský byl vlastně jen přestavbou změněn z pohanského chrámu, ve kterém kdysi 

slavný řečník Cicero proslovil svou nejslavnější a nejkrásnější řeč. Dále četl jsem, ţe v tomto 

chrámě, který si církev ke svým účelům přestavěla, zůstal dosud nedotčen oltář, na němţ 

pohané obětovali svým bohům. 

Přistoupil jsem tedy k tomuto oltáři blíţe. Co s ním církev učinila? Shledal jsem, ţe stačilo jen 

dřevěné orámování a přehození přikrývek a krajkovin, a jiţ z pohanského obětiště obratem 

ruky bylo vytvořeno obětní místo křesťanské, kde se od provedení této přeměny, jiţ po celá 

staletí aţ dodnes slouţí veliké mysterium mše svaté. Nikomu přitom nevadí pohanský původ 

ani místnosti ani obětního oltáře. 

Zde zamyslel jsem se nad tím, jak církev zjednodušila si zevní prostředky ke svým 

bohosluţbám, které sem zavedla na místě dřívějších obřadů pohanských. Kdyţ jsem si pak 

všiml stavby samé, tu shledal jsem jednu zásadní změnu, kterou na ní církev provedla. 

Původní chrám pohanský neměl mezi svými sloupy zdí, které by uzavíraly bohosluţebný 

prostor, takţe kaţdý pohan i ve svém chrámě zůstával neustále v přímém spojení s celou 

okolní přírodou, tedy v přímém styku s Bohem. Volnost chrámová ponechávala kaţdému, kdo 

mezi sloupoví vešel, pocit bezprostřední blízkosti boha, kterého právě uctíval. 

Ale církev křesťanská chtěla mít onoho Boha, kterého ona uctívá, jen pro sebe. Kaţdý, kdo 

chtěl se k Bohu přiblíţit, mohl tak učiniti jen prostřednictvím představitelů církví. Proto také 

církev dala zazdíti vysokými zdmi všechny otvory, vedoucí z chrámu volně k přírodě, a aby 

nahradila volný styk kaţdého s Bohem přímo, navěšela na stěny obrazy Boha, Krista, Matky 

Boţí a jiných světců, aby lid byl upoutáván těmito náhraţkami Boha vlastního. 

Dále pak přišla mi na mysl otázka, zda vůbec bylo v zásadě správné, ţe se církev zmocnila, ať 

jiţ jakýmkoliv způsobem, cizího majetku a upravila si jej pro své účely. Snad bylo by přece 

jen správnější, kdyby si byla s obětavostí věřících postavila nový, důstojný stánek Boţí z 

obětí, přinešených nové víře. 

Neuspokojen opouštěl jsem Syrakusy a navštívil jsem Neapol a Pompeje. 

Pompeje podávají nám ještě dnes velmi zachovalý a věrný obraz ţivota lidí z doby, do které 

Pán Jeţíš Kristus přišel. Proto věnoval jsem velkou pozornost všemu, co jsem k dokreslení 

obrazu tehdejší doby mohl v Pompejích shlédnouti. Vykopávky různých příbytků a zachované 

v nich obrazy svědčí o tom, ţe tehdejší lidstvo věnovalo všechno kultu těla a zapomínalo 

úplně na duši. Z mnoha obrazů bylo zřejmo, jak smyslně lid tehdy ţil, jak přímo perversním 

způsobem dovedl vynalézavě ukájet svůj pohlavní pud. 

Bohuţel, musel jsem si přiznat, ţe se od těch dob tuze mnoho k lepšímu nezměnilo. Ba, v 

některých ohledech se zdá, ţe se lidstvo přímo vrací k tomuto přehnanému kultu těla, který 

úplně zanedbává duši. Na úkor všeho kulturního snaţení rozmohl se dnes sport, a vše to, co se 

dnes ve znamení sportu dělá, překročuje jiţ daleko za hranice nutné tělovýchovy. 

Stavby našich nákladných stadionů ukazují nám návrat do dob římských a řeckých aren, které 

dnes, po tisíciletích, můţeme shlédnout jiţ jen v troskách. Přitom kultura ducha, literatura, 

výtvarné umění, hudba i náboţenství jsou ţalostně zanedbávány. 
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Kde zůstalo ono krásné a hluboké učení Jeţíše Krista, které mělo lidstvo osvobodit od 

otročení hmotě a povznést člověka od hmoty k duchu? Jak daleko zůstalo lidstvo od 

pochopení své prapodstaty duchovní! Jak daleko má dosud k plnému poznání, ţe chceme-li 

být opravdu podobní obrazu Boţímu - to jest Nejvyššímu Duchu - musíme v prvé řadě pěstit 

ducha svého a nejen tělo, kterému i staří Řekové a Římané tolik obětovali. 

Nad zříceninami Pompejí, které jsou ţivým obrazem tehdejšího ţivota, napadlo mne 

srovnávati ţivot těchto rozmařilých lidí s ţivotem Jeţíše Krista a prvých křesťanů. Tehdy 

teprve vystoupila přede mnou pravá velikost Jeţíšova i ohromnost jeho učení a zásad, které 

byly naprostým opakem toho, co tehdejší lidstvo vyznávalo. Před mýma očima vyvstal i 

nedostiţný heroismus prvých křesťanů, kteří v takovémto prostředí dovedli ţít ctnostný, 

láskyplný a odříkavý ţivot, dovedli zachovávat všechna přikázání nového učení a za poznané 

pravdy obětovati i své ţivoty. 

Proto táhlo mne to odtud do Říma, do katakomb, do největšího to pohřebiště prvých křesťanů 

v Římě, mezi nimiţ působil nejen svatý Petr, nýbrţ i svatý Pavel a svatý Jan Evangelista. 

Kdyţ jsem se konečně dostal aţ do katakomb, kde nás provázel františkánský kněz, 

zmocňovaly se mne prazvláštní pocity. Bedlivě prohlíţel jsem ve zdech otevřené hroby, kde 

byly ještě zbytky kostí prvých křesťanů. Všiml jsem si, ţe všechny hroby nejsou zde stejné, a 

ptal jsem se průvodce, co znamenají ona klenutí nad některými hroby. Vysvětlil mi, ţe toto 

klenutí označuje hrob zvlášť vynikajícího člena prvých křesťanů a hlasatelů Evangelia. Ptal 

jsem se průvodce dále, zda je tu dosud zachován hrob svatého Petra, ale řekl mi, ţe se dnes jiţ 

nedá přesně určit, který hrob kterému světci náleţel, a odkázal mne na chrám svatého Petra 

vedle Vatikánu, kde jsou ostatky Petrovy uloţeny. 

Po prohlídce Vatikánu vešel jsem do veledíla Michel Angelova. Prostřed chrámu našel jsem 

místo ohraničené zábradlím, které bylo ozdobeno zlatými lampami. Pochopil jsem ihned, ţe 

toto zábradlí ohraničuje vstup ke hrobu svatého Petra. Poţádal jsem v zákristii, zda bych mohl 

shlédnout hrob tento otevřený, a bylo mi ihned vyhověno. Zřízenec chrámový přinesl na 

podnose několik zlatých klíčů a vedl mne po schodišti z nejdrahocennějšího mramoru dolů do 

prohloubené místnosti, jejíţ stěny byly rovněţ vyloţeny drahocennými mramory z celého 

světa. Průvodce přistoupil ke zlatým dveřím a klíči, které na podnose přinesl, odemkl všechny 

zámky těţké brány z ryzího zlata, za kterými se nalézá vlastní hrob. Jaké však bylo mé 

překvapení, kdyţ na místě prostých ostatků Petrových našel jsem nádhernou rakev zase z 

těţkého ryzího zlata, v níţ prý odpočívají ostatky svatého Petra. 

Ztišil jsem se k meditaci, a pak v duchu promlouval s Petrem. »Petře, kde to vidím tvé 

ostatky? Ty, po příkladu Jeţíše Krista, hlásal jsi prostotu a chudobu, skromnost a pokoru. Ty, 

který jsi ve své pokoře, jsa odsouzen k smrti, nepřipustil, abys byl ukřiţován hlavou nahoru 

jako Pán Jeţíš, abys neposkvrnil velikou oběť svého velikého Mistra, kterou pro lidstvo 

přinesl, ty se tu najednou ocitáš v těţké zlaté rakvi za zamčenými zlatými dveřmi, v místnosti 

nejnádherněji vypravené, zlatými lampami vyzdobené? Jaký to má účel? Mají snad věřící 

přicházející se poklonit tobě, být oslněni zlatem a leskem bohatství, aby zapomněli na ducha 

učení Jeţíše Krista, na ducha církve, kterou Kristus vybudoval a v níţ tebe za svého zástupce 

určil?« 

Petr odpověděl mi: 

»Nediv se bratře! Jdi se podívat vedle, do příbytku mých nástupců, a uvidíš, jakou nádherou 

jsou obklopeni oni. A proto snad, aby mně to nebylo líto, obklopili touto nádherou i mne.« 

Rozloučil jsem se v duchu s Petrem a kráčel zase po schodech nahoru. Kdyţ jsem byl jiţ na 

nejvyšším stupni, spatřil jsem od hlavního vchodu hrnoucí se zástupy lidí. Všichni směřovali 

ke hrobu svatého Petra a kaţdý se zastavil u bronzové sochy Petrovy, která stojí právě vedle 

vchodu k jeho hrobu. Kaţdý z příchozích se sklonil, aby políbil nohu této sochy. 

Šel jsem blíţe k této soše a shledal jsem, ţe, ač z tvrdého bronzu, neodolala projevům úcty 

nynějších i minulých křesťanů, kteří přicházeli a přicházejí dosud líbati nohu této sochy. Její 



67 

palec jest jiţ tímto líbáním tak ubroušen, ţe jest jiţ mnohem menší a ztrácí svou původní 

formu. 

Tím více pozastavil jsem se nad tímto faktem, kdyţ jsem si představil řady bronzových soch, 

které jsem jiţ v Italii spatřil. 

Mnohé z nich stojí po staletí na volném prostranství, vystaveny všem ţivlům, bouřím, 

dešťům, ale ani všechny tyto ţivly přírodní nedokázaly ani za celá tisíciletí změnit nějak 

formu bronzových soch, které vypadají dodnes tak, jako by právě opustily kadlub, do něhoţ 

byly vlity. 

Tu jsem si uvědomil, ţe víra křesťanů, vychovaných církví, má přece jen větší sílu neţ ţivly 

přírodní. A s tímto vědomím zmocnila se mne i lítost nad tím, ţe tato víra křesťanská ne-

projevila velikost svou něčím uţitečnějším, nevloţila sílu svou do vytvoření díla, které by 

bylo opravdovým naplněním Kristova učení. A tato moje lítost násobena byla ještě 

pomyšlením na dnešní křesťany, kterým stačí úplně takovýto projev křesťanství, který je 

docela nic nestojí. A lidé líbající nohy té sochy si ani neuvědomují, ţe socha tato byla 

původně sochou římského césara a jen změněná hlava přetvořila ji v sochu Petrovu. 

V těchto smutných úvahách prohlíţel jsem si ostatní uměleckou náplň chrámovou a obdivoval 

jsem se geniu velikého architekta, stavitele, malíře a sochaře Michel Angela. Kdyţ jsem přišel 

aţ na konec chrámu, nenalezl jsem tam oltář, který obyčejně v čele chrámu stává. Tam zůstalo 

prázdné místo, kterému však geniální duch Michel Angelův určil hluboký význam 

symbolický. 

Zastavil jsem se nad tímto místem v úţase a meditoval. 

Nad místem, kde měl by býti hlavní oltář, jest nahoře okno se ţlutými skly a za těmito skly je 

vidět holubici, znázorňující symbol Ducha Svatého. Mezi holubicí a skly je však drátěná síť, a 

já ptal se v duchu, proč asi Michel Angelo tuto síť sem dal. 

Dostal jsem v duchu odpověď, která byla zase ve formě otázky: 

»Nemyslíš, ţe genius Michel Angelo učinil toto zařízení zcela vědomě? Nemyslíš, ţe tím 

velký umělec chtěl naznačit, ţe Duch Svatý zůstává venku, před drátěnou sítí, aby se dovnitř 

nedostal? Coţ chrám svatého Petra není spíše chrámem umění neţ chrámem Boţím?« 

Musel jsem uznat, ţe je tomu skutečně tak. Potvrdila mi to také spousta lidí, kteří se 

procházeli chrámem, a na nichţ bylo vidět, ţe se pravá zboţnost nejeví v jejich duších ani 

nejmenší stopou. Pouze zvědavost, touha po poznání uměleckých děl zde uloţených, přivedla 

je do tohoto veledíla, které pojme na 80.000 věřících i nevěřících. 

Abych napravil tyto své myšlenky, které se do duše mé vloudily při prohlíţení Petrova 

chrámu, vrátil jsem se tam na Velký Pátek odpoledne, abych se účastnil poboţnosti Hodinek. 

Předpokládal jsem, ţe svatý Otec sám bude přítomen této veliké křesťanské slavnosti, která 

má připomenouti celou tragedii Golgoty, mysterium pro křesťany nejdůleţitější. 

Přišel jsem do chrámu jiţ o hodinu dříve, abych si zajistil místo, ale našel jsem všechny 

průchody mezi lavicemi zabedněny prkennými ohradami, aby snad někdo z nepovolaných, 

obyčejných křesťanů se nedostal k oslavám blíţe, neţ mu přísluší. Toto zařízení mne jaksi 

udivilo. 

Za chvíli přistoupil ke mně jeden z kardinálů, který mi snad na očích poznal, ţe hledám v 

tomto chrámě něco víc, neţ jen ukojení svého zájmu o umění, a vzal mne za ruku, aby mne 

odvedl na ohraţené místo. Tam mne usadil na první místo do první lavice, takţe byl jsem 

blízko místa, kde zasedal sbor kněţí a kudy se měl ubírat kněţský průvod. 

Pro kněze byly tu upraveny nízké tribuny, jedna zvlášť vyvýšená, poblíţ hrobu Petrova, byla 

určena pro sbor zpěváků vatikánských ze Sixtinské kaple, který měl zpívati Palestriniho ho-

dinky z 12. století. 

Lidé se pomalu scházeli a pořadatelé se starali o to, aby zůstalo volné místo, kudy měl jít ze 

zakristie průvod kněţí ke svým tribunám. 
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Náhlé vzrušení celého okolí mne upozornilo, ţe se cosi děje. Ohlédl jsem se a tu ke svému 

překvapení vidím, ţe k této slavnosti nepřichází sám papeţ, nýbrţ jen jeho zástupce, kardinál, 

zato však v nádherném úboru. Šest páţat kráčelo za ním, aby neslo jeho vlečku. Za nimi 

teprve kráčelo ostatní kněţstvo, od nejvyššího k nejniţšímu. 

Vida tuto nádheru, vzpomněl jsem si na vjezd Pána Jeţíše do Jerusaléma na Květnou neděli. 

On, Mistr všech mistrů, Král všech králů, sám Syn Boţí, vjíţdí do Jerusaléma na oslátku, a 

spokojí se s větvičkami oliv a palmovými listy, které jsou před Něho na zem kladeny, a 

pokorně, bez touhy po oslavách přichází, aby se obětoval za pravdy, které hlásal. A zde - ta 

nádhera! 

Můţe se duše lidská, v okamţiku tak posvátném, vnořit do hloubi svého nitra a zabývat se 

Bohem Kristem a jeho velikým utrpením, kdyţ je oslňována touto velikou nádherou? 

Znovu bylo mi smutno nad tím, co křesťanství dnešní, na rozdíl od křesťanství původního, 

vynáší na povrch a nač klade tak veliký důraz. Vţdyť vše to je v úplném rozporu s učením 

Pána Jeţíše Krista, který v chudobě se narodil, v chudobě ţil, v chudobě za velikého utrpení 

zemřel. A právě odpolední poboţnost Velkého Pátku má ve vší prostotě a váţnosti 

připomenouti všem křesťanům okamţiky Kristova utrpení. 

A hle, co se tu dělo! 

Kdyţ se všechno kněţstvo usadilo a poboţnost začala, ozvaly se rajské tóny hudby 

Palestriniho, které unášely duši mou do nejvyšších sfér duchovních. Moje soustředění bylo 

však silně otřeseno, kdyţ jsem ke své hrůze zpozoroval, ţe představitelé církve sami 

nechápou velikost tohoto okamţiku. Jejich chování, o jehoţ podrobnostech raději pomlčím, 

prozrazovalo zjevně, ţe svoji přítomnost při těchto velkých obřadech nepokládají za víc, neţ 

za pouhé plnění své povinnosti. 

A tato neváţnost, při nejmenším nezájem deprimoval mne tak, ţe bych byl nejraději z kostela 

ihned odešel. Bohuţel, seděl jsem však právě na konci lavice, který byl zabedněn, a s druhé 

strany seděla celá řada lidí, které bych byl svým odchodem musel vyrušovat. Musel jsem 

zůstat aţ do konce, abych si uvědomoval, ţe vše to, co jsem zde viděl, nebylo projevem pravé 

křesťanské víry a zboţnosti, ani pravé křesťanské pokory, ani pravé křesťanské úcty ke 

Kristu, ani pravého křesťanského pochopení velkého mysteria Velikého Pátku. 

Po této poboţnosti kardinál s jednoho balkonu poţehnal lid kříţem, v němţ jsou ostatky 

skutečného kříţe Kristova, dále pak ţehnal lidu plachetkou svaté Veroniky, a tím byl celý 

obřad ukončen. 

Opustil jsem chrám a zamířil k malé kruhové budově s křtitelnicí, ve které byl, krátce před 

svou smrtí r. 337., pokřtěn císař Konstantin Veliký. Přišel jsem ke křtitelnici právě v 

okamţiku, kdy její dveře odmykal kněz, a dověděl jsem se, ţe za malou chvíli budou v této 

malé, památné budově křtiny jednoho nového italského světoobčánka. 

Ale tuto moji radost, ţe budu mít takto příleţitost dostat se dovnitř, zkalila mi nepěkná 

podívaná na prudký spor kněze, který křtitelnici odmykal s jeho spolubratrem. Nevadilo jim, 

ţe stojí na prahu místa tak posvátného, kde se za chvíli měl konati významný obřad křtu, 

nevadilo jim ani to, ţe jsou sledováni cizími lidmi, a oba v nejprudší hádce zle si nadávali. Jak 

mi bylo vysvětleno, celá jejich hádka byla pro klíč od pokoje, který oba společně obývali. 

Kněz, který měl obřad křtu vykonati, měl klíč v kapse a nechtěl jej vydat svému spolubratru, 

který chtěl jít domů. 

Tak se tedy kněz připravoval na obřad tak posvátný a důleţitý, jakým je křest svatý! Jak mají 

pak k takovýmto obřadům přistupovat věřící, vidí-li, ţe jsou znesvěcovány samotnými 

kněţími? Vţdyť kněz, který v prvé řadě má býti vzorem mírnosti a lásky, má k takovým 

obřadům přistupovat vţdy váţně a zboţně na ně se připravovat, aby i v očích věřících měl 

kaţdý tento obřad svou důleţitost, ba dokonce i svatost. 

Trapný spor těchto dvou kněţí přerušen byl příchodem lidí, kteří přinesli děcko ke křtu. Vešel 

jsem s nimi dovnitř, do této malé svatyňky. 
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I zde promluvil ke mně můj vnitřní hlas. Ale abych nějak neznehodnotil tento církevní obřad, 

pomlčím raději o tom, co bylo mi v té chvíli dáno. 

Po svátcích velikonočních jsem se věnoval dalšímu hledání pozůstalých stop prvého 

křesťanství. Navštívil jsem ještě celou řadu dalších starých chrámů, a krom toho shlédl jsem 

místa památných cirků, kam byli na pospas dravé zvěři házeni první křesťané, a kde tisíce a 

tisíce diváků přihlíţelo tomuto martyriu prvých mučedníků pro víru. Navštívil jsem místa, kde 

stával Neronův park se sloupy, k nimţ byli přivazováni vyznavači křesťanství, a pod nimi 

zapalována sláma se smolou, aby pronásledovatelé stoupenců Kristových viděli je zde hynout 

v těţkých mukách jako ţivé pochodně. 

Kdyţ jsem pak po prohlédnutí všech památek po prvých křesťanech shledával to, z čeho a jak 

vznikala církev, tu přišel jsem k poznání, ţe vlastně od roku 313., kdy křesťanské učení bylo 

uvolněno Milánským ediktem tolerančním, aţ do roku 383, kdy se stalo náboţenstvím 

státním, po celých těchto sedmdesát let ono pravé, původní a čisté křesťanství ve skutečnosti 

pomalu umíralo. Po roce 383., kdy začala se tvořit v podstatě nová církev, bylo z křesťanství 

učiněno něco, co se velmi různí od pravého, původního křesťanství, které mělo na zřeteli jen 

čisté učení Kristovo a uctívalo Boha i Krista nejduchovnějším způsobem. 

Byl to zase člověk se svými sobeckými sklony, který se tehdy zmocnil učení Jeţíše Krista a 

upravil si toto vznešené náboţenství tak, aby se od příslušníků církve co moţno nejméně 

ţádalo na skutcích křesťanského milosrdenství, zato však aby byla upevněna vláda 

společnosti, která upravovala křesťanské učení tak, ţe místo víry v Krista vyvýšila za největší 

povinnost kaţdého křesťana víru v dogmata a zařízení církevní, víru v to, co církev k věření 

předkládá. 

Proti tomu se ovšem opřeli mnozí, a ti pak hledali jiné cesty k naplnění křesťanství. Jejich 

snaţení skončilo zase jen v utvoření nových společností, nových církví, které se namnoze 

staraly zase jen o to, jak a čím by se lišily od církví stávajících, a upadly zase v mrtvé 

církevnictví. Přitom ovšem vlastní učení Jeţíše Krista bylo vţdy odsunuto aţ na druhé místo. 

Stopy prvého křesťanství zmizely, nové církve se tvoří a zanikají, a já stanul nad 

nerozřešenou hádankou, proč existuje dnes tolik křesťanských církví a vyznání, kdyţ Pán 

Jeţíš vyslovil přece jasné přání: 

»Budiţ jen jeden ovčinec s jedním pastýřem.«  

Kdyby původní církev byla zachovala čisté učení Jeţíše Krista, nebyl by nikdo mohl na tomto 

učení nic měnit ani opravovati. Pak také nebyly by nikdy mohly vznikati nové, opravné církve 

reformní, a nebylo by to nikdy došlo tak daleko jako je to dnes, kdy v křesťanských církvích 

je jiţ opravdu takový zmatek, ţe se v nich pomalu jiţ nikdo ani nevyzná. Vţdyť v samotné 

Praze napočítal kdosi 63 různých křesťanských společností a církví! 

Všechny církve upadají téměř do stejného omylu kdyţ tvrdí, ţe jediné jejich církev je pravá a 

nejlepší. Můţe býti jen jediná, pravá a neomylná církev - a to je ta, kterou vybudoval svým 

Boţským učením sám Jeţíš Kristus. Všechny odchylky a různosti mezi církvemi a mezi 

učením Jeţíše Krista vybudovali si lidé, vytvořil si je jejich rozum. A protoţe lidé a rozum 

lidský nejsou nikdy dokonalí a neomylní, nemohou se nikdy chlubit a pyšnit tím, ţe oni 

dovedli z učení Jeţíšova uspořádat nejdokonalejší formu církve. 

Pod vlivem těchto omylů na místech vedoucích trpí pak i celá výchova církevních příslušníků. 

Jen ta církev je dokonalá, jejíţ příslušníci ţijí přesně dle učení Jeţíše Krista, a ne přesně dle 

zařízení církevních. 

Kdyby následovníci církve Kristovy a Petrovy, která jediná má svou tradici a svěcením 

kněţstva přenáší určitou moc z jednoho pokolení na druhé, byli si vţdycky a ve všem vědomi 

svého poslání, kdyby její představitelé sami ţili tak, aby dávali lidu příklad a snaţili se sami 

ţít vţdy a ve všem důsledně dle Jeţíše Krista, nemohlo by nikdy dojít k podobnému tříštění 

církve. A jistě také nebylo by došlo k hromadnému vystupování z církví vůbec. 
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O dnešních lidech bez vyznání nemůţe se paušálně říci, ţe jsou nevěrci nebo ateisty. Jsou 

mezi nimi právě lidé nejvíce a nejčistěji věřící, kteří se jen proto osvobodili od vedení lidí 

církevních, aby mohli sami, bez prostředníků, úţeji se stýkat se svým Bohem a se svým 

Mistrem a Spasitelem, Jeţíšem Kristem, který je tak odlišný od Boha církevního i od Jeţíše 

Krista církvemi tradovaného. 

Jak bylo by to krásné, kdyby se zas celé lidstvo spojilo v jedinou církev, vyznávající tak, jako 

svatý František z Assisi nejčistší, původní křesťanství, jak bylo hlásáno Pánem Jeţíšem. Toto 

ideální spojení všech věřících nemají však v moci věřící sami, nýbrţ spočívá pouze v rukách 

samých představitelů a vedoucích různých církví. 

Aţ oni všichni podřídí se ne svému rozumu, ne svým, někde docela i sobeckým choutkám a 

ţádostem po moci veřejné, a vrátí se od svých tak zvaných pastýřů k jedinému, nejvyššímu 

pastýři - ke Kristu, pak bude společná církev hladce uskutečněna. Vţdyť pro všechny stačí a 

můţe být jen jediný ideál - a to je Kristus - Láska. 

Tak jako byl jenom jeden Jeţíš Kristus, tak také zůstalo zde jen jedno jediné nezkreslené 

učení Jeţíše Krista. A kdo se nehlásí k tomuto učení, nebo kdo si je upravuje ve prospěch svůj 

nebo ve prospěch určité společnosti, to jest církve, ten - ať náleţí pak ke kterékoliv církvi - 

není pravým představitelem oné neviditelné církve Kristovy. Ten také nemůţe o sobě nikdy 

říci, ţe je zástupcem Kristovým nebo zástupcem Boţím, ba nemůţe se zváti ani vyvoleným 

sluţebníkem Boţím, neboť chybí mu k tomu hlavní legitimace, kterou má být jeho ţivot, do 

všech nejposlednějších důsledků věrný zásadám a podstatě učení Jeţíše Krista. 

»Po skutcích jejich poznáte je« - řekl Pán Jeţíš. 

Ale přizná-li se mi kněz sám, ţe pokud byl v semináři, ţe ani on, ani jeho druhové neměli jiné 

starosti, neţ aby dobře odbyli si zkoušky a byli vysvěceni, a po dosaţení tohoto měli zase jen 

starost o to, aby nalezli co moţno nejvýnosnější místo, kde by působili, přiznává se tím sám, 

ţe úřad kněţský je pro něho jen zaopatřovacím prostředkem, ničím víc. Jaké mohou být pak 

výsledky práce u takového kněze? 

Člověku je pak docela trapno zamýšlet se nad tím, jak uboze mohou být duše lidské 

opatrovány a vedeny takovým knězem, který nevykonává svůj úřad kněţský ze svého 

nejvyššího přesvědčení a zanícení, z vnitřní touhy pozvedati skutečně duše lidské ze sobectví 

k láskyplnému, obětavému ţivotu a k pravému pochopení Boha a nejvyšší Lásky Boţí - 

Krista. Uţitek z takovéto práce nemůţe pak mít ani stádo svěřených mu oveček, ani sama 

církev, k níţ takovýto kněz náleţí. 

Coţ vyznělo úplně na plano i všechno to, co i po zmizení pravého, původního křesťanství 

zanechali zde velcí představitelé církve, kteří pravdu ţili ţivotem takovým, jakým ţít mají? 

Jen kdyby se i ostatní představitelé církví, na místě modlení se k těmto vynikajícím svatým a 

představitelům učení ]eţíše Krista, snaţili raději podle jejich vzoru ţít, pak byla by církev 

opravdu skalou, na které Pán Jeţíš Kristus církev svou budoval a kterou měl na mysli. 

Všechno to, co jsem zde uvedl, nevyvěrá z mé duše jako nepřátelství proti církvím, nýbrţ jen 

z opravdové a veliké touhy vidět církev na cestě, která jí byla určena. Pro církve samé bylo by 

ohromným činem a nekonečnou zásluhou, kdyby všechno nepravé z nich zmizelo tak, aby ani 

modlářství, ani rozumářství nepřemohlo pravý cit víry, aby všichni představitelé a tak zvaní 

nástupci Kristovi konečně pochopili svůj úkol a spojili se k vybudování jediné pravé církve 

křesťanské, ve smyslu té, která byla na počátku. 

K tomuto závěru dospěl jsem na své cestě po stopách prvého křesťanství, takový je výsledek 

mých poznatků, které jsem na této cestě získal. 

Věřím, ţe náš nejvyšší Vůdce - Jeţíš Kristus, pomocí působení Ducha Svatého i moci Boţí, 

uspořádá tyto věci jednou tak, ţe bude zase jen jeden ovčinec s jediným pastýřem. 
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10. Nový člověk 

(Přednáška proslovená 5./XI. 23 v Přívoze.) 

 

Přehlédneme-li celý vývoj lidstva, zejména celou kulturu lidskou, poznáme, ţe o vytvoření 

nového člověka usilovali téměř všichni velcí duchové všech věků, a ţe jejich snahou bylo 

vţdycky vytvořit nového člověka dokonalejšího, neţ jaký byl člověk dosavadní. Všichni velcí 

myslitelé a zakladatelé velkých náboţenství měli týţ cíl před sebou, a všichni podle své 

nejlepší vůle pracovali k tomu, aby pokolení lidské krok za krokem, od stupně k stupni šlo 

stále výš, k větší dokonalosti a tak se přibliţovalo stále k dokonalosti nejvyšší - to jest Boţí. 

Všichni představitelé náboţenství se snaţili přiblíţit člověka k Bohu, a to vţdy takovým 

způsobem, jaký byl pro lidstvo v jejich době nejpochopitelnější a nejpřijatelnější. 

Všechna náboţenství, která byla vybudována jen na nesobecké touze prospět lidstvu a 

upozornit je na jeho duchovní podstatu, náboţenství, která ujasňovala člověku jeho poměr k 

Bohu a duchovnímu světu, a činila tak jen na podkladě čisté, nezkreslované pravdy, dočkala 

se svého úspěchu. Jakmile se však náboţenských zásad uţívalo k účelům sobeckým, k získání 

blahobytu jen pro určitou třídu lidí, vţdycky se náboţenství zvrhlo a nepřinášelo jiţ lidstvu 

ţádoucí a pravý uţitek. 

Ať vezmeme kteréhokoliv ze zakladatelů velkých náboţenství, musíme uznat, ţe kaţdý z nich 

měl velmi správné představy o novém člověku, o jehoţ vytvoření usiloval. Kaţdý z nich také 

svým vlastním ţivotem dával vţdy nejlepší příklad ostatním, aby tím ukázal směr, kudy se 

nový člověk musí ubírat, má-li se přiblíţit k dokonalosti. 

Všichni tito zakladatelé a velcí budovatelé náboţenství, ať jakéhokoliv, byli vyvolenci a 

vyslanci Boţími. Jejich příchod byl vţdy projevem veliké Lásky Boha k lidstvu a zároveň i 

důkazem láskyplné starostlivosti a dobroty našeho Otce nebeského, který se o nás stará, 

abychom duchovně nezahynuli a co moţno nejrychleji se k Němu blíţili. 

Kdyby se bylo kaţdé náboţenství vyvíjelo čistě a důsledně, věrno zásadám svých zakladatelů, 

bylo by bývalo vţdycky dobře, neboť duchovní vývoj lidstva byl by šel nerušeně stále 

kupředu, vzhůru, a nový člověk nebyl by se musel hledat a tvořit znovu. 

Leč nástupci zakladatelů jednotlivých náboţenství vytvořili vţdy společnosti přesně 

ohraničené různými předpisy nebo církevními dogmaty, a přitom místo lásky k celku 

uplatňovali své sobectví a svoji touhu po panství. Základní myšlenky prvního představitele a 

budovatele nového náboţenství byly mnohde dány úplně do pozadí, jím hlásané pravdy 

všelijak zkresleny a upraveny k různým účelům sobeckým, takţe přinášely pak uţitek ne 

celku, nýbrţ pouze jen jednotlivcům, a k tomu ještě ne uţitek duchovní, nýbrţ hmotný, 

světský, uspokojující především touhu po světské moci. A takovýmto lidem, odklánějícím se 

od původní svaté pravdy, nemohlo se nikdy podařit vytvoření noého člověka ve smyslu 

zákonů Boţích. 

Tito tak zvaní zástupci zakladatele náboţenství zapomínají ovšem, jak ohromnou 

zodpovědnost na sebe béřou, kdyţ se tímto způsobem zpronevěřují svému úkolu a poslání, 

kdyţ jako hlasatelé pravdy sami se od ní odchylují. O takových jiţ Pán Jeţíš řekl farizeům a 

zákonníkům, ţe oni  

»sami do království Boţího, ač klíče k němu mají, nevstupují a svěřeným jim duším přístup k 

němu zamezují.« 

Pomíjíme-li prozatím všechna ostatní náboţenství, a přidrţíme-li si pouze křesťanství a toho, 

z čeho vzniklo, pak musíme si všimnout alespoň dvou pilířů náboţenství izraelského, 

Abrahama a Mojţíše. Oba dva byli Bohem vyvoleni, aby vytvořili nového člověka. 

Abraham, který přísně dbal zákonů Boţích, byl pravzorem člověka své doby, který měl 

ukazovat cestu svému národu. U něho se obdivujeme především jeho veliké, neomezené 

poslušnosti rozkazů Boţích. Třebaţe ţil se svým národem v poměrném blahobytu, uposlechl, 

kdyţ mu bylo rozkázáno, aby opustil všechno a šel tam, kam Bůh mu přikázal. Poslušně se 
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vydal do neznámých mu krajin, o nichţ nevěděl, poskytnou-li příznivé podmínky ţivotní 

jemu a jeho lidu. Ale duchovní rozkaz Boţí byl mu nade všechny úvahy rozumu a šel. 

Největším důkazem jeho poslušnosti k Bohu bylo ovšem, ţe i svého vlastního syna byl 

ochoten obětovati Bohu, kdyţ mu to bylo poručeno. 

Z příkladu Abrahamova vidíme, ţe pro nového člověka jest poslušnost k Bohu a jeho přáním 

velmi důleţitou sloţkou ţivota. Byla to především poslušnost, na níţ Bůh budoval všechny 

své plány s lidstvem. Bez poslušnosti, naprosté a bezpodmínečné, je nemoţný vývoj celého 

lidstva, tedy i nového člověka. 

Na otázku: Koho máme poslouchati? nebo: Jak nejlépe můţeme poslouchati Boha? - jest jen 

jediná odpověď: Musíme být vţdycky poslušni svého vnitřního hlasu, svého svědomí. 

Abychom dokázali slyšet vnitřní svůj hlas, který je vţdycky hlasem Boţím, musíme potlačit 

všechny své rozumové myšlenky, svou pýchu a domýšlivost o své dokonalosti, zapudit ze 

svého nitra všecko, co naši duši znečišťuje a ke zlému svádí, a v tichu a klidu se soustředit, 

abychom spojeni s Bohem nepřeslechli ani jediný tón svého vnitřního hlasu, který je hlasem 

Nejvyššího. Ale potom jest jiţ naší povinností řídit se jím bezpodmínečně a nic na něm 

neopravovati svými rozumovými názory. Jen s touto bezpodmínečnou, vlastní vůlí 

neměněnou a rozumem nezkreslenou poslušností budeme schopni jíti rychlými kroky za svou 

dokonalostí. 

Jen tak budeme v neustálé harmonii s Bohem a budeme schopni přijímat všechny duchovní 

dary Boţí, s nimiţ pak, jako dokonalí lidé, budeme moci působit pro dobro celku. V harmonii 

s Bohem získáme mezi jinými dary v prvé řadě lásku a z ní vyvírající víru v nejvyšší 

moudrost Boţí. Tato víra povede nás pak k veliké pokoře, trpělivosti, k pravdě a čistotě 

správného ţivota. 

To jsou vlastnosti, jichţ nový člověk nemůţe postrádat. Kdyţ národ ţidovský opustil 

poslušnost ke svému vůdci Abrahamovi a upravil si ţivot tak, jak uznal pro sebe za 

nejpohodlnější a začal opouštět zákony Boţí, tu byl mu dán nový vůdce v osobě Mojţíšově. 

Mojţíš jiţ svým předurčením, stát se novým zákonodárcem lidu izraelského, byl schopen co 

nejdokonaleji poslouchat vnitřní svůj hlas, jímţ promlouval k němu sám Bůh. Puzen touto 

poslušností, naprostou a neomezenou, opustil dům faraonův, v němţ se mu tak dobře vedlo a 

rozhodl se zachránit ţidovský národ před duchovní zkázou. Na rozkaz Boţí odešel na poušť, 

kde ţil několik let v samotě, aby ničím nerušen stal se ještě schopnějším přijímat nejvyšší 

rozkazy Boţí. Pak teprve, po velkém strádání a odříkání se všeho, co lidé nazývají pohodlím a 

blahobytem, šel jako nejposlušnější beránek plnit neohroţeně rozkaz Boţí. Vrátil se ke svému 

národu, aby jej uvedl zpět k pravému Bohu a snaţil se vytvořit zase nového člověka. 

Svým dlouhým pobytem na poušti se Mojţíš tak dokonale očistil a k Bohu přiblíţil, ţe měl 

neoblomnou víru v moudrost a všemohoucnost svého Boha. Proto také tak neohroţeně 

vystupoval proti faraonovi a ţádal propuštění Ţidů z Egypta. Kdyţ však faraon nesplnil svůj 

slib a Ţidy nepropustil, tu Mojţíš ve své víře v moc všemohoucího Boha vyţádal si několik 

po sobě jdoucích trestů na Egypťany, známé to »rány egyptské«, které byly pravými zázraky, 

a které konečně donutily faraona ke svolení. 

Tehdy Mojţíš mohl konečně začít svoji práci na vytváření nového člověka mezi svým lidem. 

Historie sama poučuje nás, jak nesnadná byla to práce. 

Sotva ţe se Mojţíš vzdálil na horu Sinai, aby zde přijal od Boha pro svůj lid Desatero nových 

přikázání, lid izraelský začal proti němu reptat a ulil si hned zlaté tele, aby na místě Bohu 

pravému začal se znovu klanět tomuto teleti. 

Kdyby byl národ izraelský zůstal věren zásadám, které mu dal Mojţíš, nebyl by jistě 

rozptýlen po celém světě mimo svůj vlastní domov a byl by mohl vládnout celému světu, ne 

však penězi a mocí hmotnou, jak si svou vládu mylně vykládal, nýbrţ jen silou duchovní. Bůh 

byl by jej jistě provázel svým poţehnáním, protoţe při spravedlivém zachovávání zákonů 
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Boţích byl by celý národ zůstal v neustálé harmonii s Bohem a byl by pak později radostně 

přijal i učení Jeţíše Krista. 

Lid izraelský zapomněl však velmi brzy na význam Desatera Boţích přikázání. Představitelé a 

hlasatelé učení Mojţíšova vytvořili si z jeho náboţenství zase jen prostředek k získávání 

hmotného uţitku a panství nad lidem. 

Proto, aby lidstvo bylo zachráněno před všemi důsledky tohoto velikého zla, Bůh vyslal 

lidstvu nového učitele, nového budovatele nového člověka, tentokráte svého jednorozeného 

Syna Jeţíše, který od počátku stvoření byl duším lidským přidělen jako vůdce a učitel. 

Zjevil-li se tento vyslanec Boţí na světě a vzal-li na sebe podobu lidskou, byl to zase jen 

projev veliké Lásky Boţí k nám. Bůh Otec dal nám tím zřejmě najevo, jak velice záleţí mu na 

tom, aby jeho děti zde na zemi nebloudily, aby se mohly novými zákony zdokonalit a tak se 

pomalu ale jistě přiblíţit k Otcovskému domu. 

Pro nás jest a zůstane nejvyšším a nejdokonalejším budovatelem nového člověka, který má 

vytvořit království Boţí v sobě i kolem sebe - Pán Jeţíš. I on nejen slovy hlásal nejvyšší 

pravdy, nejen slovy ukazoval nám správnou a jediné účelnou cestu k dosaţení dokonalosti, 

nýbrţ také svým vlastním ţivotem dával nejkrásnější příklad nového člověka. 

Přišel, ne aby zrušil starý zákon, ale aby jej naplnil láskou. To nejvyšší, co od nás ţádal, byla 

láska k Bohu a účinná láska k bliţnímu. Pouze na této účinné lásce k bliţnímu má být, můţe 

být a musí být vytvořen nový člověk. 

Starý člověk, plný sobectví, lţí, přetvářky, závisti, nenávisti a smyslnosti musí úplně zmizet. 

Pokud tento starý člověk nevymizí mezi lidstvem, nevymizí také utrpení, bída, nemoci, 

bolesti a zoufalství. Všechno utrpení vyvírá nejen z nečistého ţivota smyslného, nýbrţ hlavně 

a především z neposlušnosti daných nám zákonů Boţích, které nám tak jasně zjevil Pán Jeţíš. 

Z této neposlušnosti vyrůstá všechna neláska a nevíra, neboť kdo poslouchá - miluje, kdo 

miluje - věří, a kdo věří, získává všech darů Boţích. 

Pán Jeţíš, chtěje naznačit nejsprávnější cestu nového člověka, pravil: 

»Hledejte nejprve království Boţího na zemi a spravedlnosti jeho a vše bude vám přidáno.« 

Tato slova mají a musí být kredem nového člověka, neboť hledání království Boţího na zemi 

není nic jiného, neţ poslušnost Nového Zákona a rozsévání lásky všude, kamkoliv vkročí. 

Nový člověk musí účinnou láskou pomáhat slabším, účinnou láskou a příkladem poučovat 

bloudící, účinnou láskou obětovat sebe sama pro dobro jiných, účinnou láskou ve skromnosti 

a pokoře sebe zapírat a snaţit se, aby nikomu neubliţoval. Toť hledání království Boţího na 

zemi. 

Nový člověk musí je nejprve vytvořit sám v sobě, aby mohl dále účinnou láskou pomáhat 

budovat je i v srdcích ostatních lidí. Teprve tehdy, kdyţ se nový člověk naučí dokonale 

budovat království Boţí v sobě i v jiných, teprve tehdy můţe se nadít, ţe všechno ostatní bude 

mu přidáno, aniţ by po tom touţil. 

Nový člověk podřídí všechny své ţádosti vůli Boţí a věří, ţe vybudoval-li v sobě království 

Boţí, ţe v tomto království v něm kraluje sám Bůh - Kristus, nejvyšší Láska a s ní i nejvyšší 

moudrost a moc, které jsou schopny opatřit mu všechno, čeho pro svůj duchovní vývoj, pro 

své štěstí, spokojenost a blaţenost potřebuje. 

Nový člověk odkládá všechny své sobecké ţádosti. Netouţí po tom, aby se dobře vedlo jen 

jemu. Nezůstává bez zájmu na ostatních a přemýšlí i o tom, zda neubírá někomu jinému na 

věcech k ţivotu mu potřebných. 

Nový člověk jest si vědom toho, ţe Bůh jest pravda - a proto proti této pravdě nesmí se nikdy 

prohřešit. Z jeho úst nesmí vyjít nikdy ani jedinké slůvko lţi. 

Nový člověk nesmí pouţívat ţádné přetvářky ani podvodů ke svému obohacení. Svůj denní 

chléb musí si dobývat jen přímou, poctivou cestou. 
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Jen tak bude-li jednati ve svém denním ţivotě, zůstane-li při kaţdém kroku věren těmto svým 

povinnostem, můţe se nadít velkého poţehnání od Boha, které mu přinese větší uţitek a zisk 

neţ byl by ten, k němuţ by si chtěl pomoci nějakou lţí nebo podvodem. 

Nový člověk spatřuje v kaţdém tvoru, zejména v člověku svého bratra, a v kaţdém bratru-

člověku vidí Krista. Tím usnadní si správnost svého jednání s kaţdým a uchrání se všech 

křivd, kterými by druhému mohl ublíţit. 

Nový člověk nečiní také rozdíl mezi bratry jiné národnosti nebo jiného náboţenství. Musí si 

uvědomovat, ţe stejně jako rodina je jenom malou školou lásky k ostatním příslušníkům jeho 

národa, tak také národ je pro nás malou školou lásky k lidstvu. Pro lásku k vlastnímu národu 

nesmíme zapomínat na lásku k jiným národům a jeho příslušníkům. 

Jen takováto láska ke všemu lidstvu můţe dáti světu kýţený mír a blahobyt. 

Nový člověk se umí radovat, dopracuje-li se jiný národ nějakého úspěchu v duchovním svém 

snaţení, raduje se s ním a s ním i oslavuje jeho duchovní vůdce. Radostí je pro něho i účast a 

zájem cizích národů na radostech i osudech národa jeho. 

Nový člověk respektuje vţdy názory druhých lidí. Neodsuzuje nikoho pro jeho přesvědčení. 

Není zaujat proti vyznavačům jiného náboţenství, ani proti těm, kdoţ vyspěli jiţ tak daleko, 

ţe nenáleţejí do ţádné náboţenské společnosti a jdou svou vlastní cestou. 

Nový člověk nejen ţe neodsuzuje, ale kdyţ vidí, ţe někdo bloudí, ţe ani v Boha nevěří, ujme 

se svého úkolu poučit laskavě bloudícího, aby mu pomohl dostihnout správné cesty. 

Proto jest pro vybudování nového člověka nad jiné důleţitá snášenlivost náboţenská, stejně 

jako snášenlivost politická. Nezapomínejme nikdy, ţe kaţdý člověk stojí na jiném stupni 

duchovního vývoje, kaţdý má svůj rozum a svůj názor. Tento názor kaţdého jednotlivce, 

třebas by i nebyl správný, nesmíme nikdy znásilňovat. Naším právem a povinností jest pouze 

láskou působit tak, aby špatně smýšlející přišel sám k tomu, ţe jeho názor není správný a 

opravil jej sám v sobě. 

Nový člověk ani nesoudí ani netrestá zlo, které některý z jeho bratrů spáchal. 

Ne my, ale Bůh je jediným povolaným soudcem, který ve své moudrosti dovede také nalézt 

cestu, aby zbloudilou duši uvedl znovu na cestu správnou. 

Nový člověk nikdy nepotírá zlo zlem, nýbrţ kaţdé zlo proměňuje láskou v dobro. 

Nevíme, a náš rozum dosud nepochopil, proč se někteří lidé dopouštějí zla, mnohdy, dokonce 

i velikého zla. Nemůţeme posoudit, zda právě v jejich duchovním vývoji nebylo nutno, aby 

právě oni toto zlo páchali, aby tím nabyli o něm zkušeností. 

Uvaţme také, jaké jsou výsledky lidských trestů, trestajících prohřešení proti lidským 

zákonům. Zkušenosti za celá tisíciletí dokazují nezvratně, ţe touto cestou se zlo nikdy 

nevyplení. Kdybychom však mohli nahlédnout do svědomí onoho člověka, který je lidským 

soudem souzen a trestán, moţná, ţe bychom ţasli nad tím, jak ohromné utrpení a těţká muka 

působí mu zlo, jím samým spáchané. A toto vnitřní utrpení je daleko větší neţ to. které lidská 

spravedlnost dle dnešních lidských zákonů můţe tomuto člověku přisoudit. 

Oč krásnější a také účinnější cestou k vyplenění zla byla by láska! 

Opravdová, čistá, bratrská láska najde si a musí si najít vţdycky cestu i do srdcí 

nejzatvrzelejších, nezvrhlejších lidí. 

Uvedu zde malý příklad, který mi byl vypravován v jednom moravském městě, a který je 

nejlepším dokladem přímo zázračných účinků opravdové lásky. 

Byla tam jedna sestra, velmi dobrá, dokonalá, naplněná nejčistší láskou, která pochopila velmi 

dobře moc lásky i nad dušemi zbloudilými, které byly schopny i největšího zla. Ve své 

sesterské lásce ke všem lidem, i k chybujícím, chodila navštěvovat vězně a nosila jim, krom 

malých dárků ke zmírnění jejich utrpení, v prvé řadě své srdce na dlani. Rozmlouvala s nimi 

jako se sobě rovnými a získala si jejich lásku, takţe kdyţ přicházela jednou a byla vedena přes 

vězeňský dvůr, tu její průvodce zaslechl, jak z oken vyhlíţející vězňově volali radostně: 

»Naše maminka uţ zase jde!« 
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V jejich hlasech bylo tolik něhy a lásky k této ţeně, ţe to aţ vzbudilo obdiv. 

Víte, co to znamená, kdyţ někdo vyřkne to sladké slovo - maminka! Maminka, symbol 

nejčistší lásky lidské - a oni, tito vyvrţenci lidské společnosti pouţili tohoto svatého jména, 

aby tím vyjádřili, ţe i oni jsou přístupni oné lásce, která se rovná lásce mateřské. Dokázali 

tak, ţe i v srdcích pobloudilých lidí dříme láska, ţe i oni čekají, aţ někdo přijde k nim jako 

maminka a dotkne se této lásky v jejich srdcích láskou svou, láskou čistou, nezištnou, 

nesobeckou, tak jak to dovede jenom maminka. 

Jen láskou láska se vyvolává. 

Nemá-li však lidská společnost, tak jak vypadá dnes, v srdcích lásku k bliţnímu, chová-li se 

cynicky a bez útrpnosti k bratřím, o něţ by bylo její povinností se starat, pak je to mnohdy jen 

ona sama, která svou neláskou a neúčastí doţene některého bratra nebo sestru ke zlému 

skutku. Pak ale nezaslouţí odsouzení ten, kdo se provinil zdánlivě. Zde má být souzena celá 

lidská společnost, naplněná sobectvím, neláskou a opovrţením k vyděděným spolubratřím. 

Proto také ve slovníku nového člověka neexistuje trest smrti. Nikdo z lidí nemá té moci, aby 

dával ţivot jiným. Proto také nemá práva nikomu ţivot brát. Dopustil-li se někdo, ať jiţ z 

jakýchkoliv pohnutek, a třebas bylo to zase jen vinou společnosti a nesprávné výchovy, 

takového skutku, na který zákon lidský předpisuje trest smrti, pak rozhodující činitelé měli by 

dobře uváţit všechny důsledky svého odsouzení. 

Nejde tu jen o odstranění lidské společnosti nepohodlného, třebas i nebezpečného člena. I 

tento vyvrţenec je naším bratrem, je také tvorem Boţím, který nosí v sobě jiskru Boţí a má 

právo vyţít si svůj ţivot. Ale popravením takového člověka znemoţníme mu, aby dle vůle 

Boţí mohl dalším svým ţivotem odčinit svůj hřích, znemoţníme mu napravení spáchané 

chyby, připravíme ho o moţnost se zdokonalit a polepšit. 

Pohlíţíme-li na věc s tohoto stanoviska, jest trest smrti, který je odplatou za velké provinění, 

novým těţkým hříchem, kterým společnost lidská zatíţila své svědomí. 

Proto nový člověk přenechá souzení a odsuzování pouze Bohu. Tímto způsobem jednal také 

svatý František z Assisi, v němţ také musíme spatřovat budovatele nového člověka. O jeho 

ţivotě promluvil jsem jiţ jinde. Zde chtěl bych připomenout jen jeho poměr k chybujícím, 

hřešícím lidem, a ukázati, jakou on dovedl si vybrati cestu k jejich napravení. 

Na svých cestách svatý František přišel do malého kláštera, kde byl za kvardiána ustanoven 

mladý mnich. Tento kvardián vyprávěl Františkovi, ţe právě před jeho příchodem vyhnal z 

kláštera tři loupeţníky, kteří v kraji loupili a vraţdili kaţdého, kdo jim přišel do cesty. 

»Jak se vy, lotříci« - řekl jim - »můţete opováţit přijít sem do kláštera a chtít olupovat nás, 

chudé bratry, o potravu, kterou jsme si jako almuţnu vyprosili? Třebas bylo venku psí počasí, 

nezaslouţíte si, abych vás zde v klášteře ukryl.« 

Svatý František vytýkal však kvardiánovi velmi zle tento skutek. 

»To nebylo křesťanské!« - pravil. - »Velmi těţce ses prohřešil proti Lásce Kristově! Nevíš, ţe 

On přišel právě pro hřešící? Zapomněl jsi na Jeho slova, ţe zdraví nepotřebují lékaře, ale ne 

mocní? Proto ti, pro svatou poslušnost rozkazuji: Zde máš raneček chleba a dţbánek vína, 

který jsem vyţebral. Jdi a hledej je, a aţ je najdeš, klekneš si před nimi a poprosíš je za 

odpuštění, ţe jsi se k nim tak hanebně zachoval a nabídneš jim to, co mi lidé z lásky k Bohu 

darovali.« 

A kvardián pro svatou poslušnost musel jít do nečasu, do bouře a deště, a hledat od bran 

kláštera odehnané lotříky. Konečně je nalezl a poslušen slov Františkových, na kolenou kleče, 

prosil je za odpuštění. S velkým podivením tito tři lidé přijali chléb a víno, které mnich za 

nimi do lesa přinesl, a kdyţ se posilovali těmito dary, začali uvaţovati: 

»Kdo asi jest ten otec František, kdyţ svého kvardiána k vůli takovým lotrům jako jsme my, 

vyšle do takové psoty? Jak to, ţe mu poroučí, aby nás na kolenou odprosil za to, ţe nás 

vyhnal a nic nám nedal? Proč všechno, co pro sebe a své bratry v klášteře vyţebral, posílá 
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nám? To musí být jistě prazvláštní člověk, má-li tolik lásky v sobě! Vţdyť my si toho ani 

nezasluhujeme za všechny své hříchy, za všechno to zlo, které jsme jiţ napáchali!« 

Mnich vyzval je, aby chtějí-li, šli s ním k otci Františkovi. Šli. Láskou Františkovou byli tak 

dotčeni, ţe kráčeli jako beránkové, a před Františkem ulevili svému svědomí tím, ţe mu 

vyprávěli, co všechno aţ dosud natropili a litovali toho, ţe došli jiţ tak daleko, ţe jejich 

náprava není jiţ moţná. Ale František pln lásky, ujišťoval je, ţe není nikdy pozdě zanechat 

zla a obrátit se k dobrému ţivotu. Zkroušení hříšníci namítali však, ţe hříchy jejich jsou jiţ 

tak veliké, ţe by nemohli dosáhnout jiţ odpuštění. Ale svatý František upokojil je slovy: 

»Nebojte se, bratři. Kdybyste byli ještě tisíckrát víc hřešili, milost Boţí a Láska Boţí jest tak 

ohromná, ţe všechny vaše hříchy dovedla by zakrýt. Bůh přijme vás vţdycky s radostí na 

milost, neboť v Písmě stojí psáno, ţe nebesa se radují nad jedním hříšníkem pokání činícím 

více, neţ nad 99 spravedlivými.« 

Tím pohnuti, všichni tři zbloudilí lidé prosili svatého Františka, aby je nechal v klášteře, přijal 

je mezi ostatní bratry, aby mohli činit pokání a smířit se s Bohem. Otec František svolil a 

všechny tři v klášteře nechal. Dva z nich za několik let zemřeli, třetí působil dlouhá léta v 

klášteře, ve veliké svatosti a dokonalosti. 

Tento případ, zejména případ posledního z těchto tří hříšníků, dokázal nejen pravdivost slov 

Františkových, nýbrţ i bezměrnou Lásku Boţí, která je ochotna odpustit kaţdé bloudící duši 

ihned, jakmile zanechá zla a přidrţí se dobra. 

Tady také vidíme, jakou cestou ubíral se svatý František z Assisi a jakými prostředky 

pracoval na vybudování nového člověka. Jediného prostředku pouţíval tento světec ke svému 

dílu - a tím byla láska. 

Lásky jest nejvíce zapotřebí k vybudování nového člověka. Bude-li láska v nás, budeme i 

schopni lásku svoji rozdávat i lásku od druhých přijímat. 

Není jen sentimentálním heslem dneška, nýbrţ smutnou skutečností, ţe dnešní lidstvo 

opravdu hyne bolestným nedostatkem lásky. Tento nedostatek lásky v dnešku zakrývá nám 

radostnější výhled do budoucna, a přitom také zastírá nám pohled do minulosti, kde všichni 

velcí budovatelé nového člověka zanechali skvělé příklady dokonalosti i pro nás. 

Bez lásky nepochopíme ani velikost těch, kteří byli Bohem vysláni na svět rozsévat lásku 

mezi námi, nepochopíme ani velikost jejich obětí, které hrdinně přinesli pro svůj ideál nového 

člověka. 

I v našem národě nalezneme skutečně vzácné příklady budovatelů nového člověka. Můţeme k 

nim s pýchou zařadit našeho mistra Jana z Husi, našeho Jana Amose Komenského a z 

poslední doby i našeho presidenta osvoboditele T. G. Masaryka. V čem a jak tito velcí synové 

našeho národa budovali nového člověka, jest dostatečně známo všem, proto nemusím zde 

jejich zásluhy vypočítávat. 

I našemu národu povede se dobře a nemusí se starat o svou budoucnost, budou-li si všichni 

příslušníci jeho vědomi nutnosti svého vlastního přetvoření v nového člověka, který bude mít 

stále na zřeteli, ţe jedinou cestou k spokojenosti, štěstí a blahobytu jest daný nám zákon: 

»Hledejte nejprve království Boţího na zemi a spravedlnosti jeho, a vše ostatní bude vám 

přidáno.« 

 

11. Katastrofy, zemětřesení a budoucnost lidstva 

(Přednáška proslovená 4./XI. 28 v Jablonci n. Nisou.) 

 

Není pochyby o tom, ţe ţijeme dnes v době neobyčejně váţné a pohnuté. Stačí sledovat jen 

denní tisk, a téměř denně zaznamenána je zpráva o nějakém neštěstí, které bylo zkázou nejen 

jednotlivce, ale mnohdy celých desítek lidských ţivotů. Vedle těchto zpráv nejsou dnes ani 
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vzácností zprávy o velikých, tragických katastrofách, ať jiţ zaviněných rukou lidskou nebo 

ţivly přírodními, které v jediném okamţiku pohřbí celé stovky, ba i tisíce lidí. 

Tyto události, jeţ se odehrávají na celém světě, stejně jako události let minulých, měly by 

probudit lidstvo k větší pozornosti k tomu, co se kolem nás děje, a dále i k úvahám, proč se 

tak děje. Ale, bohuţel, lidstvo se o to vše vůbec nestará. Propadá dál svému sobectví a svému 

nezdravému pachtění po poţitcích, blahobytu a penězích, a neuvědomuje si ani, ţe ţijeme v 

době tak neobyčejně váţné a důleţité. 

Také jen málokdo ví o tom, ţe ţijeme právě na rozhraní věků, v době o níţ je také v 

Evangeliu psáno. Rokem 1950 končí totiţ věk ryb, to jest věk, na jehoţ počátku přišel Pán 

Jeţíš Kristus, aby dal lidstvu nové zákony. Objevil se právě na počátku věku, který byl určen 

pro dokončení vývoje člověka rozumového, aby upozornil lidstvo také na jeho duševní a 

duchovou podstatu a naznačil mu jeho poměr k Otci nebeskému. 

Kaţdý věk měl a má vyměřeny své úkoly, a to jak pro ţivot duchovní, tak i pro ţivot hmotný. 

Předešlý věk, věk býka určen byl s duchovního stanoviska k vyspívání člověka rozumového, 

a pro ţivot hmotný určen byl k vítězství člověka nad hmotou. Věk ryb určen byl po stránce 

duchovní k dokončení vývoje člověka rozumového a k přípravě ţivota ve smyslu Kristova 

učení. Pro ţivot hmotný určen byl k vítězství člověka nad vodou. Příští věk, vodnářský, jehoţ 

početí jest jiţ v dohlednu, určen je pro duchovní ţivot k přechodu člověka rozumového do 

sféry duševní (psychické) a k uskutečnění čistého křesťanství. V ţivotě hmotném přinese 

člověku vítězství nad vzduchem. 

Ţádná z těchto sfér není ohraničena ţádnou zdí, takţe se vţdy na konci kaţdé sféry objevují 

jiţ příznaky doby příští. 

Proto se také jako předzvěst blíţící se sféry duševní objevil jiţ dnes mezi lidmi velký zájem o 

věci psychické. Lidstvo hledá jiţ dnes východisko z čistého materialismu, který ho 

neuspokojuje, do duchovna. 

Stejně tak moţno předzvěsti příštího věku pozorovat i na poli vědeckém i technickém. V 

ovládání elektřiny, radiových vln i v letectví byly aţ dosud učiněny pouhé začátky, z nichţ se 

teprve postupem příštího věku vyvinou dalekosáhlé, překvapující vynálezy, o jakých se dnes 

ještě ani vědě ani technice nesní. 

Po duchovní stránce byl věk ryb určen k přípravě na přijetí zásad křesťanských, vyplývajících 

z učení Jeţíše Krista. Ale hned při jeho příchodu se lidstvo vzpouzelo přijetí nových zákonů. 

Byli to zejména farizeové a zákonníci, kteří byli největšími odpůrci nových náboţenských 

zásad, a ve svém fanatismu došli tak daleko, ţe neuznali vůbec Syna Boţího a vydali Ho na 

potupnou smrt na kříţi. To byl počátek všech běd a utrpení, která pro nepřijetí Nového 

Zákona lidstvo muselo aţ do dnešního dne proţívat. Dále pak z těchto činů lidstvo musí ke 

konci věku ryb skládati účty. 

Jen v menšině zůstali ti, kteří přijali učení Jeţíše Krista, ale jejich následovníci nedokázali jiţ 

zůstat věrni všem zásadám tohoto učení a uplatňovat je do všech důsledků ve svém ţivotě. Ba 

i nejušlechtilejší, nejčistší zásady Lásky Kristovy přetvořeny byly tak, ţe z jedné, Kristem 

samým zaloţené církve, která měla být jedinou rodinou s jediným Otcem, vznikly celé řady 

křesťanských církví, sekt a společností, které se podobají namnoze jen táborům, bojujícím o 

moc, zisk a slávu. Některé církve zašly zase do nemoţného rozumářství, takţe pravý, původní 

a čistě duchovní podklad Jeţíšova učení byl úplně zastíněn. 

Příčinou toho všeho byl dojista jen nedokonalý rozum lidský, který chtěl stát výše neţ 

moudrost Boţí a zasahoval příliš odváţně do hlubokých věcí duchovních, aniţ by je správně 

chápal. 

Všeobětavou lásku, která je nejzákladnější sloţkou křesťanství, zastínilo úplně lidské 

sobectví, sebeláska a bezohledná touha po moci. Pod vlivem těchto ţivlů mizelo čím dále tím 

více poţehnání, vyplývající z láskyplného čistého učení Jeţíšova, a na jeho místě rostlo zlo, 

které se přímo katastrofální rychlostí mezi lidem šířilo. 
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Sobectví, nenávist, závist, zášť, neláska, uhnízdily se mezi lidem tak mocně, ţe podle 

vesmírového zákona - stejné přitahuje stejné - se vtělovaly na zemi povětšině jen duše z 

niţších i nejniţších sfér, libujících si jen ve zlu a ve svádění ostatních ke zlu a špatnostem, 

kdeţto duše z vyšších sfér, které hledají na světě zdokonalení a zušlechtění, neměly moţnosti 

uplatnit se. 

Proto také na konci věku ryb vidíme svět tak, jako by zlo mělo v něm jiţ převahu nad dobrem. 

To však nemůţe strpět Bůh a proto přikročil ke zúčtování se zlem a k vytváření nového 

duchovního ovzduší, které má býti jiţ předzvěstí budoucího věku vodnářského. Tento věk, v 

němţ křesťanské zásady mají se dočkat jiţ dokonalejšího naplňování, uvede lidstvo ze sféry 

rozumové do sféry psychické. 

Tento veliký okamţik přerodu a všeobecného zúčtování se nezadrţitelně blíţí. Připomínají 

nám je podivuhodné, ohromující události, která se dějí jiţ dnes, a v nichţ lidstvo mělo by 

spatřovat výstraţná znamení, která je upozorňují, ţe není s ním vše v pořádku. Lidstvo si musí 

konečně uvědomit, ţe to nejsou pouhé náhody, které způsobují těţká neštěstí a katastrofy, 

stejně jako nejsou náhodami ony podivuhodné, mnohdy nadpřirozené zjevy přírodní. Není 

náhod! Všechny tyto události řídí vyšší moc, která tu zasahuje proto, aby upozornila ničeho 

nedbající, sobectvím zaslepené lidstvo na jeho úkoly a přiměla je k zodpovědnosti. 

Po menších neštěstích ţelezničních, leteckých, námořních, po menších zemětřeseních a 

katastrofách ţivelných, které se objevily vţdy v celých seriích, aby byly nápadnější, přišla 

velká katastrofa světové války. Nejen ţe celé miliony lidí za strašlivých útrap a muk 

zahynulo, miliony lidí trpělo také v zázemí, a to jednak hladem, jednak strachem o nejdraţší 

bytosti, které byly ve vřavě válečné. Tato katastrofa musela přijíti, aby se lidstvo konečně 

probudilo. 

Víme všichni z vlastní zkušenosti, ţe se naše duše očišťuje jen velkým utrpením. Proto také 

miliony mrtvých, které odcházely z tohoto světa za války, očišťovaly své duše velkým 

utrpením, aby při novém vtělení byly jiţ připraveny pro veliký plán Boţí na přerod lidstva. 

Tyto duše, prošlé tak velkým utrpením, budou jiţ schopny chápat a v příštích ţivotech lépe 

uplatnit učení Jeţíše Krista, které je vybudováno na duchovním podkladě lásky a ne na 

podkladě materialistického sobectví. 

Tato doba blíţícího se přerodu jest také soumrakem kultury germánské, která vyvrcholila před 

světovou válkou a od té doby klesá, aby ponechala vedoucí místo nově vystupující kultuře 

slovanské. Slovanským národům, jakoţto duším nejměkčím, nejcitlivějším, dán jest úkol, aby 

ony vedly obrodu lidstva k čistému, všelidskému bratrství, a aby také ony, k duchovnímu 

ţivotu nejzpůsobilejší, ukazovaly ostatním národům cestu k naplnění úkolů křesťanství. A 

protoţe mezi slovanskými národy percentuelně nejinteligentnější jest národ český, připadá 

jemu úloha vedoucí. 

Český národ, který se po staletí vyznamenával svou náboţenskou i duchovní bádavostí, ve 

kterém se ne náhodou zrodili velikáni, jako byl Hus a Komenský, a v naší době president T. 

G. Masaryk, je ovšem poměrně malý na tak velký úkol, aby celému světu ukazoval cestu a 

bojoval duchem svým pro obrodu celého, lidstva. Proto jest třeba, aby nalezl oporu v 

největším slovanském národě - u Rusů. 

Ruský národ, nám tak milý a drahý, byl za carského reţimu velmi nesprávně veden. Na jedné 

straně inteligence s vědou, uměním a literaturou, omezenou jen pro vrchní desetitisíce a stejně 

tak na druhé straně vládnoucí, moc mající a vedoucí činitelé, všichni zanedbávali většinu, 

jádro ruského národa, zejména muţíky. Nedopřáli jim ani, aby se naučili číst a psát, aby se 

mohli také přiţivovat ze studánky kultury a tím duševně rychleji růst. 

Tato nespravedlivost a přímo násilí na většině ruského národa páchané, musely být odčiněny, 

a proto muselo dojít k revoluci. Nastal bolševický převrat, a při něm se dostala k moci 

odbojná vrstva národa, která se nebála vykonat sice příšernou, namnoze aţ katovskou práci, 
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ale jak se ukázalo a budoucnost ještě ukáţe, práci očistnou, aby se ruský národ probudil k 

pravému svému poslání. 

Byla to krvavá revoluce, která se tvrdě postavila proti představitelům předcházející moci. Se 

stanoviska lidskosti i rozumu bylo to bezesporu strašlivé. S hlediska duchovního shledáme 

však, ţe řídí-li všechno na světě moudrost a vůle Boţí, ţe řídila i toto dílo, a také jen pro 

dobro ruského národa. Kdyby lidstvo chápalo dění vesmírové a souvislost příčiny a následku, 

uznalo by, a snad také jednou uzná, ţe onen málo záviděníhodný úkol bolševiků-bojovníků, 

při jehoţ provádění byli v podstatě také jen nástrojem Boţím, byl vlastně dílem ohromným. A 

ruský národ pln vděčnosti bude stavět bolševikům pomníky za to, co všechno vykonali, 

třebaţe to bylo tak bolestné a kruté. 

Tyto strašlivé události, které tento veliký a nám tak drahý ruský národ proţíval, i veliká 

utrpení, kterými prošel, očistily ho a povzbuzují k novému, lepšímu ţivotu. Revoluční kvas se 

vybouřil, a tam kde se ničilo, začíná se budovat nové, veliké dílo obrody, které dokáţe světu, 

ţe oběti nebyly marné. Po vládě tyranů postaví se v čelo ruského národa zase silní jedinci, ale 

tentokrát s jinými snahami - nesobeckými, kteří budou naplněni sebeobětováním a láskou pro 

celek. 

I otázka náboţenství, které v první chvíli revoluce bylo zásadně odmítáno, kostely bourány, 

církevní památky ničeny, z nenávisti k vykořisťovatelskému panstvu církevnímu - i tady se 

začíná ruský svět probouzet z revolučního běsnění. Příslovečná zboţnost ruské duše vrací se 

pomalu k vědomí Boha a jistotě Boţí ochrany, a přijde doba, kdy zase bude volný přístup do 

chrámů Páně - kostelů a nikdo nebude věřícím zakazovat, aby se ke své víře veřejně hlásili. 

Podobně i zásady kolektivního hospodářství, které také není bez hlubšího významu, 

znamenají veliký pokrok ve prospěch celku. Ţe se začínalo s chybami, je docela přirozené. 

Ideál komunismu nebyl zprvu dobře chápán a neměl také před sebou ţádné vyzkoušené 

vzory. A k uskutečnění toho nejideálnějšího komunismu, jaký hlásal Pán Jeţíš, měli příliš 

daleko jak vůdci revoluce, z marxismu vycházející, tak i lid sám. Zejména proto, ţe v touze 

zbavit se všech pout minulosti, odmítali náboţenství a Pána Boha, jako by svým 

rozumářským popíráním mohli cokoliv změnit na skutečnosti, ţe Bůh tady existuje a všechno, 

tedy i jejich počínání řídí. 

Tyto dva ohromné momenty - na jedné straně světová válka, na druhé straně bolševismus v 

Rusku, nejsou jedinými ději, jeţ se odehrávaly k duchovnímu obrození všech národů na světě. 

Za nimi přišla světová krise. I ona je velkým dobrodiním pro lidstvo, zneuţívající po světové 

válce svého rozumu k vybičování sobectví, lţí, podvodů a podobných neřestí do nejvyšší 

míry. Při klesající morálce lidské stoupala po válce touha po poţívačnosti, která přivedla i 

massy lidí k ţivotu nad jejich poměry. Po této příčině musel přijít i následek - a tou je světová 

krise. 

Nemalou úlohu hrál zde i falešně chápaný socialismus a komunismus. Kolik dobra vykonal 

socialismus tím, ţe z dělníka-otroka udělal sebevědomého člověka, který nemusel otročit, 

mohl si volně vydechnout a pracovat i na svém duchovním zdokonalování! Ale ideální 

socialismus zvrhl se v sobectví a nenávist vůči lidem práci poskytujícím, vůči velkým 

průmyslníkům i proti kapitálu. Pracovalo se na vybičovaném sobectví tak daleko, aţ jsou 

střední vrstvy úplně oţebračeny, velkoprůmysl ochromen, a dělnictvo, které tak závistivě a 

nenávistně protestovalo proti svým zaměstnavatelům, octlo se bez práce, v hladu a bídě. 

I tato zkouška musela na lidstvo přijít, i ona náleţí do rámce díla Nejvyššího. Jediné utrpením 

lidstvo můţe přijíti k poznání, ţe zášť, nenávist, sobectví, a zloba nepřivede je nikdy do 

pozemského ráje, který můţe stvořit na zemi jen harmonie, vzájemná láska, snášenlivost, 

obětavost a ochota pomáhati si navzájem. Jedině kladný, nikdy ne záporný ţivot je třeba ţít, 

abychom byli v harmonii s nejvyšší Láskou Boţí. 
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Toto vše jsou zatím jen přípravy na ono veliké dění, jehoţ se snad také i my ještě dočkáme. 

Ţijeme v době, o které je v Evangeliu psáno, o které Pán Jeţíš mluvil a kterou nazýval 

naplněním věku. Na dotaz apoštolů, kdy se tak stane, odpověděl: 

»To ví jen nebeský Otec náš,« ale naznačil, kdy se tato doba bude blíţit, a to takto: »Aţ 

uvidíte různá znamení přírodní, aţ vzplane na světě bratrovraţedný boj, otec proti synu, bratr 

proti bratru budou stát, aţ budou zemětřesení a katastrofy, pak přijde doba třídění duší, na 

pravici a na levici. Pak přijde doba vyplenění všeho zla, aby dobru nepřekáţelo jiţ tak 

intensivně ve vývoji, jako se ukázalo v poslední době. Pak budou dva na loţi svém leţeti, a 

jeden bude vzat a druhý ponechán, dva budou vedle sebe na poli pracovat, a jeden bude vzat a 

druhý ponechán.« 

A tato doba se blíţí. Mnoho různých katastrof a neštěstí jsme jiţ zaţili, ale zdá se, ţe lidstvu 

všeho toho je dosud málo. 

Z mnoha případů, z nichţ jistě kaţdý měl svou důleţitost a vývojový význam, chci tu uvésti 

alespoň některé. 

V Praze Na Poříčí zhroutila se novostavba domu. Dělník, který teprve odpoledne do práce 

nastoupil, zahynul. Druhý, který tu pracoval od začátku, zachytil se trámu, na němţ zůstal 

viseti a zachránil se. 

Příčina katastrofy nehledala se ovšem v duchovnu. Hledal se vinník mezi stavebníky, svádělo 

se to na špatný materiál. Nikdo nevšiml si ani toho, ţe za několik dnů na to došlo za týchţ 

okolností k podobným katastrofám ve všech evropských městech, ba i v jiných světadílech 

zřítily se domy podobně jako v Praze. Kdyţ pak berlínské časopisy s uspokojením 

konstatovaly, ţe zatím co se všude jinde sesouvají novostavby, u nich v Německu zabraňuje 

tomu jejich příslovečná přesnost a důkladnost, ještě ani neuschla tiskařská čerň na této 

novinové zprávě, kdyţ se v Berlíně zhroutila veliká novostavba, a to právě za týchţ okolností, 

jako všude jinde. Ale ani tento fakt nebyl nikomu nápadný, ani z toho nikdo nevyvodil 

důsledků logických, ba ani příčiny toho všeho nikdo nehledal ve sférách vyšších, ve vyšších 

mocnostech. 

Poté se objevila celá serie ţelezničních neštěstí. Svádělo se to na nesprávně postavenou 

výhybku, a přece se na některých místech zjistilo, ţe dotyčný výhybkář je jedním z 

nejspolehlivějších lidí, jiţ celá léta bezvadně sluţbu svou zastávající. Tento výhybkář tvrdil a 

ujišťoval, ţe výhybka byla správně postavena - a já tomu také věřím - a přec následkem 

špatného postavení výhybky došlo ke katastrofě. 

Pak se začaly potápět lodě, italské, francouzské, anglické, a to zase bez jakékoliv obvyklé 

příčiny. Těchto neštěstí byla zase celá serie.  

Pak začala serie pouličních výbuchů plynu, letecká neštěstí, celá serie důlních katastrof, pak 

strašlivé orkány povětrnostní a nakonec výbuchy sopek a katastrofální zemětřesení. Při 

zemětřesení se někdy také ukázalo, ţe jeho příčina nevznikla pod zemí, nýbrţ nad zemí. To 

dokázalo zejména zemětřesení v Bulharsku, kde předcházely mu veliké vichřice, prudké 

bouře a průtrţe mračen. 

Na těchto událostech potvrzuje se mi to, co mi bylo sděleno duchovní cestou. Příčiny těchto 

katastrof vyvěrají z neviditelné nám planety, o které hvězdáři velmi dobře vědí, ale o níţ se 

bojí mluvit. Na této planetě shromaţďovalo se po celá tisíciletí zlo lidstvem spáchané, a teď, 

kdyţ se tato hvězda k nám přiblíţila, vysílá na zemi naši své paprsky a všude tam, kde se její 

paprsek země dotkne, následuje zkáza. 

Mluvil jsem o tom s jedním vynikajícím astronomem, který mi potvrdil existenci této hvězdy 

a zároveň i hrůzu, která z ní pochází, a proto lépe prý o něčem tak strašlivém ani nemluvit. 

I já byl jsem z duchovna upozorněn, abych, kdyţ jiţ se někdy o této hvězdě zmíním, prosil 

vţdy Boha, aby nás chránil před zhoubnými následky paprsků této hvězdy. 

V krátké době za sebou vyšlo u nás několik románů, z duchovna inspirovaných, které jednají 

o této hvězdě. Je zřejmo, ţe toto upozornění z duchovna dáno bylo i jiným, a romány, které na 
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základě toho vznikly, mají upozornit lidstvo na blíţící se katastrofu, kterou proţijeme na 

přelomu věků. 

Vyjimečnost doby v níţ ţijeme potvrzují také různé pozoruhodné zjevy přírodní, které jsou 

mnohde v přímém rozporu s od věků platnými zákony přírodními. Jak na příklad vysvětlit si 

zmizení vod ze všech kanálů v Benátkách, kdyţ hladina moře, s nimi související, stála 

mnohem výše? Co říci pak o zeleném nebo i rudém dešti, který byl hlášen po kaţdé s jiného 

místa v Italii? Coţ ani takové zprávy nestojí za úvahu, co všechno se děje a proč asi se tak 

děje? 

Za kaţdou katastrofou, za kaţdým nevysvětlitelným úkazem přírodním, stojí netušený 

vykřičník, kterým Bůh varuje lidstvo před následky jeho sobeckého ţivota a volá je k obratu. 

Nechce nic jiného, neţ abychom se stali hodnými syny a dcerami Jeho, chce, abychom se 

Jeho veliké Lásce přiblíţili svou láskou, abychom Jeho veliké milosti, které nám denně 

podává, spláceli obětavou láskou k trpícímu bliţnímu. Ţádá na nás, abychom na místě lţí a 

chytráctví oblékli skutky a myšlenky své do čisté pravdy a konání dobra, krátce, abychom si 

uvědomovali svou povinnost zachovávat zákony Boţí dané nám v učení Jeţíše Krista, naučili 

se milovat Boha nadevšecko a svého bliţního jako sebe samého. Co nemáš sám rád, nečiň 

jinému! - To jsou hlavní zásady, jimiţ se má lidstvo řídit, aby se touto cestou vracelo k Otci, 

odkud vyšlo. Lidstvo musí přestat přeceňovat svůj rozum a uznávat věčnou moudrost Boţí, 

musí se snaţit podřídit svou vůli, ovládanou nedokonalým rozumem, nejvyšší vůlí Boţí, a pak 

se stane oním věrným stádem pod vrchním pastýřem Jeţíšem Kristem. 

Přihlíţíte-li dále k různým a různým chorobám a utrpením lidským, které se tak hojně 

rozšířily dnes mezi námi, snad přece jen začnete uvaţovat o tom, co je toho příčinou. Jen my 

sami jsme vším tím vinni. Jen my sami vytváříme si svůj osud, své štěstí neb neštěstí, radosti 

neb ţaly. Je chybou, jestliţe trpící lidstvo naříká, ţe Bůh je nespravedlivě trestá, nebo 

dokonce Jeho existenci popírá, protoţe kdyby prý Bůh byl, nemohl by se na všechno toto 

utrpení ani dívat. Bůh - nejvyšší Láska - chce jen naše dobro, zdokonalení, návrat k oněm 

rajským radostem a slastem, kterých ostatně můţeme uţívat i zde, neboť i na zemi je ráj! Ale 

lidstvo, které nechce uznávat věčně platné zákony Boţí, které nechce podřídit svoji vůli 

nejvyšší vůli Boţí, které svůj rozum postavilo tak vysoko, ţe je člověku aţ úzko z toho, kam 

aţ si lidský duch troufá - toto lidstvo nemohlo sklízet nic jiného, neţ to co sklízí. 

Kaţdá příčina má svůj následek. Na to, co přijde teď, kdy lidstvo bude hromadně hynouti, kdy 

bude odstraňováno zlo, které dobru překáţí, na to máme být připraveni poznáváním pravdy a 

pochopením, ţe jsme chybili, aţ dosud nesprávně ţili. Máme litovat dosavadního sobeckého 

ţivota a odevzdat se s největší důvěrou a dětinskou láskou do rukou Boţích se slibem, ţe 

podle sil svých se vynasnaţíme ţíti tak, jak Bůh si přeje a staneme se pionýry hlásání nového 

ušlechtilého ţivota. Musíme zaměnit svůj materialismus, svou touhu po radovánkách a 

nesprávném ukájení svých vášní za vnitřní ţivot duchovní, a připravovat se jiţ nyní na 

budoucí sféru psychickou, která nadejde za právě končící sférou rozumovou. Touto sférou má 

býti rozum osvícen, očištěn od pýchy a domýšlivosti a připraven k poznávání nejvyšší a pravé 

pravdy. 

Přeji vám všem, aby i vás Bůh osvítil svým Duchem Svatým  

 

a naplnil vás svou nejvyšší Láskou, abyste se octli mezi těmi, kteří budou na pravici a ne na 

levici, abyste při katastrofách byli vţdy zachráněni a zůstali mezi těmi, kteří budou ponecháni 

a ne odstraněni. Snaţte se dostati se svými skutky k těm, kteří budou budovati království Boţí 

zde na zemi sami v sobě je majíce. 

 

12. Od smrti k novému životu  

(přednáška proslovená 6./VII. 1925 v Mor. Ostravě.) 
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Kaţdý člověk ví, ţe se narodil a kaţdý také ví, ţe musí umřít, ale jen málokdo se stará o to, 

jak má ţít a čím vyplnit dobu mezi svým zrozením a úmrtím, aby splnil úkol jemu pro tento 

ţivot daný. Ještě méně lidí stará se o to, co se stane s nimi, aţ opustí toto slzavé údolí. Tato 

nevědomost o tak důleţité samozřejmosti pro kaţdého, naplňuje mnoho lidí strachem před 

smrtí, ať jiţ vědomým či podvědomým. 

My však měli bychom si uvědomit, ţe vlastně není ţádné smrti, neboť naše duše i naše 

duchovní »já« svým citem, rozumem, smysly, vůlí, vášněmi i nabytými zkušenostmi ţijí dále. 

Pro ně smrt znamená jen odloţení hmotného těla, které si duše sama před a po zrození 

vytvořila, aby se mohla zde, na fysické úrovni projevit a působit. 

K ovládání hmotného těla duše potřebuje celou stupnici těl duchovních, a to hlavně tělo 

kausální, mentální a astrální. V těle astrálním (jemnohmotném), které jest z duchovních těl 

nejhutnější a jest i jasnovidci viditelé, sídli náš cit, vůle, vědomí, rozum, vášně atd., tedy naše 

vlastní, nesmrtelné »já«. Toto naše duchovní »já« vniká jiţ do samého zárodku příštího 

člověka, který v lůně mateřském prodělává v prvých čtyřapůl měsících celou stupnici vývoje 

od nerostu k rostlině, v podobu zvířecí, aţ konečně po čtyřapůl měsícícb nabývá podoby 

člověka. Do tohoto vyspělého jiţ zárodku vtěluje se naše »já« a spojuje se se ţivotem tak 

zvaným tělem etherickým, které přejímá z etherického těla matčina. Tedy i tímto tělem 

etherickým jest děcko částí matky a proto je s ní tak úzce spojeno. 

Odpoutá-li se při smrti astrální tělo od těla hmotného, zůstává etherické tělo ještě třiapůl dne v 

těle hmotném a je s vybaveným astrálním tělem spojeno tak zvanou ţivotní páskou. Proto 

také v těchto třiapůl dnech, neţ započne rozklad, přenášejí se stále všechny pocity a city těla 

fysického i etherického na tělo astrální. Tak se stává, ţe při pohřbu ţehem, je-li spálení 

provedeno dříve neţ za třiapůl dne, astrální tělo proţívá strašlivá muka ohromného ţáru, coţ 

duše takto postiţené jiţ nejednou sdělily ve svých projevech duchovním společnostem. 

Opustí-li náš astrál hmotné tělo, ţije dále ve sféře mnohem volnější, neţ dokud byl sevřen 

hmotou, a připravoval-li se za svého ţivota na zemi na ţivot po smrti, jest nyní mnohem 

schopnější, neboť není jiţ odkázán na pouhých pět smyslů. Proto strach před smrtí není 

nikterak odůvodněný a můţe znepokojovat jen toho, kdo za svého ţivota nezachovával 

Zákony Boţí, neuznával nad sebou vyšší moc a nepodřizoval svou vůli Vůli Nejvyšší. Kdo ţil 

nesobeckým, mravně čistým a láskyplným ţivotem a snaţil se neublíţit nikomu na světě, ten 

se naprosto nemusí smrti bát. Pro toho je smrt osvobozením. Ale pro člověka, který 

nezachovával Zákony Boţí, který lţí a podvodem se obohacoval, mnoha lidem nebo jen 

jednotlivci ublíţil, který po celý ţivot jsoucnost Boha a Jeho Zákonů buď popíral, nebo z 

pohodlnosti nechtělo těchto věcech ani uvaţovat, pro toho je ovšem odchod s tohoto světa 

těţký a vzbuzuje v jeho duši strach. 

Jak snadno se hřeší! Jak snadno překročí se Zákon Boţí! A jak snadno člověk umrtvuje své 

svědomí, které mu připomíná jeho nepěkné skutky! Velmi těţké jsou pak poslední hodiny 

jeho nesprávného ţivota. Mnohdy jiţ tři dny před smrtí vybavuje se jeho duch, tak zvané 

astrální tělo, a člověk vidí před sebou věci mnohdy docela neznámé. Poslední okamţiky 

promítnou před jeho zraky celý jeho předešlý ţivot, takţe jako v zrcadle vidí všechno, co 

pěkného i nepěkného za svého ţivota vykonal. Vidí jasně, čím hřešil, v čem chybil, komu 

ublíţil, jaké neštěstí případně způsobil svým nepředloţeným jednáním. Jsou známy případy, 

ţe mnohý člověk nemůţe zemřít, řadu dní se trápí, po stěnách škrábe, zoufale volá osoby, 

kterým ublíţil, aby je mohl odprosit a v posledním okamţiku s nimi se smířiti. 

Tyto představy, připomínající umírajícímu v poslední chvíli jeho ţivota celý jeho minulý 

ţivot, jsou údělem nám všem. Krásně potvrdil to jeden mladý právník, který vyprávěl, jak se 

jednou na Vyšehradské plovárně dostal pod klády a tonul. Kdyţ ztrácel jiţ vědomí, tu v 

okamţiku přelétly před jeho očima jako v biografu obrazy z celého jeho ţivota, a to tak jasně, 

ţe se aţ divil, do jakých detailů obrazy ty přecházely. 
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O tom, jak těţký a mučivý bývá skon lidí, kteří zatíţili svou duši nějakým hříchem, přesvědčil 

jsem se sám na několika případech. 

Uvedu zde případ ţeny, která ošidila svoji neteř, sirotka, o peřiny. Obohatila se jimi sama a 

celý ţivot jí nenapadlo, aby tuto chybu napravila, ani kdyţ se neteř vdávala a peřiny 

potřebovala. Kdyţ se octla na smrtelné posteli, volala stále jméno své neteře. Umírala několik 

dní, a kdyţ se nemohla dočkat příchodu své neteře, ulehčila svému svědomí tím, ţe alespoň 

kolemstojícím příbuzným pověděla pravdu, komu peřiny náleţejí. Ale příbuzní, lační tohoto 

dědictví, nechali si peřiny pro sebe a obtíţili tím své svědomí. Při jejich smrti vedlo se jim 

pak podobně. 

Podobný případ znám z Karlína, a to případ jednoho obchodníka, který dodal jednomu 

smíchovskému obchodníku sud oleje. Smíchovský obchodník, jak bylo jeho zvykem a 

pravidlem, hotově zaplatil, ale protoţe měl plný krám lidí, nevyţádal si ve spěchu ţádnou 

potvrzenku. Nepoctivý obchodník z Karlína ţádal po čase znovu o zaplacení, dokonce i 

smíchovského obchodníka ţaloval a protoţe nebylo potvrzenky, soud připustil přísahu 

prodávajícího, který křivě odpřisáhl, ţe zaplaceno nedostal. Na základě toho smíchovský 

obchodník byl odsouzen zaplatit po druhé. Po dlouhých letech se karlínský obchodník 

roznemohl a po dlouhém utrpení umíral. Umíral také několik dní a volal stále jméno onoho 

smíchovského obchodníka a prosil, aby ho k němu přivedli, ţe mu musí něco důleţitého říci. 

Kdyţ konečně solidní, poctivý obchodník smíchovský přišel, umírající se mu přiznal, ţe 

tehdy vědomě křivě přísahal, protoţe věděl, ţe zaplaceno dostal. Touto křivou přísahou zatíţil 

však své svědomí, které ho nyní mučí tak, ţe nemůţe umřít. Prosil za odpuštění a nabízel, aby 

si poškozený obchodník vybral na odškodněnou z jeho majetku cokoliv bude chtít. 

Smíchovský obchodník, zámoţný to člověk, odpustil umírajícímu a vzal si z jeho věcí na 

památku jednu hůl, která mu, pokud ţil, připomínala stále poslední okamţiky nepoctivého 

obchodníka a udrţovala ho v nejpřísnějším zachovávání poctivosti a pravdivosti. 

Třetí případ týká se otce, který zanevřel na svého syna, vydědil ho a vyhnal z domova. Jeho 

syn, ač mohl se nadít bohatého dědictví, odešel z otcovského domu do světa a protloukal se 

jak mohl. Kdyţ nadešla poslední chvíle otcova ţivota, otec poznal, jak svému synu ublíţil, a 

byl by rád chybu svoji napravil. Prosil stále, aby syna zavolali, aby ho mohl odprosit a 

napravit křivdu, kterou na něm spáchal. Umíral několik dnů, ale syn nepřicházel. Dlel v cizině 

a nemohl přijít. Napsal však otci, ţe mu jiţ dávno odpustil a přeje mu, aby mu odpustil i Bůh. 

Kdyţ konečně dopis od syna došel a byl otci přečten, tu teprve otec skonal, odloučil se od 

svého fysického těla a vešel přes práh do neznáma, aby tam učinil zadost za všechny své 

skutky, spáchané na tomto světě. 

Takovýchto příkladů mohl bych jmenovat celou řadu, protoţe nikdo nemůţe se tomuto 

konečnému súčtování vyhnouti. Čím lépe člověk dovedl umlčovat své svědomí a omlouvat se 

sám před sebou za špatnost svých skutků, tím větší je pak jeho strach před posledním 

okamţikem ţivota. 

A proto šťastný člověk, který si tyto poslední okamţiky stále a beze strachu připomíná, který 

se snaţí vésti celý svůj ţivot pod zorným úhlem věčnosti. Usnadní si tím nejen svůj odchod s 

tohoto světa, nýbrţ i všechny těţkosti, které ho po tak zvané smrti očekávají. 

Zmínil jsem se o tom, ţe v posledních, zejména v posledních třech dnech odpoutává se jiţ 

naše astrální tělo a vidí i bytosti z tak zvané astrální pláně. Jsou to duše, které nás předešly na 

onen svět a přicházejí k umírajícímu, aby mu buďto ulehčily jeho odchod, nebo jako jeho 

přátelé byli tu připraveni přivést ho ihned k vědomí posmrtného ţivota a pomohli mu přiblíţit 

se k Světlu. 

Před lety umíral jeden vynikající lékař, profesor university, který za svého ţivota popíral 

jsoucnost ţivota posmrtného, nevěřil v existenci duchovních a astrálních těl, ač jeho ušlechtilá 

paní byla o těchto věcech velmi dobře poučena. Ba, měla sama i mnoho vlastních záţitků, 

které utvrzovaly její víru v posmrtný ţivot. Tři dny před smrtí lékař líčil své ţeně co vidí a 
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nabádal ji, aby se všem těm, kteří ho v jeho posledních chvílích s láskou obsluhují, štědře 

odměnila. Nebyl však u něho nikdo jiný, neţ jeho ţena a občas i ošetřovatelka, a proto 

nemohlo být o zástupu slouţících ani řeči. Lékařova choť pochopila jasně, co to znamená. 

Duch nemocného se jiţ odpoutával od těla fysického a proto viděl bytosti z astrální pláně, 

které mu přišly pomoci. Ţena vyloţila umírajícímu tuto skutečnost, dohovořila se s ním, a tu 

pan profesor, alespoň v poslední chvíli svého ţivota nabyl přesvědčení o ţivotě záhrobním a 

odcházel do astrální pláně jiţ poučen. 

Také jiné schopnosti, které za ţivota neznáme, objevují se v posledních okamţicích ţivota. 

Na Vinohradech umíral vynikající lékař, ušlechtilý člověk, jakých je věru málo. Kdyţ se 

blíţila jeho smrt, mluvil o svém odchodu se svojí chotí. Byl vesel, nebál se odejíti. Celý jeho 

ţivot byl jen láska a oběť pro druhé. Jeho svědomí bylo naprosto čisté, a proto odcházel s 

radostí, třebaţe nevěděl, co ho za prahem tohoto ţivota očekává. Jeho neméně ušlechtilá ţena 

hledí mu do očí, nepláče, ale hlavou kmitla se jí myšlenka: co bude se mnou, kdyţ tebe 

ztratím? Jaký osud mne čeká? Jak těţko budu se probojovávat dále bez tebe, kterýs byl tak 

starostlivý a pečlivý o mne! - Nevyslovila nahlas své obavy, ale umírající muţ četl přesně její 

myšlenky a sesmutněl nad tím. Sepjal ruce, jako by prosil, aby mu jeho odchod neztěţovala 

těmito trudnými starostmi o svoji budoucnost. Ţena pochopila hned, oč ji jeho sepjaté ruce 

prosí, zmuţila se a zapudila z mysli své všechen strach. V duchu předsevzala si splnit 

poslední přání umírajícího - neoplakávat jeho odchodu a podřídit se pokorně Vůli Nejvyššího. 

Umírající četl v jejích myšlenkách toto statečné odhodlání. Beze slova, vděčen za její 

porozumění, objal ji, políbil a vydechl naposledy. Tento němý slib, jímţ se ţena rozloučila se 

svým milovaným chotěm, také věrně splnila. Nesla statečně tuto zkoušku Boţí, nenaříkala, 

neplakala nad svou opuštěností, neboť tušila zcela správně z posledního okamţiku jeho 

ţivota, jak těţce by nesl, kdyby si stěţovala na krutost osudu, která ji zasáhla jeho odchodem. 

Tak máme se zachovat všichni, a to nejen nad umírajícím, nýbrţ i později. Máme si uvědomit, 

ţe bytost nám drahá jen z Vůle Boţí byla odvolána z tohoto do lepšího ţivota. Máme naopak 

odcházejícím přáti tuto změnu, neztěţovat jim jejich duchovní ţivot svým nářkem a pláčem, 

který beztak není ničím jiným neţ projevem našeho sobectví a nepodřízení se Vůli Boţí. Ten 

kdo naříká a oplakává ztrátu svého drahého, naříká proto, ţe měl ho rád, ţe proti jeho vůli byl 

mu jeho předmět lásky vzat. Zapomíná však přitom, ţe stavy naší duše přenášejí se 

telepaticky do astrálního vědomí zemřelého a tomu působí veliký ţal. Jednak tím, ţe propadá 

tolik svému bolu, jednak tím, ţe nedovede se podřídit Vůli Boţí a nechápe Zákon Bohem 

daný - ţe kaţdý, kdo se zrodil, musí zemřít. Nezapomínejte, ţe odešlá duše miluje vás dále 

stejně, jako vás milovala předtím, ţe dlouho ještě, neţ odejde z astrální pláně, zajímá se o 

vaše starosti, bolesti i radosti, pomáhá vám a radí. Duch zemřelého, kdykoliv na něj 

vzpomenete, stojí vţdy vedle vás. 

Bývají to povětšině ţeny, které tak nesmírně ţelí odchodu svého manţela, ţe jeho duch 

přichází velmi často, dotýká se jich a prosí: Neplač uţ a popřej mi pokoje! Mám teď jiný úkol, 

potřebuji klid, abych se mohl vzpamatovat a projít cestou očistnou! 

Takovéto doteky astrálních těl způsobují různé poruchy v těle nešťastných ţen. Zprvu bývají 

to mírné poruchy nervové, srdeční slabost, nespavost, špatné trávení, nepravidelnosti 

v rodidlech, a kdyţ všechno toto nedostačuje, tu astrál neboţtíkův přimkne se cele k tělu 

pozůstalé a způsobuje tak ochrnutí údů, tak zvané mrtvice. 

Tomu všemu se můţe uvarovat kaţdý, podřídí-li se Vůli a Zákonu Boţímu a usmíří se se 

ztrátou, která musela nastat, a na níţ ani pláč ani nářek nic nezmění. 

Co však se děje s duší po odloţení fysického těla? Stav duše po smrti odpovídá stavu, v jakém 

ţila na světě. Lidé, nevědoucí nic o nesmrtelnosti své duše a ţivotě v záhrobí, mnohdy ani 

nechápou, jaká změna se s nimi udála a zůstávají i delší dobu při svém fysickém těle. Mnohé 

duše, zejména ty, které stály na niţším stupni duchovního vývoje, prodělávají mnohdy i 

rozklad celého těla. Jeţto v astrálním těle, jak jiţ řečeno, sídlí rozum, cit, vůle, vědomí i 
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vášně, bývá pro ně tento rozklad velmi nepříjemným důsledkem jejich nevědomosti o 

existenci vlastní duše. Mnohdy, zejména kdyţ zemře někdo náhle, třebas někde na cestě do 

práce přijde k úrazu a jeho bezduché tělo zůstane bez ţivota leţet na zemi, jeho astrál si 

neuvědomí, co se právě stalo a pokračuje dále ve své cestě. Diví se, ţe mu nikdo neodpovídá, 

nikdo ho neposlouchá, aţ rozhněván opustí své spolupracovníky. Nebo zemře doma mezi 

svými a jeho duše zůstávává rodině a nemůţe pochopit, ţe jí nikdo neposlouchá, nikdo jiţ mu 

neslouţí. Sebevrahové, zejména utopenci, neuvědomují si také změnu, která se s nimi stala. 

Cítí veliký chlad, jdou domů, lehnou si do své postele a chtějí se zahřát - ovšem ţe marně. 

Lakomci, boháči, kteří zanechali veliké jmění, těţko se s ním loučí, dlouhá léta je hlídají a 

strašně se rozčilují, kdyţ dědici rozebírají si jejich majetek a rozhazují. Majitelé panství, 

starých zámků a hradů se nemohou rozloučit se svým majetkem a panováním nad ním, a 

třebas po staletí sedí v pobořených sídlech, a stále se domnívají, ţe jen oni jsou tu pány. Stalo 

se jiţ mnohokráte, ţe jasnovidci viděli v starých hradech takové bytosti, které zde sedí a 

čekají na Světlo. 

Mnohem lépe daří se duši člověka, který ţil na tomto světě jiţ s vědomím nesmrtelnosti své 

duše a je na tento přechod ze ţivota hmotného do ţivota posmrtného docela jinak připraven. 

Opouští-li takováto uvědomělá duše své fysické tělo, čekají jiţ na ni její přátelé z astrální 

pláně a přicházejí uvědomit ji ihned o tom, co se s ní stalo, a vedou ji k duchovním vůdcům, 

které jsou Bohem k vedení této duše vysláni. 

Swedenborg, který vnikl hluboko do tajemství záhrobního ţivota, líčí také velikou Lásku Boţí 

k nám a vypráví, co sám zaţil a co viděl v astrální pláni. Jakmile duše přijde k vědomí svého 

stavu, přicházejí k ní dva andělé z nejvyšších sfér a snaţí se uvést ji k lepšímu duchovnímu 

ţivotu. Duše, které ţily aţ dosud nesprávným ţivotem, nechtějí však ani tady slyšet o ničem 

jiném, neţ čemu byly aţ dosud zvyklé. Popírají i zde všechno lepší, ušlechtilejší a vyšší, a 

libují si zase ve špatnostech a hříchu. Brzy poznají, ţe průvodci jim daní nejsou pro ně 

příjemní a nikterak pohodlní, a raději své průvodce z vyšších sfér opustí. Láska Boţí neopustí 

však takovou duši ani teď a přidělí jí dvě bytosti z duchovní sféry niţší, aby ji vedly na 

správnou cestu. Kdyţ ale ani těm nevede se lépe, duše jim uniká a nechce nic lepšího ani 

slyšeti, tu konečně přijdou dvě bytosti astrální, aby se i ony pokusily duši vést. Je-li duše 

příliš nízká, unikne i jim a potom bloudí, bloudí sama, aţ konečně po dlouhé a dlouhé době 

přichází sama k cestě očistné. Tato očistná cesta, které církev říká očistec, není nic jiného, neţ 

uvědomování si předcházejícího, posledního ţivota. Toto uvědomování děje se právě v 

opačném směru, to jest od smrti zpátky ke zrození. Duše spatřuje v něm věrné obrazy svých 

dobrých i zlých skutků. Nic nepomáhá a marna zůstává všechna snaha po umlčení svědomí, 

vše jeví se neúprosně pravdivé, jak ve skutečnosti bylo. Vedle vykonaných skutků objevují se 

i jasně důsledky jejich, a to tak jasně, jak jsme je nemohli nikdy za ţivota postřehnouti. 

Uvedu zde příklad: 

Jeden člověk vyprávěl komusi cosi nepěkného o mladém úředníku. Ať jiţ byla to pravda či 

nepravda, byla to pomluva, kterou nelze nikdy jiţ vzít zpět, protoţe se jako lavina dere dál a 

dál, aţ svou oběť zdolá. Tak jako se vám nikdy nepodaří sebrat všechna peříčka z peřiny, 

která jste s vysoké věţe rozhodili a větru postoupili, tak také se vám nikdy nepodaří sebrat 

všechna slova pomluvy, jíţ jste jednou vyslovili. Výsledek této pomluvy objevil se velmi 

brzy. Mladík, o němţ pomluva byla vyslovena, ucházel se o místo u jednoho obchodníka. 

Ten, dříve neţ ho přijal, ptal se u svého známého, dobrého přítele, zda onoho mladíka nezná. 

Ten si vzpomněl, co o něm jednou slyšel a řekl to svému příteli. Důsledek toho byl, ţe mladík 

místo nedostal. Mladíku vedlo se stále hůř a hůř, aţ se konečně ze zoufalství a hladu odváţil 

krádeţe. Byl chycen a zavřen, a tak se dostal do společnosti skutečných zločinců, kteří ho 

vycvičili ve svém řemesle. Kdyţ se pak vrátil z vězení, které ho připravilo o poslední kousek 

cti, kradl dál, aţ byl znovu zavřen, po propuštění odváţil se i smělých loupeţí, aţ konečně i 

vraţdy, za kterou na šibenici skončil. 
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Ten, kdo prvý vyslovil pomluvu o něm, nestaral se dále o to, co se s mladíkem dělo. Nemohl 

a ani nechtěl sledovat následky své pomluvy. Teprve po smrti, na své cestě očistné, spatřil 

příšerné důsledky svého nepředloţeného činu a musel všechno neštěstí i hrůzné stavy 

svědomí nešťastného mladíka sám proţít. Tyto stavy hříšné duše jsou vlastně oním peklem 

církevním, kterým církve hrozí. 

Mnohé naše činy, které si třebas ani neceníme jako zvlášť dobré skutky, objeví se nám v 

astrální pláni se všemi důsledky, abychom viděli, jaké dobro jsme vykonali, aniţ bychom si 

toho byli vědomi. 

Jako příklad podobného dobrého skutku, který se zdál zcela ničím, a přece měl vzácný účinek, 

uvedu toto: 

Mladý inteligentní muţ potkal na silnici otrhaného, starého ţebráka. Zastavil se s ním a 

rozhovořil se s ním jako s přítelem a bratrem. Vyptával se pln zájmu, jak se mu vede, jak 

snáší svůj osud, jak se smířil s údělem, který mu v jeho stáří připadl, a snad mu i nějakou 

maličkostí přispěl ke zmírnění jeho bídy. Tato nepatrná příhoda objevila se mu na jeho očistné 

cestě jako ohromná věc. Dědoušek, kdyţ jej mladík opustil, zamyslel se a zaradoval sám nad 

sebou, ţe není přece jen tak odstrčený a bídný, kdyţ takový pán dovede se s ním zastavit a tak 

vlídně s ním hovořit. Poznal v sobě lidskou důstojnost, a pocítil přitom i Lásku Boţí v 

člověku, který s ním promluvil a s ním cítí. Od té doby dědoušek byl spokojenější, svůj osud 

trpělivěji snášel. Toto štěstí a spokojenost dědouškovu proţívala na své cestě očistné duše 

onoho mladíka a uvědomovala si, jak snadno mohl by se kaţdý dočkat podobných pocitů. 

Tyto pocity na očistné cestě jsou počátky blaţenosti, a to je to prozatímní nebe, které člověk 

můţe proţívat nejen na očistné cestě, nýbrţ i zde na zemi. 

Kdyţ duše projde takto obrazy celého svého minulého ţivota a zamyslí se nad nimi, přichází 

ke konečnému zúčtování. Přehlíţí, zda dobré skutky její převyšují zlé či naopak. Přesahují-li 

dobré skutky nad zlými, jsou zlé dobrými jiţ odčiněny a duše má dovoleno odejít z pláně 

astrální do pláně mentální, myšlenkové, kde, v důsledku svých dobrých skutků, proţívá jiţ 

blaţený ţivot. 

Duše, jejíţ špatné skutky převyšují dobré, přechází také do pláně mentální, ale neproţívá zde 

podobné blaţenství, jako duše prvá. Všechny její špatné skutky, dobrými neodčiněné, 

zůstávají však pro ni připraveny v pláni astrální, aby aţ se bude tudy vraceti k dalšímu znovu 

vtělení, vzala s sebou toto břemeno neodčiněného zla. Účinky tohoto neodčiněného zla 

objevují se pak při novém zrození jako karmická utrpení, která duše proţívá po celý tento 

ţivot. 

V pláni mentální - myšlenkové - je duším dána příleţitost k přemýšlení o tom, jak nesprávně 

vedly svůj ţivot minulý, a co všechno musí v budoucím ţivotě napravit. Kdyţ duše, ať jiţ 

zbytkem předcházejícího zla zatíţená nebo volná, promyslí v této pláni svou minulost a 

připraví se na budoucnost, přechází do pláně kausální - příčinné. Zde pochopí konečně zákon 

kausality - příčiny a následků, aby byla pro příští ţivot náleţitě připravena, neboť Láska Boţí 

neopustí ani hřešící a nedává jim zahynouti. Popřává i jim tohoto poznání, aby si mohly 

uvědomit důsledky ţivota ušlechtilého, láskyplného a obětavého, vedle důsledků ţivota 

sobeckého, hmotařského, nečistého a smyslného. 

Po této přípravě duše přechází z pláně kausální na čas do tak zvaného klidu. Ty duše, které 

toho ke svému zdokonalení potřebují, jsou případně poslány odtud dříve neţ zpátky na svět i 

na jinou planetu, aby napřed nasbíraly, zkušenosti zde. Duše, které těchto zkušeností ke 

svému vývoji nepotřebují, povolány jsou odtud přímo k novému zrození. 

Připomínám znovu, ţe vedle těla astrálního máme i tělo mentání a kausální, která při odchodu 

z jednotlivých plání jedno po druhém odkládáme. Proţíváme tak postupně smrt těla hmotné-

ho, astrálního, mentálního a kausálního. Při svém návratu do těchto plání, duše, která bloudila 

zatím vesmírem jen jako jiskra Boţí, béře na sebe znovu postupně tato těla, to jest v pláni 

kausální tělo kausální, v pláni mentální tělo mentální, a v pláni astrální tělo astrální. 
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Duše, která opustila sféru klidu a je připravena k návratu na zem, ocitne se zase nejprve v 

pláni kausální. Jakmile se k ní přibliţuje, vidí jiţ naši zeměkouli, ale nikoliv jako hmotu, 

hroudu nerostů - vidí ji duchovně. Pociťuje, co ji z této hroudy zemské volá, aby se znovu 

vtělila. Jsou to její vlastní touhy, které ji k zemi nejsilněji přitahují. Tak umělce vábí další 

umělecký vývoj, touha po slávě anebo touha po umění samém, jímţ chtěl by prospět lidstvu a 

rozdělit se s ním o onen vzácný dar, jímţ Bůh obdařil jeho duši. 

Kdyţ se pak duše octne jiţ v pláni kausální, má zase dost času přemýšlet o příčinách a 

následcích, a jest jí tu zjeveno, jaký úkol jest jí dán pro následující ţivot, a jaké povinnosti na 

sebe béře. Je-li toto duši jasné, odchází do pláně mentální, kde přemýšlí, jak by vykonala to, 

co jí by!o přikázáno a jak má ţít, aby splnila nejen úkol pro nový ţivot jí daný, ale odčinila 

také všechno zlo svého předcházejícího ţivota. 

Teprve po ujasnění těchto povinností duše přechází do pláně astrální, odkud se má vtělit k 

novému zrození. Zanechaný zde raneček zla, vlastních špatných skutků béře na sebe a 

rozmýšlí, kde, u koho by se měla vtělit. Vyspělejší duše volí si sama své rodiče a hledá si 

nejvhodnější prostředí, které by jí usnadnilo splnění všech povinností. Duším z niţší duchovní 

úrovně určuje rodiče z Vůle Boţí jejich duchovní vůdce, který se připojuje k duším před 

jejich zrozením a je jim radou nápomocen. 

V době těhotenství se v matce vyvíjí čtyřiapůl měsíce tělo budoucího člověka a prodělává 

přitom znovu celý vývoj, který jsme od začátku světa, čili od počátku navracení se k Otci pro-

ţili. Nejdříve formu nerostnou, později rostlinnou, pak zvířecí, a teprve po čtyřapůl měsících 

plod dostává formu lidskou, do níţ vtěluje se jiţ čekající duše a začíná tak svůj nový ţivot v 

lůně mateřském. 

Tady začíná znovu kolotoč lidského ţivota. Nepřicházíme však na svět proto, abychom uţili, 

co se uţíti dá, nedomnívejme se, ţe svět je tu jen pro nás a my ţe jsme tu jen proto, abychom 

ukájeli své choutky a vášně, a ţe jediným uţitkem našeho ţivota je pouze to, co jsme uţili. 

Kaţdý náš jednotlivý ţivot je určen k našemu zdokonalování. Kaţdý náš ţivot je vývojovým 

stupněm na ţebříčku cesty vzhůru, do Otcovského domu. Dokud nebudeme tak dokonalí, jako 

náš Otec nebeský dokonalý jest, dokud nezaplatíme posledního haléře, jak sám Pán Jeţíš 

Kristus pravil, nevejdeme do Otcovského domu, do království nebeského. 

Marno jest popírat jsoucnost Boţí, marno odmítat nesmrtelnost duše, marno se odvracet od 

zodpovědnosti za vlastní činy. Jen zaslepený člověk můţe ţít neplodný, hmotařský, zlý, 

smyslný a neuvědomělý ţivot. Kdyby si kaţdý uvědomoval, ţe kaţdý jeho krok, myšlenka, 

slovo, skutek, všechno nese mu zaslouţené ovoce, ať v dobrém či ve zlém, kdyby si kaţdý 

uvědomoval, ţe všecka utrpení, objevující se mezi lidmi, jsou jen výsledkem jejich ţivota a 

snaţení, pak jistě snáze vyhnul by se všemu zlu, kterému tak snadno propadá. 

Tak jako zrozením náš ţivot nezačíná, tak také smrtí nekončí. Duše naše jsou tu od počátku 

světa, a klesaly jen zneuţitím své vůle a svého rozumu stále hloub a hlouběji aţ do hmoty. 

Nyní, zase miliony let trvajícím vývojem stoupají znovu výš a výše. Máme ještě před sebou 

dalekou cestu vývoje budoucího, neţ projdeme zase všemi devíti sférami, kterými jsme 

sestoupili dolů, opět zpátky nahoru. 

K tomuto vzestupu jest potřebí mnoha vtělení, proto musíme se vracet znovu a znovu na 

fysickou úroveň, abychom se neustále zdokonalovali, neboť naší povinností jest - stát se tak 

dokonalými, jako Otec náš nebeský dokonalý jest. Nikdo nemůţe tvrdit, ţe by takové 

dokonalosti mohl dosáhnout jen v jednom pozemském ţivotě, a bylo by velmi smutné pro 

duši kaţdého z nás, kdyby nynější naší smrtí měl jiţ končit náš vývoj. Je tedy znovuvtělování, 

inkarnace a reinkarnace zcela odůvodněná a nutná. Vţdyť o tom svědčí také celý náš vývoj, 

kterým jsme aţ dosud museli projíti. 

Popírá-li někdo tato fakta, nic na nich nezmění. Zákon zůstává zákonem, a nic nás od našich 

úkolů a povinností neosvobodí. 

Dále chtěl bych se tu ještě zmínit o tak zvané smrti mystické. 



88 

Ušlechtilé duše zachovávají zpravidla jiţ ve svém pozemském ţivotě Zákon lásky a oběti 

určený nám pro tento ţivot. V důsledku přesného zachovávání tohoto Zákona jest celý jejich 

ţivot neustálou obětí pro druhé. Chápou velmi dobře svůj úkol na této zemi a proto se snaţí 

podle svých sil pomáhat kaţdému, kdo jen jejich pomoci potřebuje. Celý jejich ţivot jest jen 

řetězem obětí pro jiné. 

Tato jejich snaha obětovat se pro jiné a pomáhat jiným nepřestává ani jejich odchodem z 

hmotného ţivota. I v duchovních sférách snaţí se pomáhat bloudícím a trpícím duším, jakmile 

se jim k tomu naskytne příleţitost. Vidí-li trpící duši, ochotně se k ní připojují a snaţí se 

pomoci jí, aby pochopila Světlo Pravdy a dostala se na správnou cestu, a to mnohdy i za cenu 

oběti, ţe se sama ve svém duchovním vývoji zdrţí. Takové obětavé duše jdou tak daleko, ţe i 

ze svých získaných zásluh přenechávají nedokonalým duším co mohou nejvíce. 

Tak se v pravém slova smyslu rozdávají, a rozdávají tak dlouho, aţ pro ně samé nezbude jim 

ničeho. To jest oběť ze všech nejkrásnější, nejnesobečtější. 

Dojde-li takováto ušlechtilá duše aţ k tomuto vrcholu, kde jí z jejích zásluh jiţ nezbývá 

docela nic a zůstává tu jen holá Jiskra Boţí, tu Bůh ve Své veliké Milosti dopřává jí dočasné 

ztráty vědomí, aby si nemohla uvědomit svůj ochuzený stav. Touto ztrátou vědomí duše 

proţívá tak zvanou mystickou smrt, po níţ bloudí vesmírem bez vědomí své existence aţ do 

doby, kdy Bůh určí, aby se znovu vrátila k vědomí a připravila se na nové vtělení. V 

okamţiku, kdy si taková duše počne znovu uvědomovat svou existenci, objeví se kolem ní 

všechny duše, kterým ona sama rozdávala dříve ze svého duchovního bohatství i ze svých 

zásluh. Přinášejí jí zpět nejen od ní přijaté duchovní dary lásky, nýbrţ i mnohonásobný uţitek 

z nich vyplývající, krátce vše, co nasbíraly a čím se obohatily zásluhou její ušlechtilé oběti. 

Proto pak taková duše vstupuje do nového ţivota obohacena nejen všemi zásluhami z 

předcházejícího ţivota, nýbrţ i drahocennými plody svých obětí pro jiné. 

Tím dostává se duši toho nejkrásnějšího, nejcennějšího, co mohla získati. Čím více rozdala, 

tím více přijímá. Vykonané dobro se vrací - v míře zmnohonásobené - znovu k ní. 

Proto kaţdý člověk měl by si uvědomit velikou Spravedlnost, Milost a Lásku Boţí, která 

odměňuje duše, zachovávající Jeho Zákony. Nemyslete na to, ţe celá řada vašich dobrých 

skutků zůstává neodměněna. Nedejte se odradit ani tím, ţe mnohá vaše oběť nepřinesla snad 

uţitku ani vám ani druhému. Je to vţdycky jen zdánlivé, protoţe dobro, které vykonáte, nikdy 

se neztratí. Konejte dobro pro dobro samo, a pak se nemusíte bát ani ţivota ani smrti! 

Odevzdejte se do rukou nejlaskavějšího Otce nebeského, dejte se vést naším nejlepším 

vůdcem, učitelem a spasitelem Jeţíšem Kristem. Pak půjdete ţivotem mnohem snáze a jiţ na 

tomto světě budete proţívat blaţenosti nebeské. Odevzdáni do rukou Boţích, naleznete v 

samotné přírodě a jejím tvorstvu onen vysněný ráj, z něhoţ první lidé byli symbolicky 

vyhnáni. 

Přeji kaţdému, kdo bude číst a promyslí tato moje slova, aby jeho duše byla osvícena 

Duchem Svatým a naplněna nejvyšší Láskou Boţí, aby vţdycky správně a jasně viděl před 

sebou své povinnosti k Bohu a svému bliţnímu. 

 

13. Naše astrální tělo a jeho důležitost pro náš život 

(Přednáška proslovená dne 8./12. 28 v Přerově, pro tisk doplněná.) 

 

Naše duše před svým vtělením k novému ţivotu prochází různými sférami a béře z nich na 

sebe duchovní a jemnohmotná těla. Nejjemnější z nich je tělo kausální, pak mentální, 

nejhrubší z duchovních těl je tělo astrální (jemnohmotné, zvané také Perisprit, obduší nebo 

tělo duchovní). Těchto těl duše uţívá k ovládnutí svého fysického těla, které jest oţiveno 

tělem etherickým. Tělo etherické nejen oţivuje, nýbrţ i spojuje všecky buňky tělesné v jeden 

celek, a jiţ před svým zrozením přejímáme je z etherického těla matčina. Naše astrální tělo, s 
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nímţ, jak jiţ řečeno, spojeno je tělo mentální a kausální, má pro nás zvlášť velkou důleţitost, 

neboť v něm sídlí naše vědomí, rozum, vůle, cit, i naše vášně. Astrální tělo, pokud se 

nevybaví z těla fysického, přenáší na hmotné tělo všecky pocity, tedy také pocity bolesti, 

strachu, únavy a pod. 

Astrální tělo vybavuje se z našeho těla fysického pravidelně ve spánku, krom toho i při 

zvláštních duševních stavech našich, jako při velkém rozčilení, v návalu strachu, leknutí, 

lítosti a jiných význačných pohnutí mysli. Lékařská věda, která před operací uspává pacienta 

narkosou, nedělá vlastně nic jiného, neţ ţe odstraňuje citlivé tělo astrální, aby tělo hmotné se 

stalo necitlivým. 

Vybavování našeho astrálního těla můţe být však pro nás někdy osudným, neboť nejsme-li 

»doma«, to jest, není-li náš astrál v našem těle, můţe se našeho těla hmotného zmocnit snadno 

cizí astrál duší, bloudících kolem nás. Tento cizí astrál způsobuje pak v našem těle různé 

chorobné stavy, které lékaři málokdy mohou přesně určit. U postiţeného objevují se třebas jen 

symptomy chorob, leč i ty doléhají mnohdy velmi těţce na jeho hmotné tělo a zbavují ho 

plného zdraví. 

 

O těchto úkazech zdravotních promluvil jsem jiţ na jiném místě, a proto nemíním se zde 

znovu o nich šířit. Zde chtěl bych upozornit na jiné, neméně důleţité a neméně zajímavé 

úkazy, týkající se astrálu, zejména pak astrálu vybaveného. O těchto úkazech jest lidem velmi 

málo známo a proto chtěl bych tu připomenout alespoň to, co by měl vědět kaţdý. 

S nejčastějším, docela pravidelným vybavováním astrálního těla se setkáváme ve spánku, 

neboť ve spaní dostáváme se svým vědomím, rozumem i vůlí do astrální pláně. Je-li naše 

astrální tělo dobře zapojeno na ústrojí mozkové, máme tak zvané ţivé sny, které si velmi 

přesně pamatujeme. V takových případech proţíváme skutečnost obyčejně v astrální pláni, a 

to s úţasnou rychlostí. Mnohdy ve dvou - třech minutách proţijeme děj, na který podle 

našeho zdání nestačilo by ani mnoho hodin. Po takovémto ţivém snu následuje zpravidla 

rychlé probuzení, a proto si jej dobře pamatujeme a jasně uvědomujeme. 

Většinu snů si však nezapamatujeme, protoţe nejsme vţdy ve spaní dokonale zapojeni na 

mozkový organismus, který proţité děje vnímá a zaznamenává. 

V mnoha snech proţijeme obrazy dějů budoucích. Některé sny upozorňují nás přímo na věci, 

které třebas později proţijeme, které se moţná za čas uskuteční. Mnohý sen má nám být 

výstrahou a varuje nás. Mnohdy také je to náš duchovní vůdce, který předvádí nám 

symbolické obrazy, zejména z našeho duchovního ţivota, aby nám symbolicky naznačil úsek 

našeho duchovního vývoje. Jindy dává nám pokyn, jak si zařídit svůj ţivot, zejména v 

duchovní sféře, anebo poskytuje nám touto cestou moţnost duchovního postupu. Ba, lidem 

pokročilým v duchovních sférách, dostává se takto i duchovního zasvěcení pro veliké úkoly 

na tomto světě. 

Některé duše dostávají se svým astrálním tělem i do vyšších sfér duchovních, aby poznaly 

odstupňování vývoje duchovního ţivota vyššího, ne kaţdému smrtelníku přístupného. 

Avšak nejenom ve spánku, pomocí snů, můţeme proţívat ţivot ve sférách vyšších. Jest 

mnoho lidí, kteří mají schopnost při koncentraci vybavit své astrální tělo kdykoliv chtějí, a 

mohou se tak dostávat nejen do pláně astrální, nýbrţ i sfér, kde mohou konat svá studia. Vše, 

co zde zaţili, viděli nebo poznali, jsou schopni při návratu do fysického těla věrně popsat a 

tak přinést ostatním poučení, jakého by se jim jinak nikdy nedostalo. 

U nás známe z posledních let neobyčejně nadanou duši Ibingovu, která po velkém utrpení a 

opravdovém podřízení se Vůli Boţí, při velké své pokoře a lásce k bliţnímu dosáhla tohoto 

ohromného daru, ţe odpoutávala své astrální tělo po koncentracích, kdykoliv sama chtěla. Její 

vysoký duchovní vůdce prováděl ji po duchovním, pro nás nepřístupném světě, poučoval ji a 

dal jí moţnost, aby všechny záţitky po navrácení do hmoty mohla zapsati. Tak vzniklo 

několik set ohromně cenných zápisů, které dnes zatím pro pár jednotlivců, ale později i pro 
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nejširší vrstvy, budou drahocennou studnicí vědění o věcech neznámých a málokomu 

přístupných. 

Druhou osobou, mně dobře známou, je Adrian Santi, ţijící mezi námi, osobnost, která je 

velmi známa jménem svého chotě. Má také schopnost vybavovat při plném vědomí svůj 

astrál, a při tomto vybavení vidí své vlastní, nehybně leţící tělo. Dostává se rovněţ do 

nejvyšších sfér, a přináší také nejen pro sebe, nýbrţ i pro jiné poučení o nejčistších 

duchovních věcech. 

V Americe ţil evangelický pastor Levi, který se jiţ od mládí cvičil v koncentraci. Jeho velmi 

ušlechtilým cílem bylo, dostat se jednou tak vysoko, aby dostihl tak zvané sféry Akaša, kde 

jsou uloţeny knihy ţivota nás všech. Chtěl odtamtud po částkách poznati pravý ţivot Pána 

Jeţíše Krista, po kterém tolik touţil a jemuţ tak krásně, čistě a láskyplně slouţil. Ovšem, ţe 

tento člověk jiţ od dětství ţil čistým náboţenským ţivotem, plným víry a lásky, a jiţ v 

osmnácti letech se stal samostatným pastorem. Protoţe vedle svého čistého ţivota měl také 

pevnou vůli dosáhnouti toho, po čem touţil, podařilo se mu plně dostávat se pravidelně aţ k 

Akaše. Odtud přinesl nám částečně správný, částečně jím doplněný obraz ţivota Pána Jeţíše 

Krista, který zaznamenal a vydal pak v knize nazvané »Vodnářské Evangelium«. K podání 

celého ţivota Pána Jeţíše podle pravdy nedostal svolení. 

Pomocí vybavování astrálního těla pracují rovněţ různí jasnovidci, kteří mohou předpovídat 

věci budoucí. Připomínám hned, ţe nemají rozhodně nic společného s vykladačkami karet a 

tak zvanými »jasnovidkami«, které za peníze prorokují kaţdému svým řemeslným způsobem 

věci budoucí. Skutečný jasnovidec vidí na člověku i jeho choroby, protoţe při odpoutání těla 

vidí i skrze hmotu. Můţe určit, co se děje jinde, neboť - jak bylo zjištěno - vidí do dálky aţ 

pěti tisíc kilometrů. Někteří, obzvláště schopní jasnovidci dovedou v takové dálce zakotvit a 

přehlédnout odtud další, stejně velikou vzdálenost. Mnozí vidí náš budoucí ţivot v obrazech, 

neboť ve vesmíru je všechno hotovo, pro nás připraveno, a my můţeme účinky osudu svého, 

který je jasnovidci viditelný, svým ţivotem jen usměrnit. Buď k šťastnějšímu ţivotu, a to jen 

láskou, dobrotou a zachováváním Zákonů Boţích, nebo přispěti ke zhoršení svého osudu 

nečistým, smyslným a hmotařským ţivotem. 

    Jest několik druhů jasnovidnosti. Nejušlechtilejší z nich jest vnitřní jasnozření. Jsou i 

jasnovidci, kteří vidí docela jasně i barvy fluidů, vyzařujících z našich těl, a podle barvy 

mohou stanovit výši duchovní úrovně jednotlivých lidí, jejich sklony i jejich charakter. 

Znám jasnovidku, která při vybavení svého astrálu můţe se pohybovat všude tam, kam ji 

pošleme. Přitom zůstává však tak dokonale spojena se svými smysly, ţe vypravuje hned vše 

co vidí. Vnímá duchovní pokyny nejvyšších bytostí a reprodukuje jejich vzkazy. Pronáší 

diagnosy lékařské, určované duchovním lékařem. S její pomocí podařilo se také nalézt starou 

podzemní chodbu mezi dvěma hrady. Dovedla určit i sloţení půdy, kterou její astrál procházel 

a určit, jak jednotlivé vrstvy, zemské jsou tu na sobě uloţeny. Tato zvláštní jasnovidka je 

teprve na počátku svého vývoje a podala nám jiţ velmi cenný materiál k poznání těchto 

vzácných schopností. Dokazuje, ţe vybavený astrál má schopnost pohybovati se rychlostí 

světla, vidět na dálku i do hloubky, do minula i budoucnosti, přenášet se do nejvyšších sfér a 

přinášet odtamtud zprávy. Dokazuje také, ţe jasnovidec, aniţ by se přitom hnul s místa, má 

moţnost objevit se současně svým astrálním tělem na kterémkoliv místě zeměkoule. 

Znám jednu paní v Praze, která doma, na své posteli, a to nikoliv ve spánku, proţila celou tíhu 

katastrofálního zemětřesení. Netušila vůbec, kde se to ocitá, jakým způsobem se dostala do 

neznámých končin. Spatřila v dálce moře, a kolem sebe divokou krajinu. Náhle se silně 

setmělo, ohromné vlny valily se k břehům, a obrovité stromy začaly se kácet, z kořenů 

vyvrácené padaly přes sebe s divokým praskotem. S úzkostí uskočila před padajícím kmenem, 

aby se dostala na volnější prostor, kde nebylo stromů. Slyšela podzemní dunění, a v zápětí se 

před ní objevila hluboká trhlina, která jako nedohledná čára rozpůlila zemi. Těchto trhlin však 

přibývalo, vzdálenosti mezi nimi stále se zuţovaly a příšerný pohled do rozervaných hlubin 
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sliboval. ţe kaţdým okamţikem propadne se pod jejíma nohama i poslední ostrůvek pevné 

půdy, na němţ teď stála, a neměla jiţ kam uskočit. Úzkost, strach a hrůza z bezmocnosti byly 

tak silné, ţe přivedly ţenu k plnému vědomí. Celá rozechvěná, se srdcem tlukoucím se 

posadila na posteli a uvědomila si, ţe je doma, ve svém pokoji, v naprostém bezpečí. Ale 

zaţité dojmy byly tak silné a rozčilující, ţe potřebovala několik hodin, aby se zase uklidnila. 

Teprve druhý den, kdyţ objevily se v novinách zprávy o velkém zemětřesení v San Domingu, 

pochopila souvislost svého záţitku s touto přírodní katastrofou. 

Přišla pak ke mně a vyprávěla mi to. Musel jsem jí potvrdit, ţe v tomto případě zcela určitě 

její vybavený astrál byl přítomen zemětřesení, a všechny hrůzy, které se tam odehrály, proţil s 

sebou. 

V Ţelivě sešel jsem se před lety s mladým doktorem práv z Prahy, který mně vyprávěl také 

velmi zajímavé záţitky vlastní i záţitky své nevěsty, aniţ by věděl o tom, co se s nimi vlastně 

dělo, neboť v těchto věcech se vůbec nevyznal. Vykládal, jak vešel jednou do pokoje své 

nevěsty a zastihl ji sedící na pohovce se zavřenýma očima. Na jeho pozdrav pokynula mu 

rukou, aby jí nevyrušoval a zůstal zticha. Teprve po chvíli otevřela oči a řekla mu, ţe si právě 

»pouštěla biograf«. Stačí prý jí sednout si v klidu, zavřít oči, a před ní se míhají rychle 

nejrůznější obrazy, jako v biografu. 

»To nic není,« řekl on, »to já dovedu také, jenomţe si vţdycky předem sám určím, kde chci 

být a co chci vidět. Tak na příklad - chci být v Jokohamě. Sotva to domyslím, uţ se 

procházím v Jokohamě, vidím vše kolem sebe tak, jako bych tam opravdu byl. Potkávám lidi, 

sleduji ruch ulic, obdivuji stavby, a kdyţ se pak nasytím tohoto pohledu, otvírám oči a vidím 

zase jen své prostředí.« 

Ani prvý, ani druhý z nich nevěděli, co se to s nimi v těchto chvílích vlastně děje. Nevěděli, 

ţe kdyţ si chvíli v tichu sednou a soustředí se, ţe se vybaví jejich astrál. Ona viděla jen to, co 

se v astrální pláni dělo, kdeţto on se vyslovenou vůlí dostal tam, kde právě chtěl být, ať to 

byla Indie, Čína, Amerika, města nebo dţungle, podle toho, co si právě přál vidět. Teprve 

kdyţ jsem mu vysvětlil, co se to s ním vlastně děje, vyprávěl mi celou řadu podobných 

záţitků, které jiţ v ţivotě měl. Poznal jsem z toho, ţe je to duše neobyčejně vyspělá, neboť 

jen takovým duším dána jest moţnost podobných záţitků. 

O vybavování se astrálu i za jiných příleţitostí můţeme slyšeti velmi často, ba často i v 

novinách o něm čísti. Ale málo lidí si dovede vysvětlit podstatu různých, zdánlivě záhadných 

událostí, které ve skutečnosti moţno odůvodnit i vysvětlit pouze vybavením astrálního těla. 

»Pestrý týden« přinesl jednou zprávu od lékaře, který jistě nemohl být v podezření, ţe se 

zabývá věcmi okultními. Lékař tento líčil, jak se jedné noci ve spánku octl náhle ve 

Švýcarsku, v krásné krajině. Stál před hotelem, prohlíţel si jej a četl jeho jméno. Přitom měl 

dojem, ţe v tomto hotelu leţí jeho přítelkyně z Prahy, je nemocná a volá k němu o pomoc. 

Nevěděl však, jak by se ona mohla sem dostat, jak by ho mohla odtud volat, ale její volání 

bylo tak zřetelné a jasné, aţ se ho polekal. Leknutím se probudil, totiţ - jeho astrál se vrátil do 

jeho těla. K velkému úţasu svému dostal asi za dva dny pohlednici, na které byl vyobrazen 

onen hotel, před nímţ ve snu stál, s nápisem, který na něm četl, poznal i krajinu, kterou ve snu 

viděl. Lístek posílala mu jeho přítelkyně, jíţ slyšel ve snu volat o pomoc, a která skutečně v 

tomto hotelu leţela nemocná a litovala, ţe není jí nablízku on, aby jí pomohl. 

Vysvětlení je tu zcela jasné. Ve spánku lékařův vybavený astrál bloudil v astrální pláni. 

Nemocná přítelkyně vzpomíná a touţí po něm, a tento myšlenkový proud přenáší se 

telepaticky do vědomí astrálního těla, které musí ihned uposlechnout a být okamţitě tam, kde 

je voláno. To také bylo lékaři touto pohlednicí potvrzeno. 

Francouzský učenec Flamarion sebral na tisíce takových případů, ale omezil se pouze na to, 

ţe otiskl nebo zaznamenal zaslané nebo sdělené mu příhody různých lidí, ale nikdy nepřipojil 

ţádné vysvětlení, na jakém podkladě se zaznamenané události staly. 
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Z četných těchto záznamů uvádím tu zajímavý případ dvou kamarádů z Paříţe. Jeden z nich 

byl mladý právník, druhý inţenýr, a trávívali pospolu večery. Jednou večer se sešli v zábavní 

místnosti, odkud po dvanácté hodině šli do kavárny. Právník, snad ţe byl unaven, nechtěl se 

jiţ zdrţet, kdeţto inţenýrovi nechtělo se ještě jít domů. Tu se přátelé rozloučili, a právník šel 

domů, lehl si a ve chvíli usnul. Náhle se mu zdálo, ţe slyší svého přítele volat o pomoc. Jde 

po hlase - ovšem ţe jen ve snu - a přijde na ulici, nedaleko kavárny, kde se s ním rozloučil, a 

vidí svého přítele s rozpoltěnou lebkou leţet na dlaţbě. Hrůzou se probudil. Rozsvítil, zjistil, 

ţe jsou dvě hodiny, ale nelehl si jiţ. Oblékl se a do rána zůstal sedět v křesle, maje hrůzný 

svůj sen stále před očima. V sedm hodin ráno sluha přinesl mu zprávu, ţe jeho přítel inţenýr 

byl ve dvě hodiny v noci nalezen s rozpoltěnou lebkou leţet na dlaţbě. 

Celá záhada tohoto případu dá se také vysvětlit jediné vybavením astrálu ve spánku. 

Přepadený přítel inţenýr volal s hrůzou o pomoc přítele právníka, snad v domnění, ţe není 

daleko a mohl by ho zachránit. Toto jeho volání přitáhlo odpoutaný astrál spícího právníka, 

který skutečně viděl na dlaţbě leţet přítele se smrtelnou ranou na hlavě. Hrůza tohoto pohledu 

byla tak mocná, ţe se jeho astrál vrátil ihned do jeho těla, ale nezmizel vzrušující dojem, který 

přitom proţil. 

Vybavování se astrálu jeví se však v našem ţivotě ještě jiným způsobem. Jsou lidé, jejichţ 

vysoce ušlechtilá a neobyčejně vyspělá duše si jiţ vystavěla tělo tak jemné, ţe se z něho 

astrá1 můţe velmi lehounce vybavovat. Takoví lidé mají pak příleţito se dostat i do 

nejvyšších sfér, do styku s nejvyššími genii. Mají schopnost vnímat hudbu nebeskou ze sféry 

vesmírové, mají schopnost přijímat, vnímat a zapisovat vzácné dojmy velebné krásy, o jakých 

se obyčejnému smrtelníku ani nesní. Umělecká díla, která nám takovíto umělci podávají, jsou 

tak cenná, tak hluboká a dokonalá, ţe se lidstvo v úţase sklání před nimi a obdivuje v nich 

genia. 

Takovým byl u nás Bedřich Smetana. Byl nejen duší neobyčejně ušlechtilou, Boţskou, nýbrţ 

také věrným synem svého národa, s jehoţ kolektivní duší zůstával spjat stejně úzce, jako s 

Bohem. Proto jeho umění je tak ryze české. Smetana podává nám ve svých skladbách to, co 

svou duší, svým astrálem vnímal, co slyšel svým duchovním, astrálním sluchem. Svou 

hudbou reprodukoval nám to, co mu bylo z duchovna dáno, zapisoval to, co z Vůle 

Nejvyššího bylo mu touto cestou předáno. Ţe tomu tak u Smetany skutečně bylo, dokazuje 

nejlépe bohatství a mohutnost jeho děl, která vytvořil jiţ za úplné hluchoty. Neslyšel, 

nevnímal hudbu svým sluchem tělesným, nýbrţ duchovním, vnitřním, astrálním. Proto také 

svého sluchu tělesného nepostrádal při další své tvorbě a přijímal dále z duchovna vše, co dále 

tvořil a pro nás zachoval. 

Nezapomenutelný mistr Smetana přijímal však ve svých koncentracích i jiné jevy z duchovní 

sféry. Leč jeho okolí nechápalo tuto ohromnou schopnost mistrovu, nerozumělo tomu, co se s 

ním děje a usoudilo, ţe ubohý mistr patří do blázince. Zde však Smetana, uvědomiv si kde je, 

zoufal si. Kdyby alespoň někdo byl pochopil tyto abnormální schopnosti mistrovy, nebylo by 

jistě k tomuto tragickému konci došlo. 

I nesmrtelný Beethoven byl obdařen těmito schopnostmi, a proto také mohl o svém díle říci: 

»Vím a věřím, ţe má hudba nikdy nezahyne, nikdy nezevšední, neboť vím, odkud tato hudba 

přišla, odkud byla mi dána.« 

Krásně zmiňuje se o Beethovenovi a prameni, z kterého tryskaly myšlenky jeho hlavních děl 

Goethe, a to ve svých „Dopisech k dítěti“. Cituje tam přímo slova Beethovenova, jimiţ paní 

Bettině naznačoval, co se v něm ve chvílích podobných inspirací děje. - »Cítím, jak jsem 

zaplavován se všech stran harmonickými vlnami, tryskajícími ze zřídla inspirace. Pokouším 

se je sledovati a zmocňuji se jich vášnivě; pak znovu vlny ty na mne naráţejí a zase mizejí v 

roztříštěném tom mnoţství, jeţ mne obklopuje. Brzo vášnivě znovu se zmocňuji inspirace a 

unášen jí, rozmnoţuji všechny modulace, aţ v posledním okamţiku triumfuje nad první 

hudební myšlenkou; a nyní vidíte, co je symfonie . . . Musím ţít úplně sám pro sebe. Vím 
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dobře, ţe Bůh a andělé jsou mi v mém umění bliţší neţ jiným. Obcuji s nimi, a to beze 

strachu, neboť hudba jest jediným duchovním vchodem do vyšších oblastí inteligence.« 

A kdyţ sloţil své nejlíbeznější melodie, říkával: »Byl jsem v extasi.« 

Mozart zase v jednom ze svých listů důvěrnému příteli zasvěcuje nás do mysterií hudební 

inspirace.*) 

»Pravíte mi, ţe byste rád poznal, jakým způsobem skládám a jakou methodou postupuji. 

Opravdu, nemohu Vám o tom říci více, neţ co následuje, neboť já sám o tom nic nevím a 

nedovedu si to vysvětliti. 

Kdyţ jsem v dobré náladě a úplně sám se procházím, myšlenky hudební hrnou se ke mně v 

nadbytku. Nevím, odkud přicházejí tyto myšlenky, ani jak ke mně přicházejí. Má vůle nemá 

na to ţádný vliv. . .« 

Na sklonku svého ţivota, kdyţ jiţ stín smrti rozprostíral se nad ním, v okamţiku klidu a úplné 

spokojenosti, oslovil jednoho ze svých přátel, jenţ se s ním nalézal v jeho pokoji: »Slyším 

hudbu.« Přítel jeho odpověděl: »Já neslyším nic.« 

Ale Mozart unesen, neustále vnímá nebeské harmonie, a jeho klidný obličej se ozařuje. Potom 

cituje svědectví sv. Jana: 

» a slyšel jsem hudbu nebes.« 

I náš slavný, dosud ţijící mistr Foerster je Bohem omilostněn tak úţasným darem. I on sám 

přiznal, ţe nemůţe psát, kdy on by chtěl. I jeho ušlechtilá duše proţívá okamţiky, v nichţ 

spojuje se s nejvyšším geniem, který dává mu vnímat rajskou hudbu Boţí. Pak prostě musí 

sednout ke klavíru a přehrát si to, co mu bylo dáno, a potom zapsat, aby svým sestrám a 

bratřím přinesl kus rajské blaţenosti v hudbě Boţí. Avšak mistr Foerster je blízek Boţským 

věcem nejen v hudbě, nýbrţ i v slově a písmě. Proto musí kaţdou ušlechtilejší duši přímo 

naplnit zázračným fluidem své lásky i svého genia. Kdo slyšel nebo četl jeho projev 

novoroční z roku 1934, dá mi jistě za pravdu. To nebyla pouze čtená slova přednášky do radia 

vyslovená, v nich bylo podáváno nejušlechtilejší srdce velikého umělce, nikoliv rozum, ale cit 

a duch jeho, neboť i v tomto projevu cítíte dotek nejvyšší sféry duchovní, s níţ mistr byl 

spojen. 

A nyní - poznáte z toho všeho - kdo jest hoden tak velikých darů, a jaký ţivot musíte vést, 

abyste se přiblíţili k těmto zdrojům nejvyšší Moudrosti, nejvyšší Lásky? Chápete jiţ, ţe 

dnešní materialistický, prázdný ţivot nemůţe vás přivést ke zdroji tak ušlechtilému, velikému, 

z něhoţ čerpali největší geniové naší i minulé doby? 

Pohleďte zpět na geniálního básníka Vrchlického. Ten nemohl psát bez opojení, dokud nebyl 

omámen spoustou cigaret jako narkosou, neboť jen tak - specielně u něho - vybavoval se 

astrál. Teprve kdyţ se odpoutal od hmoty, mohl se spojit s geniem, který mu diktoval tak 

krásné verše, na nichţ by jinak básník musel dlouho pilovat. Vrchlický psal většinou, jak 

lidově se praví - z jedné vody na čisto - jako by byl jen sekretářem kohosi, kdo mu vše diktuje 

a on pouze zapisuje. Ovšem, za svého ţivota Vrchlický nechtěl připustit tuto moţnost, kdyţ 

mu ji jeden z jeho kolegů naznačil. Domníval se, ţe on sám je oním geniem. Teprve konec 

jeho ţivota mu dokázal, ţe tomu tak nebylo, ţe byl jen nástrojem, výborným nástrojem genia, 

který měl nám co říci. Kdyby byl tento fakt uznal tak skromně a pokorně, jako to dovede a 

uznává mistr Foerster, byl by jistě také zakončil svůj ţivot jinak, neţ jak se stalo. 

Chcete-li dosáhnout spojení s Nejvyšším, chcete-li nalézt nejcennější dary, kterých je pro vás 

tolik připraveno, buďte pokorní. Snaţte se rozsévat všude mezi lid dobro a lásku, snaţte se 

vše co konáte, konat pro dobro celku, pro dobro samo, nikdy ne pro to, co vám to vynese. 

Jsme všichni dětmi Boţími a jako dětem Boţím jsou nám dána ohromná práva, a s nimi také 

ohromné povinnosti. Jsme a musíme být sluţebníky Boţími, a těmi staneme se jen tehdy, 

budeme-li chtít obětavě slouţit svým bliţním, svému národu, celému lidstvu. Jakmile tuto 

touhu v sobě pocítíte, dostane se vám od Boha takových darů, jakých bude vám třeba k 

uskutečnění vaší sluţby a splnění vašeho úkolu. 
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*) Vyňato z knihy Lva Denise: V neviditelnu str. 186/7, přeloţil M. Weigert, vydal Hejda a 

Tuček v Praze. 

 

A nyní podívejme se ještě do sféry náboţenské. Mluví se velmi často o extasi světců a o 

zázracích, které se při takových extasích děly. Extase není nic jiného, neţ vybavení astrálního 

těla. A protoţe touha myslí, které se obracejí k Bohu, k Jeţíši Kristu, usměrňuje pohyb a 

vzestup astrálního těla, dostává se astrál tam, kam duše touţila se dostati. Je známo mnoho 

záţitků sv. Františka z Assisi, sv. Terezičky Jeţíškovy, sv. Gemmy Galgany, sv. Kateřiny 

Sienské, i celé řady jiných světců a mystiků, kteří se ve vytrţení, čili správně řečeno při 

odpoutání se astrálního těla, dostávali do společnosti Jeţíše Krista i do oblastí nebeských. I 

sv. Pavel líčí sám, jak byl vytrţen aţ do třetího nebe. 

Švédský učenec Swedenborg, který měl schopnost vybavovat svůj astrál, zanechal nám o tom 

tolik cenných a vzácných zápisů, tolik vzácných poznatků z duchovního světa, ţe nemá snad 

soupeře, který by byl mohl napsat tolik krásného o tom, co sám proţil a sám viděl. 

Na tomto místě třeba se zmínit o dosud ţijící Tereze Neumannové z Konnersreuthu, která jest 

sama o sobě zázrakem. Ve chvílích vytrţení, odpoutaná od svého hmotného těla, proţívá 

utrpení Pána Jeţíše, která prodělával za svého pozemského ţivota, vidí Ho, mluví s Ním. Její 

učitelkou a jejím vedoucím duchem je svatá Terezička Jeţíškova, s níţ také ve chvílích svého 

vytrţení rozmlouvá. 

Nakonec chci se zmínit ještě o tom, ţe se dnes jiţ i nejširší veřejnost začíná zabývat těmito 

problémy. Mluví sice dosud o záhadách a tajemných zjevech, které by jistě pozbyly vší 

záhadnosti a tajemnosti, kdyby veřejnosti byla více známa existence astrálního těla a jeho 

úţasných schopností. Pod názvem „Poselství umírajících a mrtvých“ zaznamenal Polední 

Expres ze dne 23. března 1934 dva zajímavé případy, jeţ nejsou ničím jiným, neţ nezvratným 

dokladem působnosti astrálu lidského. Pro zajímavost cituji článek ten doslovně: 

V těchto dnech měla Zoe hr. Wassilko-Serecká v rakouské společnosti pro psychická bádání 

přednášku, z níţ vyjímáme: 

Mezi věci, které lidský rozum nedovede dobře chápati, náleţejí zprávy nebo poselství, 

posílaná umírajícími v posledních okamţicích jejich ţivota blízkým příbuzným nebo 

milovaným lidem. K ověřeným případům, které se mi zdály obzvláště podivuhodnými, náleţí 

jistě všechny události, seběhnuvší se před smrtí paní Marie Coffé-ové v Rochesteru. Tato 

roznemohla se těţce ve Westmillingu, leţícím 14 kilometrů od jejího bytu. V poslední den 

svého ţivota opakovala neustále a houţevnatě své přání, spatřiti ještě jednou před smrtí své 

děti a rozloučiti se s nimi. Jejímu přání nemohlo však býti vyhověno, jeţto nikdo nemohl jí 

děti sem přivésti. 

V  n o c i  u m í r a j í c í  u p a d l a  d o  z v l á š t n í h o  s t a v u  j a k é h o s i  v y t r ţ e n í .  

Dle zprávy ošetřovatelky, která u ní dlela, leţela ve dvě hodiny v noci s očima dokořán 

otevřenýma. Jako v bezvědomí hleděla tupě před sebe, sotva dýchajíc. Kdyţ se opět 

vzpamatovala, vyprávěla ošetřovatelce, ţe byla v Rochesteru podívati se na své děti. Na její 

námitku, ţe přece neopustila vůbec ani postele, nemocná odpověděla: »Byla jsem tam ve 

spánku a viděla své děti.« 

Ošetřovatelka, která byla v Rochesteru u dětí, vyprávěla druhého dne, ţe v noci přišla k nim 

do pokoje paní Marie Coffe-ová, a ţe p ř i s t o u p i l a  a ţ  k  l o ţ i  s v é h o  

n e j m l a d š í h o  d ě c k a  a  d í v a l a  s e  n a  n ě  p l n á  n ě h y . V tu chvíli právě 

tloukly dvě hodiny. Ošetřovatelka, která věděla, ţe paní Coffe-ová je těţce nemocná a leţí 

daleko odtud, celá vyděšená zvolala na zjevení, zapřísahajíc je: »Ve jménu Otce i Syna i 

Ducha svatého - kdo jsi?« 

T u  s e  z j e v e n í  r o z p l y n u l o  v  m l h u  a  z m i z e l o .  
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Zjev ten byl zřejmě vytvořen z jiné substance a počínal si jako náměsíčník, na nějţ někdo 

zavolá. 

Tolik psaly noviny. Jediným vysvětlením jest tu silná vůle umírající matky, touţící rozloučit 

se s dětmi. Silou vůle odpoutaný astrál dostal se tam, kde si přál být, a byl při své návštěvě 

skutečně ošetřovatelkou spatřen. 

Druhý případ, který je v tomto článku zaznamenán, uvádí toto: S t r a š i d l o  v  p i t e v n í m  

s á l e .  

Kromě takovýchto poselství umírajících působí na lidskou obrazotvornost zvlášť mocně zjevy 

zemřelých lidí. K takovýmto mimořádným zjevům náleţí i případ, který vyprávěl dr.  Siinner 

jako případ, který se přihodil jednomu z jeho nemocničních zřízenců za války. 

»Muselo býti jiţ odpoledne, jelikoţ můj personál odešel z nemocnice domů. Chtěl jsem se 

podívati ještě jednou do umrlčí komory, abych si udělal tři nutné preparáty dříve, neţ přijde 

pan tajný rada. Dále chtěl jsem věděti, nejsou-li tam ještě nějaké nové případy. Sjel jsem 

zdviţí dolů do podzemí a vstoupil jsem do dlouhé chodby, vedoucí ke sklepení. Ze zvyku 

rozţehl jsem světlo a zahnul za roh do chodby, na jejímţ konci byla umrlčí komora. Byl jsem 

vzdálen jiţ jen asi tři nebo čtyři kroky ode dveří, kdyţ jsem se přímo zděsil. D v e ř e  d o  

k o m o r y  s e  z v n i t ř k u  o t e v ř e l y  a  z n i c h  v y š e l  s t a r š í  m u ţ ,  o d ě n ý  

p o u z e  d l o u h o u ,  v y š í v a n o u  k o š i l í .  A n i  s i  m n e  n e v š i m l ,  o b r á t i l  

s e  a  š e l  m i m o  m ě  d á l e  c e l o u  c h o d b o u , aniţ by pronesl jediného slova. - Jak 

se dostal tento muţ do místností, od kterých měl jsem pouze já v tuto dobu klíče a do kterých 

nesměl vstoupiti nikdo jiný neţ můj personál? Je to jistě nějaký pacient, který má silnou 

horečku, a proto musím ho zjistiti. - Neznámý muţ však šel zatím zcela klidně dále chodbou 

směrem k pitevní síni. Jeho chůze byla však úplně odlišná od chůze normálních lidí. Jeho 

ramena byla zvednuta vzhůru, paţe visely bezvládně podél těla, a jeho krok byl jako dřevěný. 

Pospíchal jsem za ním a spatřil ještě, jak si otvírá dveře u předsíně k pitevně a jak, zavřev je 

za sebou, za nimi mizí. - Odkud vzal tento cizí člověk potřebné klíče ke dveřím? Jak to, ţe se 

tu tak dobře vyzná? 

J e š t ě  v ě t š í  p ř e k v a p e n í  m n e  v š a k  č e k a l o ,  k d y ţ  j s e m  s h l e d a l ,  ţ e  

d v e ř e ,  k t e r ý m i  p r o š e l ,  j s o u  s p r á v n ě  u z a v ř e n y  n a  k l í č ,  a  j á  

m u s e l  s i  j e  t e p r v e  o d m y k a t i .  M ů j  p a c i e n t  n e b y l  v š a k  n i k d e  k  

n a l e z e n í . 

Prohledal jsem všechno kolem dokola, předsíň, pitevní sál, všude se díval, ale neznámý muţ 

nikde. I okna jsem prohlíţel, přes to, ţe na nich byly husté mříţe, ale marně. N  e  z  n  á  m  

ý   z  m  i  z  e  l .  

Vrátil jsem se proto k umrlčí komoře a shledal, ţe je vše v nejlepším pořádku, jen u 

p r o s t ř e d  n a l e z l  j s e m  n o v ě  d o d a n o u  m r t v o l u .  Nadzdvihl jsem 

prostěradlo, kterým byla přikryta, a div jsem nepadl: z d e  l e ţ í c í  m r t v ý  m u ţ ,  

c h I a d n ý  a  n e h y b n ý ,  b y l  t o t o ţ n ý  s  m u ţ e m ,  k t e r é h o  j s e m  p ř e d  

o k a m ţ i k e m  s p a t ř i l  v e n k u  n a  c h o d b ě .  Měl stejnou vyšívanou košili jako ten, 

kterého jsem sledoval a kterého jsem pokládal za nemocného s vysokou horečkou. 

V tomto případě nezdá se, ţe by se jednalo o nějakou halucinaci. Rozhodně však se 

doporučuje dáti podobné případy co nejpečlivěji lékařsky prozkoumati.« 

 

Mohu k tomu jen podotknout, ţe pro toho, kdo věří v existenci našeho astrálního těla a 

moţnost jeho odpoutání od těla fysického, jsou podobné případy zcela jasné i bez vědeckého 

zkoumání. 

 

Z toho všeho, co tu bylo uvedeno, je zřejmo, jak různorodé jsou záţitky našeho astrálního 

těla. Mohli bychom jich mít, a to jen ke svému uţitku, ještě mnohem více, kdybychom 

usměrňovali svůj ţivot od hmotařství více k duchovnímu a uvědomovali si konečně, ţe to 
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jediné, čím ţijeme, v čem ţijeme a proč ţijeme je jen duchovní a ne pozemský ţivot. Celý náš 

ţivot řízen je Duchem, všude jen Duch Boţí působí. Všude, kde jaký ţivot se objeví, a ten je i 

v nerostu, rostlině a zvířeti stejně jako ve člověku, všechno, co kolem sebe vidíme, prolnuto je 

Duchem. Všechno  má své astrální tělo - ať to lidé uznávají nebo popírají - nic na tomto 

duchovním zákoně nezmění. Dnešní doba jest právě na přelomu z rozumářského, 

hmotařského ţivota do ţivota psychického, duševního. 

Kéţ jste i vy pochopili svoji podstatu duševní i duchovní a své povinnosti z toho vyplývající! 

 

14. Mystika a Terezie Neumannová z Konnersreuthu 

(Přednáška proslovená 7./I. 34 na Kladně.) 

 

Co jest mystika, dá se vyjádřit prostě jedinou větou: mystika je tajuplné spojení s Bohem. 

Přes tuto naprosto jasnou a přesnou definici tohoto pojmu slýchám přece velmi často, ţe se 

slova „mystika“ zneuţívá k pojmenování věcí, které s pravou, čistou mystikou nemají pranic 

společného. 

Tajuplného spojení s Bohem můţe dosíci kaţdý, ovšem, splní-li jednu jedinou základní 

podmínku: celý jeho ţivot nesmí ani v jediném kroku porušit neustálou harmonii s Bohem a 

Boţími Zákony. 

Nelze si představit mystika, v jehoţ srdci by vedle lásky k Bohu bylo místečka pro nenávist 

třebas jen vůči jednomu jedinému člověku na světě. Nelze si představit mystika, který by 

dovedl někomu na světě ublíţit, který by svoje sobecké, prospěchářské zájmy stavěl výše neţ 

příkazy Boţí. 

Tuto nejzákladnější podmínku k dosaţení opravdového spojení s Bohem mnozí přehlíţejí. 

Domnívají se - ovšem ţe mylně, ţe k tomuto spojení postačí jim úplně, kdyţ se ve zboţném 

soustředění vytrhnou na chvíli ze svého všedního ţivota, ať je jakýkoliv. 

Takovým lidem, byť by se i v těchto ojedinělých chvílích sebe více k Bohu soustřeďovali, 

nepodaří se nikdy opravdu se s Bohem spojit, protoţe všechno to, čím ve svém denním ţivotě 

harmonii s Bohem porušili, tvoří nepřekonatelnou překáţku. Stejně bezúspěšná a marná musí 

zůstávat jejich námaha, pokoušejí-li se dosáhnout spojení s Bohem cestou umělou. Mnozí 

provádějí i různá cvičení, jimiţ dospívají však ke všemu moţnému, jenom ne k opravdové 

mystice. 

Ti, kteří se namáhají vyvolat v sobě různé duchovní síly, aniţ by nejprve prošli 

nejdokonalejším ţivotem evangelickým, tedy ţivotem přesně dle učení Jeţíše Krista, 

dopouštějí se velikého poklesku, protoţe násilím a nepravou cestou chtějí získat něco, co jim 

nenáleţí, čeho si dosud nezaslouţili, a co bylo slíbeno jen těm, kteří uposlechli a věrně 

následují slov Kristových: 

»Kdo ve mne uvěří a za mnou půjde, bude konati tytéţ skutky jako já, ba nad to i větší, neboť 

já jdu k Otci.« a dále: 

»Kdo mne miluje, slov mých zachovává, a kdo tak činí, toho Otec miluje, a k tomu přijdeme a 

příbytek svůj si u něho učiníme.« 

Z těchto slov je naprosto jasně zřejmo, kdo jedině můţe očekávat, ţe se mu dostane některého 

z darů Boţích, vyrůstajících jen z opravdového, tajuplného spojení s Bohem. Všechny ostatní 

postranní cesty, které se tomuto zákonu vyhýbají, jsou falešné a lidem velmi škodlivé. Vedou 

zpravidla buď do blázince, nebo do nemocnice, případně i do kriminálu. 

Lidé, kteří chtějí touto falešnou, tak zvanou „mystickou“ cestou vyvolat v sobě nadpřirozené 

síly, nedokáţí zpravidla vůbec nic. Podaří-li se jim však přece vyvolat různými cvičeními síly 

duchovní, pak tyto síly ovládnou je, neboť se jim nedostává ani síly ani schopností, aby oni 

zvládli je sami. Výsledek bývá pak velmi smutný a nepravý mystik končívá obyčejně v 

blázinci. 
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Znám mnoho takových nešťastných lidí, kteří se stali obětí této falešné cesty, ale neštěstí své 

zavinili si jen oni sami. U nich nelze mluvit vůbec o mystice, nýbrţ spíše o magii, leč i ona 

jest naprosto nevhodná pro lidi nepřipravené, neţijící čistým křesťanským ţivotem, 

vyhýbajícím se nepohodlné - ovšem jen zdánlivě nepohodlné cestě náboţenské. 

Kaţdý, kdo se chce věnovat mystice, musí nejprve vyspět tak daleko, aby celým svým 

ţivotem a všemi svými skutky dokazoval naprostou čistotu svého srdce i své mysli, 

neomezenou pokoru svoji a nejvyšší, nesobeckou lásku. Jen ten, kdo dovede sebe sama zapřít, 

kdo dovede Boha i své bliţní nesobecky milovat, kdo dovede říci: 

»Pane Boţe, ničeho od Tebe neţádám, ale ve všem a vţdy jsem ochoten pokorně Tvé svaté 

vůli se podřídit a z Tvých svatých rukou přijmout jen to, co Ty mi udělíš nebo co se mnou 

učiníš, ať je to pro mne příjemné nebo nepříjemné -« 

Jen ten člověk, který dovede tato slova nejen opakovat, nýbrţ skutečně také dle nich ţít, jen 

ten můţe se ve své pokoře přiblíţit Bohu. Jen takový jest schopen Boha v sebe přijmout a v 

duši své Ho chovat. A pak nemusí konati ţádná umělá cvičení, a dostane se mu přec nečekaně 

vzácných darů duchovních, a to vţdy takových, jakých si zaslouţil a jaké jsou pro něho 

určeny. 

Kdo chce po takovéto přípravě dosíci tajuplného spojení s Bohem, aby uslyšel hlas svého 

nitra, kterým sám Bůh k nám mluví, musí se naučit soustřeďovat se v klidu a tichu. Musí 

umět potlačit všechny světské myšlenky, které stále a stále na mysl naši doráţejí. Tyto chvíle 

naprostého soustředění, třebas byly krátké, musí se opakovat denně, pravidelně, aby 

vycvičená vůle dokázala skutečně odvrátit od sebe všechno, co by v tomto soustřeďování 

rušilo. 

V klidu i tichu, zboţnou modlitbou obrátíme se k Bohu a vyslovíme nějakou otázku - ovšem 

ţe hlubšího, duchovního významu, kterou bychom měli rádi zodpověděnu. I při zachování 

naprostého klidu budeme z počátku stále rušeni spoustou myšlenek, které budou na naši mysl 

doléhat. To je práce inteligence zla, která chce nám znemoţnit naše spojení s Bohem. Tyto 

útoky na mysl naši musíme klidně, bez povšimnutí nechat přejít kolem nás. Jakmile 

inteligence zla pozná, ţe její snahy jsou marné, ustane ve vysílání těchto rušivých myšlenek, a 

nám se konečně podaří dosáhnout touţeného klidu. Dovedeme-li ho zachovat a v něm setrvat, 

pak třebas jen v jediném zlomku vteřiny, jako blesk, projde naší myslí tak obsáhlá odpověď 

na naši otázku, ţe bychom mnohdy, kdybychom stačili vše zachytit, mohli napsat o tom celou 

knihu. 

K takovémuto rozjímání se dobře hodí věci náboţenské a duchovní, které byly pro nás 

záhadami. Třebaţe se mysl naše těmito otázkami častěji zabývala, nepodařilo se jí záhady tyto 

rozřešit, a přece takováto chvíle postačí k tomu, aby se nejsloţitější problém objevil před 

našima očima v záři plného světla a naprostého jasu. I pro vědce, kteří nad mnohými 

problémy dlouho a těţce bádají, byla by tato cesta velkým usnadněním jejich namáhavé práce. 

Takovýmito začátky musí projít kaţdý, neţ se mu dostane vyššího vedení duchovního, které 

nás pak přivede dále, k poznání nejvyšších pravd Boţích. Touto cestou museli projít tak 

všichni velcí, praví mystikové; kteří dosáhli ohromných, přímo zázračných výsledků. 

Mystikové středověku se domnívali, ovšem ţe mylně, ţe překáţkou mystického ţivota jest 

jejich tělo. Všechny tělesné ţádosti i přirozené pudy pokládali za největší škůdce čistého 

mystického ţivota a proto týrali své tělo a zacházeli s ním tak hanebně, ţe se předčasně 

umořili. Jejich předčasný odchod s tohoto světa znemoţnil jim pak vykonat všechno to, k 

čemu byli určeni, a co ve své svatosti mohli konat ještě mnoho let. Přesto, ţe tito světci 

zanechali lidstvu zářný příklad svatého ţivota, jejich příklad mohl být ještě mocnější, kdyby 

jejich pobyt na této zemi nebyl takovýmto násilím zkracován. 

Nová mystika, zejména ta, kterou Curtisová ve svých spisech jedinečným způsobem uvádí ve 

známost, mystika budující na Kristu a jeho učení, chápe jiţ tělo lidské s jiného stanoviska. 

Vidí v něm nejen vlastní projev duše, nýbrţ i nástroj duše, kterým se umoţňuje projev 
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duchovního ţivota ve fysické pláni. Proto také nová mystika věnuje jiţ tělu větší pozornost 

neţ mystika středověká, a snaţí se silou ducha udrţovat tělo v čistotě mravní i čistotě 

duchovní, aby duch vítězil nad tělem. Přitom nová mystika dokazuje, ţe i člověk dobře 

ţivený, ovšem ţe střídmě, bez poţitkářství ţijící, můţe dosáhnout i nejvyšších darů Boţích, 

které nemusel přivolávat k sobě umělým způsobem. 

Velkými vzory, středověké mystiky byli mnozí z těch, které pak církev prohlásila za svaté. Na 

prvním místě třeba uvést Svatou Terezii, která je nazývána „učitelkou mystiky“. Vedle ní pak 

stačí si připomenout Sv. Jana z Kříţe, Sv. Bonaventuru, Sv. Ignáce, Sv. Augustina a konečně i 

nejvýš dokonalý vzor velikého mystika - Svatého Františka z Assisi. 

Tomuto světci se podařilo dostihnout na cestě mystické věcí tak úţasných, ţe právě na jeho 

ţivotě můţeme nejlépe pozorovat důsledky i ohromnou moc tohoto tajuplného spojení s Bo-

hem. Svatý František z Assisi přecházel ve své koncentraci do takových extasí, ţe jeho duch 

se vybavoval a dospíval aţ do nejvyšších sfér duchovních. Zde mohl nejen vidět, ale i mluvit 

se samým Spasitelem Jeţíšem Kristem i s Jeho Matkou, mohl nahlédnout i do dějů království 

nebeského a přinášet si odtamtud nejen posilu duchovní, nýbrţ i poučení a pokyny pro ţivot 

svůj i svých menších bratří. 

Jeho jedinými cviky byla pouze vroucí modlitba, láska k Bohu a ke Kristu, a snaha přiblíţit se 

co nejvíce ke svému Mistru, Jeţíši Kristu. Jeho snaha přiblíţit se našemu Spasiteli byla tak 

ohromná a opravdová, ţe si přál proţít i taková utrpení, jaká lidstvo svému Spasiteli 

připravilo. 

Kdo chce vniknout do samotné podstaty mystiky a pochopit správnou cestu mystickou, tomu 

doporučuji, aby si přečetl knihy, jednající o ţivotě svatého Františka z Assisi, zejména 

roztomilou kníţku zvanou Fioretty (Kvítka) svatého Františka, psanou jeho současníky a 

spolubratry. Kniha tato naznačuje také, proč svatý František byl na konci svého ţivota 

poznamenán svatými stigmaty. 

Tato znamení ran Kristových nebyla jen znameními Františkovy mystické velikosti. On 

skutečně proţíval a cítil na svém těle bolest, kterou tyto rány způsobily, na těle Kristově. A 

právě tímto proţitím Kristova utrpení se mu svatý František z Assisi tak ohromně přiblíţil. 

Celý ţivot tohoto světce ukazuje nejlépe, ţe k opravdovým výšinám mystického ţivota 

přivedla ho jenom jeho bezmezná láska, pokora, trpělivost, obětavost, sebezapírání, 

poslušnost a obětování se celku. Jen proto mohl vykonat věci pro duše lidské tak ohromné, ţe 

ho jeho tajuplné spojení s Bohem - s Kristem - naplňovalo ohromnou duchovní silou, která z 

něho neustále vyzařovala a působila i na ostatní duše lidské. Účinky této síly pocítili také 

všichni ti, kdoţ přišli do sebemenšího styku s ním, ba i ti, kteří se třebas jen z dálky 

obdivovali jeho bezpříkladnému, čistému křesťanskému ţivotu. 

I celá řada menších bratří Františkových dospěla rovněţ k vysoké mystické dokonalosti, která 

jim přinesla takové dary, ţe mohli mezi lidem konat pravé zázraky. I oni vykonali mnoho pro 

povznesení duší lidských z prachu všednosti k ušlechtilejšímu, čistšímu a láskyplnějšímu 

ţivotu. 

Z nejvýznamnějších bratří Františkových byl svatý Antonín Paduánský, který svou něţností, 

láskou, obětavostí a výmluvností dovedl i největší hříšníky obracet na cestu za Kristem. 

Vedle tohoto světce mohl bych vyjmenovat ještě celou řadu bratří z druţiny Františkovy, 

kteří, posíleni silou ducha svého vůdce, získali podobným způsobem jako on, mimořádně 

vzácné dary duchovní, jimiţ se stali rovněţ velmi prospěšnými lidskému pokolení. 

Mimo okruh těchto bratří připomínám tu ještě nad jiné velikou mystičku - svatou Kateřinu 

Sienskou, která nám ve svých listech, dodnes dochovaných, ukázala jasně, jaká byla její cesta, 

jak působila a do jakých výšin duchovního ţivota ve své mystice dospěla. . 

Není však moţno uvádět zde všechny, představitele středověké i pozdější mystiky. Jisto je, ţe 

i nová doba, třebaţe dnešní svět hledá všechno moţné, jenom ne opravdové spojení s Bohem, 

má své veliké, Bohem omilostněné duchy, o nichţ moţno bezpečně prohlásit, ţe jsou 
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opravdovými mystiky. Nemusíme chodit do ciziny a hledat je jenom tam. V našem básníku 

Březinovi nebo hlubokém mysliteli - Zeyerovi, najdeme jistě mnohé, co nás přesvědčuje o 

tom, ţe i oni dosáhli plně tajuplného spojení s Bohem. 

Z cizích představitelů nové mystiky chtěl bych upozornit alespoň na nejvýznačnější zjevy, 

objevivší se mezi námi v posledních letech. 

Je to především svatá Terezička Jeţíškova (1873-1897), která svou naprostou čistotou a 

něţností jiţ od svých dětských let pěstovala nejkrásnější mystiku, aniţ o tom věděla. Její 

„Dějiny duše“, které na rozkaz své představené v klášteře musela napsat, dýchají takovou 

něhou a krásou, ţe musí kaţdého člověka, který je jen trochu účasten vyššího duchovního 

ţivota, rozradostnit na nejvyšší míru. 

I ona dovedla sebe zapřít tak, aby mohla co nejvíce milovat všechny své bliţní a pro ně se 

obětovat. I ona měla jednu jedinou touhu - pomoci lidem a osvobodit duše jejich od jha sa-

tanského. Touţila z celého srdce stát se misionářkou, aby mohla šířit učení Jeţíše Krista tam, 

kde nebylo ještě známo. Zprvu bylo to její mládí, později pak její nemoc, které jí zabránily 

věnovat se tomuto velkému úkolu. Její touha pomáhat byla však tak ohromná a tak ţivelná, ţe 

ve chvílích, kdy si uvědomovala, jak ji opouštějí pomalu její ţivotní síly tělesné, pociťovala v 

sobě, ve svém tajemném, mystickém spojení s Bohem a se svým miláčkem-Jeţíšem Kristem, 

takovou sílu duchovní, ţe na sklonku svého ţivota mohla říci: 

»Kdyţ jsem nemohla splnit svou touhu pomoci lidem a očistit duše lidské za svého 

pozemského ţivota, budu pak, aţ se odpoutám od hmoty, rozsévati své růţe po celém světě.« 

A tomuto velikému slibu také dostála. Třebaţe svým čistým ţivotem, svým utrpením a svou 

láskou k Bohu i bliţním, byla jistě určena k tomu, aby jako duše vyvolená dostala se do 

nejvyšších sfér duchovních - do nebeského království - přece ona, z lásky k lidstvu, zřekla se 

této blaţenosti pro ni připravené. Zůstala raději v astrální pláni, nejniţší to sféře duchovní, jen 

aby zůstala v blízkosti duší, které úpí pod tlakem svého sobectví a nelásky a proţívají veliká 

utrpení. Zůstala v blízkosti naší proto, aby mohla pomáhat duším lidským k očišťování, aby 

mohla zbavovat utrpení zejména ty duše, které ještě neztratily nadobro víru v Boha a které 

jejím zázračným zasáhnutím mohou být uvedeny zpět na cestu k Bohu Otci, připravenou pro 

nás láskou a obětí Jeţíše Krista. 

Měl jsem sám příleţitost zaţít a také vidět a slyšet o záţitcích jiných lidí, kterým právě ona 

svou láskou pomohla. 

Svatá Terezička Jeţíškova ukázala nám nejčistší cestu mystickou, kterou poznáme nejlépe z 

její knihy „Dějiny duše“. Kdyby byla nezemřela tak mladičká, bylo by jí dnes dvaašedesát let. 

Okolnost, ţe jiţ tak záhy po své smrti byla církví katolickou prohlášena za svatou, dokazuje 

jen naprostou výjimečnost zjevu i působení svaté Terezičky. 

Jistě ţe také ne náhodou objevila se mezi námi právě v poslední době, kdy lidstvo, propadlé 

materialismu a sobectví nejniţšího druhu, touţící jen po radovánkách a poţitcích, potřebovalo 

jí nejvíce. Zrodila se mezi námi, aby její veliká duše, plná lásky a obětavosti upozornila nás, 

ţe »nejen samým chlebem ţiv jest člověk, ale také Slovem Boţím.« 

Bůh posílá nám proto tak veliké příklady, abychom nikdy nezapomínali na Něho a na Jeho 

Lásku. 

Druhou, téměř v současné době ţijící světicí je svatá Gemma Galgany (1878-1903), rovněţ 

význačná mystička, jejíţ ţivotopis doporučuji k přečtení všem, kdoţ se o mystiku zajímají. 

V ní shledáváme se zase s duší, která i při velikém utrpení, jeţ musela proţívati, nalézá 

veškeren smysl svého ţivota v dokonalém spojení s Bohem a Kristem. Hoří tak velikou a 

opravdovou láskou ke Spasiteli, ţe touţí i proţívat táţ utrpení, jaká musel proţít Pán Jeţíš. I 

ona ve svých extasích po koncentraci, v modlitbě, dostává se do styku s Jeţíšem Kristem i 

Matkou Boţí. Toto spojení působilo na ni způsobem tak úţasným, ţe se jednou její srdce ve 

chvíli, kdy bylo naplněno Boţskou Láskou Jeţíšovou, zvětšilo tak ohromně, ţe nazvedlo i její 

ţebra a vycházel z něho takový ţár, ţe i prádlo na něm leţící bylo spáleno. 



100 

Nakonec pak její veliká touha po utrpení, podobném utrpení Pána Jeţíše, vyvolala na jejím 

těle znaky ran Kristových, tak zvaná stigmata. 

I tato stigmata, která se na jejím těle objevila za našich dnů, mají rovněţ své důleţité poslání 

mezi lidstvem. Lidstvo zapomíná velmi snadno na veliké projevy Boţí a holduje raději svým 

chtíčům, neţ by si uvědomovalo, ţe nad námi, s námi i v nás existuje mimo hmotu vyšší Moc 

a Síla duchovní, která jedině je skutečným, pravým ţivotem, která nám všechno dává, 

všechen ţivot v celém vesmíru tvoří a vše při ţivotě udrţuje. Touto Silou a Mocí ţijeme, 

dýcháme, chápeme, a bez Ní nic nejsme. To jest třeba, abychom si stále uvědomovali. 

Proto také vţdycky, kdyţ se lidstvo nejdále vzdálí od pravé cesty a nejvíce pomíjí vyšší Moc 

nad sebou, Bůh posílá na svět takové zjevy, jakými se ukázali všichni velcí mystikové dob 

starých, středověkých i doby dnešní, a také i nejposlednější zjev, dosud mezi námi ţijící, 

jakým je Tereza Neumannová z Konnersreuthu. 

Ani ona neprováděla ţádná umělá magická cvičení, aby se pomocí těchto cvičení přiblíţila 

Bohu. Ţila prostě, čistým, náboţenským ţivotem, a jako prostá dělnice v hospodářství nikdy 

ani nepomyslila na to, ţe se s ní jednou budou dít věci, které vzbudí obdiv celého světa. 

Těmto zázračným jevům předcházelo veliké utrpení a různé choroby, kterými Tereza 

Neumannová prošla. Kdyţ byla v největším nebezpečí ţivota, vzývala svatou Terezičku 

Jeţíškovu, a byla zázračně uzdravena. Od té chvíle přichází i ona do extasí, v nichţ přijímá 

pokyny od své učitelky sv. Terezičky Jeţíškovy a začínají se s ní dít zázraky. Nejí, nepije nic, 

tedy nepřijímá ţádné posilnění pro své hmotné tělo, a přece je ţiva a zdráva a neztrácí na 

váze. 

V dalším vývoji začínají se objevovat na jejím těle znaky ran Kristových - stigmata, a to na 

rukou i nohou i rána v prsou, dokonce objevuje se u ní i krvácení z očí a ran na hlavě, která 

nese stopy trnové koruny. Na Veliký Pátek proţívá tak ţivě bičování Pána Jeţíše, ţe její tělo 

prozrazuje i očekávanou ránu důtek, i bolest, kterou mu dopadnutí jich způsobuje, ale to 

nejzávaţnější, po ranách těchto zůstávají na jejích zádech krvavé stopy. Za tohoto bičování 

jest prostěradlo jejího lůţka, na němţ leţí, prosáklé krví a přilepeno na její tělo. 

Při svém utrpení, které se dostavuje pravidelně v pátek, zejména na Veliký Pátek, líčí 

podrobně události s ukřiţováním Kristovým související, mluví aramejsky a udivuje tak nejen 

lékaře, nýbrţ i theology a filosofy. Všichni, kdoţ se snaţili prozkoumat tajemství jejích 

záţitků, zůstávají bezradnými a nevědí, jak si to mají vysvětlit. 

Nejzajímavější však je to, ţe Tereza Neumannová, třebaţe přitom velice trpí, přece s radostí 

toto utrpení snáší. Domnívá se, ţe si to Pán Jeţíš sám přeje. Její muka a utrpení, nad nimiţ i 

církev zůstává v rozpacích, má však ohromný duchovní podklad. 

Duše Terezy Neumannové byla v předcházejícím ţivotě náhodou vtělena v onoho ţoldnéře, 

který Pána Jeţíše Krista bičoval, který vloţil na Jeho hlavu trnovou korunu, a který přibíjel 

tělo Kristovo na kříţ. Proto jsou v nynějším podvědomí Terezy Neumannové představy 

tohoto celého utrpení tak ţivé, proto také její duše tak ochotně a s láskou je přijímá, protoţe 

věří, ţe stejným utrpením musí očistit svoji duši od všeho zla, které napáchala v předešlém 

ţivotě. 

Protoţe se se svou zboţností včas ke Kristu obrátila, provází ji sám Pán při jejím utrpení Svou 

velikou Láskou, a za její utrpení naplňuje ji zázračnou mocí, kterou můţe i uzdravovati 

nemocné. 

Tereza Neumannová cítí ve svém podvědomí tuto spojitost s Bohem, a proto tak klidně, 

trpělivě, ba moţno říci i s radostí všecko snáší. 

Tato duše se musela vrátit na svět právě na konci tohoto věku (Věku ryb), aby si odčinila své 

hříchy ještě včas, aby při třídění duchů na pravici a levici nezůstala mezi zavrţenými. Jiţ 

před svým vtělením a zrozením do tohoto ţivota poznala a pochopila, jak ohromně se 

provinila proti Synu Boţímu, a proto touţila po tom, aby v příštím, to jest v tomto svém 

ţivotě, mohla vše s duše své smýt. 
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Vědecky se tyto věci vypátrat a odhalit nedají. Stejně vědecky nevysvětlitelné zůstává i to, ţe 

Tereza Neumannová nepřijímá ţádnou potravu, a přec můţe být bez jídla ţiva. Věda nechápe 

schopnost těla přijímat potřebné látky a síly přímo v etheru. 

Ve skutečnosti děje se zde něco podobného jako v Káni Galilejské, kde Kristus proměnil 

vodu ve víno, nebo kdyţ nasytil 5000 lidí pěti chleby a dvěma rybičkami a 4000 muţů krom 

ţen a dětí sedmi chleby a několika rybami. Zjednodušuje se zde prostě proces, jímţ normálně 

hmota béře potřebné síly zase z hmoty, a tímto zjednodušením dociluje toho, ţe můţe je brát 

přímo z etheru. 

Církev katolická nezaujala dosud k případu Terezy Neumannové jasné stanovisko. A přece, 

kdyby její představitelé chápali mystiku alespoň tak, jako ve středověku jejich předchůdcové, 

museli by uznat, ţe i toto děje se v Vůle Boţí, a také ne bez příčiny. 

Pro kaţdého, kdo třebas jen jednou byl přítomen pátečnímu utrpení Terezy Neumannové, kdo 

na vlastní oči viděl zázraky, které se s ní dějí, pro kaţdého znamená to vytrţení z náboţenské 

lhostejnosti a návrat k víře. Ani tisíce nejlepších kázání nemůţe zanechat v duších lidských 

stopy tak hluboké a nesmazatelné, jaké zanechává utrpení této svaté ţeny, z lásky k Bohu a 

Kristu proţívané. 

I lidé jiného náboţenství, jako na příklad jeden Izraelita, kdyţ viděli tento zázrak, okamţitě se 

obrátili ke křesťanské víře, neboť viděli v tom prst Boţí a byli šťastni, ţe touto cestou byli 

obráceni k pravé víře. 

Leč toto proţívání muk Kristova bičování a ukřiţování nejsou jedinými zjevy, nad nimiţ je 

třeba v tomto případě se pozastavit. 

Je to zřejmě jen ohromná láska, která ze samého Krista do Terezy Neumannové plyne a v ní 

působí, která se snaţí také následky hříchů jiných lidí na sebe převésti. Tak přebírá za druhé 

lidi různé jejich těţké nemoce a utrpení jejich sama za ně proţívá. 

K tomu uvedu jen něco málo příkladů: 

Přišla matka s dítětem těţce nemocným difterií. Děcko se jiţ přímo dusilo, a matka prosila 

Terezu Neumannovou, aby se u Jeţíše Krista přimluvila za jeho uzdravení. Tereza 

Neumannová prosila Pána, aby nemoc tohoto dítěte přenesl na ni, a to se také stalo. Dítě bylo 

okamţitě zdrávo, ale Tereza Neumannová prodělávala tři dny velmi těţkou difterii. 

Dále převzala na sebe velmi těţký zápal plic, a to od jednoho studenta, který po jejím zásahu 

byl ihned zdráv, kdeţto ona po tři dny trpěla zápalem plic. 

Tyto příklady jsou jen důkazem, jak ohromnou, zázračnou moc má láska k bliţnímu, 

vyvrcholená v oběti. Zkuste to jen, zda byste to dovedli vy, obětovat se pro člověka vám 

cizího natolik, ţe byste byli ochotni převzít na sebe jeho těţkou chorobu a trpět místo něho! A 

měli-li byste s tímto utrpením převzít i nebezpečí, ţe přitom zahynete, myslím, ţe by se 

nenašel ani jeden jediný člověk, který by byl ochoten následovat tohoto příkladu. 

Na druhé straně je zde patrný důkaz velikosti Moci, Síly a Lásky Boţí, ţe tomu, kdo se tak 

ochotně chtěl obětovat, zase pomůţe k uzdravení. Děje se tak jistě proto, aby veliká láska, v 

srdci lidském vzniklá, nezanikla hned při prvém nebo druhém případě vzácné obětavosti, ale 

mohla se projevovat i v dalších případech podobných. 

Stalo se i to, ţe kdyţ Tereza Neumannová nemohla splnit svou touhu a jít do kostela a k 

přijímání, zmizela s oltáře nedaleké kaple hostie, a ona, leţíc na lůţku, přijímá z neviditelných 

rukou. Ti, kdoţ byli tomuto „přijímání“ přítomni, hledali, odkud tato hostie pochází, a 

ukázalo se, ţe zmizela z monstrance na oltáři v blízké kapli. 

To všechno nejsou věci kaţdodenně se přiházející, to nejsou příhody, kterými můţe se obírat 

věda jen jako sensacemi. To jsou pro nás pokyny z nejvyšších sfér duchovních, abychom se 

zamyslili nad tím, jak veliký a mocný je duchovní ţivot mystický. 

Všechny takovéto zjevy mají jediný účel: Upozornit lidstvo na existenci něčeho vyššího, 

třebas neviditelného, na existenci Moci, Moudrosti a Lásky Boţí, abychom se konečně jiţ 

jednou přeljtali klanět jen hmotě a uvědomili si, ţe vedle našeho všedního ţivota hmotného 
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nemáme nikdy zapomínat, ţe hlavním a vyšším ţivotem naším jest ţivot duchovní. Není 

zapotřebí zavírat se do klášterů, není zapotřebí věnovat se celé dny jen a jen tajemnému 

spojování s Bohem. Naším úkolem jest ţít, pracovat. Ale v tomto svém ţití a při své práci 

všední máme mít stále na mysli nejdůleţitější ze svých povinností, to jest, kaţdý svůj skutek, 

kaţdou myšlenku, kaţdé slovo své naplnit láskou. 

Budeme-li spravedlivě a v lásce ţít, pak nám stačí, věnujeme-li duši své a jejímu spojení s 

Bohem třebas jen kratičké chvíle soustředěného odevzdání do rukou Boţích. Jen tak se 

můţeme přiblíţit k mystickému ţivotu duchovnímu, a nemusíme k tomu opouštět svůj ţivot 

všední, který jest naším údělem. Nikdy nesmíme rozumět mystice tak, ţe nás odvede od 

všedního ţivota, nýbrţ právě naopak mystikou musíme naplnit celý svůj všední ţivot, aby se 

v kaţdém kroku i činu našem projevilo čisté, mystické, duchovní cítění naše. 

Produševňujete-li takto svůj všední ţivot láskou, a slouţíte-li takto Bohu, pak prospějete sobě 

i lidstvu víc, neţ kdybyste se zavřeli do kláštera a tam celé dny dleli na modlitbách. Obětavá 

sluţba pro bliţní - a příleţitost k ní naskytá se vám při kaţdém kroku i v kaţdém z povolání 

lidských - jest a bude vţdy nejúčinnější modlitbou, kterou můţete svého Boha a Krista uctít. 

Dokáţete-li to, pak dostane se vám přímo zázračných sil k tomu, abyste svou vůli a ušlechtilé 

snahy své mohli také plně uplatnit. Pak se také stanete nejuţitečnějšími činiteli lidské 

společnosti. 

Jen s Bohem a Jeho pomocí můţete dokázat všecko. Bez Boha a Jeho pomoci nedokáţete 

ničeho. A dojdete-li jiţ k tomuto poznání, pak také pochopíte pravý význam a cenu mystiky, 

které je dnes mezi lidem zapotřebí více neţ kdykoliv jindy. 

 

15. Spiritism špatně chápaný a škody jím způsobené 

(Přednáška proslovená 25./9. 29 v Mor. Ostravě.) 

 

Spiritism je dnes jiţ velmi rozšířen, a to nejen mezi prostými lidmi, nýbrţ i mezi inteligencí, 

která však z různých důvodů nepřiznává se ke své příslušnosti k němu. Hlavní příčinou toho, 

ţe existuje dnes ještě mnoho lidí, kteří se stydí přiznat se veřejně ke svému zájmu o spiritism, 

jest jistě to, ţe jsou si sami vědomi naprosté nedokonalosti, mnohde i pošetilosti způsobu, 

jakým se v jednotlivých krouţcích spiritism pěstuje. Toho ovšem jsou vinni jediné spiritisti, 

kteří chápou spiritism jinak neţ by měli. Různým svým vystupováním na veřejnost, a více 

ještě tím, co se děje ve skrytu sedánek, zdiskreditovali pravý spiritism, kterým se jiţ v jiných 

státech evropských zabývá sama věda. 

V cizině nalezneme jiţ celou řadu učenců, kteří si vzali za úkol vyjasnit různé záhady 

spiritismu, které se ostatní vědě zdají nepřijatelné. U nás vystoupil se svými názory na 

spiritism a vědy okultní také jeden vynikající učenec a profesor Karlovy university, který 

vydal o těchto věcech dvousvazkové dílo, na vědecké basi budované, ale byl za to svými 

universitními kolegy téměř zesměšněn. 

Přes to všechno nelze spiritismu upřít jeho veliký význam. Jeho úkolem je přesvědčit lidstvo 

o našem ţivotě posmrtném, tedy o velmi důleţité sloţce našeho bytí vůbec. Tento nesporný 

fakt, ţe ţivot náš pokračuje i po smrti, musí jednou zevšeobecnět tak, aby ţivot pozemský byl 

jiţ ve hmotě řízen zorným úhlem věčnosti, aby se lidstvo naučilo chápat, ţe význam našeho 

ţivota jest daleko hlubší a významnější, neţ jak je chápán v předpokladu, ţe po smrti nic není, 

a ţe máme jen to, co za tohoto ţivota zde uţijeme. 

Je jistě mnohem pohodlnější nevěřit v nic víc, neţ v tento ţivot hmotný. Mnohé zlo, které zde 

lidé páší zdánlivě beztrestně, svádí k následování. Jen tato morálka vnesla tolik sobectví, 

bezohlednosti, falše a podvodů do ţivota dnešních lidí, kteří se starají jen o to, aby den za 

dnem proplouvali šikovně mezi úskalími zákona, a necítí praţádné zodpovědnosti za své činy. 
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Aţ lidstvo bude poučeno o tom, ţe existuje posmrtný ţivot, aţ bude poučeno o tom, co na nás 

čeká, aţ se naše duše odpoutá od fysického těla, aţ si bude vědomo toho, ţe kaţdý náš skutek, 

kaţdé naše slovo i kaţdá naše myšlenka vytváří vlastně náš vlastní osud a nese také své 

ovoce, ţe všecka utrpení, která nás potkávají, mají svou příčinu právě v našich skutcích, ať v 

tomto ţivotě nebo v ţivotě předcházejícím spáchaných, pak snad dá si mnohý lepší pozor na 

své skutky a bude více přemýšlet o tom, co je správné a jak by měl jednat. 

S tohoto hlediska spiritism má veliký význam. Nesmí však být zneuţíván tak, jak se povětšině 

dnes děje, k věcem hmotařským, které s duchovní podstatou pravého spiritismu nemají nic 

společného. 

Moţno říci, ţe spiritism je pouze prvým krokem na první stupeň duchovního poznávání. Má 

nás přivést k přesvědčení, ţe naše duše existuje jiţ od počátku světa, ţe musela projít 

dlouhým vývojem, mnohými reinkarnacemi, ţe jsme ţili zde jiţ v mnoha a mnoha různých 

ţivotech, ve kterých jsme sbírali vţdy nové a nové zkušenosti. Spiritism přesvědčí nás, ţe toto 

naše opětné vtělování poskytovalo naší duši příleţitost, aby se zušlechťovala a zbavovala 

různých svých vad a chyb, které jsme na sebe nabrali při svém sestupu z Otcovského domu aţ 

do hmoty i na svém vzestupu z této hmoty výše. Tyto naše chyby jsou tak veliké, ţe se 

musíme ještě mnohokráte vtělit do hmoty na této zemi, aby naše duše v tomto svém 

zušlechťování mohla stále pokračovat, neţ dojdeme mety, která je vymezena slovy Jeţíše 

Krista: 

»Buďte tak dokonalí, jako Otec váš v nebesích dokonalý jest.« Spiritism má nám tedy ukázat 

a potvrdit fakt, ţe k našemu zdokonalení nestačí pouze jeden ţivot, a ţe vedle svých ţivotů na 

této zeměkouli, pokud jsme vtěleni, ţijeme v mezidobích svého vtělení nepřetrţitě dále ve 

sférách duchovních, abychom i tam na svém zdokonalování pracovali. 

Ţivot hmotný s naším ţivotem duchovním je stále v úzké souvislosti. Nesnaţíme-li se za 

svého vtělení, tedy za ţivota ve hmotě, poznávat své chyby, vady, poklesky, hříchy a své zlé 

náklonnosti, dostane se nám o tom jasné poučení v ţivotě záhrobním, který je pokračováním 

našeho hmotného ţivota minulého a zároveň i přípravou k našemu budoucímu ţivotu na této 

zemi. 

Této nepřetrţité souvislosti minulého, dnešního i příštího ţivota pozemského nemůţe se 

vyhnout nikdo. Nevyhne se jí ani ten, kdo ji nejpřesvědčivěji popírá jako věc neexistující. 

Kaţdý bude o tom poučen, aţ opustí svou tělesnou schránku, a tam také shledá se s důsledky 

této souvislosti. 

Kdo jest poučen o ţivotě posmrtném, kdo věří v reinkarnaci, tomu se nejen snáze ţije na této 

zemi, nýbrţ také snadněji proţívá velikou přeměnu ze ţivota hmotného do ţivota posmrtného. 

Je jiţ připraven na to, co jej čeká, a jeho vývoj následkem toho rychleji pokračuje. 

Spiritism vědecký, který má za úkol nejen obohacovat a povznášet, nýbrţ i vysvětlovat různé 

duchovní zjevy, související se ţivotem posmrtným, koná ohromně zásluţnou práci. Poučuje 

nás o tom, ţe je moţno stýkat se s dušemi existujícími mimo tělo. Umoţňuje nám někdy 

spojení s vynikajícími duchy i z vyšších sfér duchovních, od nichţ můţeme získat vzácná 

poučení, mnohdy i taková, jakých by nám oficielní věda nemohla ani poskytnouti. 

Takovýto spiritism vědecký jest jedině správný a lidstvu neobyčejně prospěšný a uţitečný. 

Přidrţují-li se přivrţenci spiritismu tohoto směru, pěstují-li seance s tendencí ušlechtilou, 

směřující k získání poučení, pak jsou na opravdu správné cestě. Jejich seance se omezují 

pouze na zboţné soustředění se, a ţádají a očekávají příchod svých učitelů, kteří jim přinášejí 

poučení o věcech, na které se jich ptají. Ať jiţ tato poučení jsou praktická pro náš duchovní 

ţivot, ať jsou to poučení náboţenská nebo z různých oborů vědy, mohou vţdycky přinésti 

lidstvu veliké poklady nových poznatků, přesahujících vědecká bádání. Poznatky tyto dají se 

pak vţdy i vědecky prozkoumat, a tím mohou být přeneseny i do ţivota hmotného. 

Rozhodně pochybený je spiritism tenkráte, pořádají-li se seance jen k ukojení zvědavosti 

spiritistů nebo náhodných jejich hostů. Bohuţel, ţe velká většina spiritistických sedánek nemá 



104 

vyšší cíl, neţ pobavit zvědavé lidi, kteří se pokoušejí volat duchy zemřelých lidí, a jakýkoliv 

projev media přijímají jako sensaci. 

Takovíto nepraví spiritisté jsou na scestí, protoţe nepochopili správně pravou podstatu 

spiritismu samého, nepochopili ani správně ţivot záhrobní, třebaţe svou příslušností ke 

spiritistům dokazují, ţe v něj věří. Dále i způsob, jakým jsou jejich seance vedeny, dokazuje, 

ţe neznají ani moţnosti, jakých se v seancích mohou dovolávat. 

Velikou chybou jest i to, ţe většina účastníků seancí věří naprosto a nekriticky všemu, co ten 

který duch ze záhrobí jim povídá a radí. Často se řídí věrně těmito radami, třebaţe je tato 

nekritická víra uvede mnohdy i do velikých škod. Neuvědomují si to, ţe duchovní bytost 

lidská, která opustila tělo, nese s sebou do záhrobí všechny své duchovní hodnoty, ať dobré či 

špatné. 

Pouhým odchodem do záhrobí nestane se ţádná duchovní bytost lepší, a proto stejně jako 

mezi lidmi na zemi, tak i mezi duchovními bytostmi v záhrobí jest mnoho zlých, zlomyslných 

a škodolibých bytostí, které si tropí rády z ostatních blázny. Ty mají pak vţdy velkou radost, 

mohou-li se prostřednictvím nějakého media projevit a poradit přítomným, slepě věřícím 

něco, co by bylo k jejich škodě. 

Na tyto špatné rádce ze záhrobí třeba pamatovat, a proto nutno také o všech radách, tímto 

způsobem udílených, kriticky uvaţovat. I svatý Pavel upozornil na nutnost zkoumání duchů, a 

totéţ naznačil i Pán Jeţíš ve slovech: 

»Po skutcích jejich poznáte je.« 

V oněch prostých sedánkách, jichţ jsem mnoho viděl a mnoha byl přítomen, viděl jsem často, 

ţe nikomu ani nenapadne rozebírat kriticky to, co ten který duch povídá, k čemu nabádá, nebo 

aby srovnával, zda jeho slova souhlasí s Evangelickými pravdami. 

Všem, nebo alespoň převáţné většině stačí, kdyţ se takový duch prohlásí za Husa, 

Komenského, Havlíčka, atd., nebo dokonce kdyţ řekne, ţe je sám Pán Jeţíš Kristus. Všichni 

ho zboţně poslouchají a jed brali by na to, ţe je to pravda. 

Stačí však přítomnost jediného kritického člověka, věci jen trochu znalého, a ten, zasáhne-li 

zde, ihned odhalí podvod projevujícího se ducha. Mnohdy můţe svým zákrokem a správným 

poučením prospět i jemu, a upozornit ho na těţké následky tohoto klamného vydávání se za 

někoho, kým není. 

Jednou byl jsem účasten seance, ve které mladá dívka volala ducha své maminky. Za chvíli 

medium přicházelo do transu, a hned tu byla bytost, která se prohlásila za maminku oné 

dívky. Mluvila s ní, odpovídala na její otázky, a všechno se dle mínění dceřina aţ nápadně 

shodovalo. Proto také dívka se vší určitostí prohlašovala, ţe je to jistě duch maminčin. 

Abych nabyl jistoty, ţe ona bytost mluví pravdu, zasáhl jsem otázkou, kolik měla za svého 

ţivota dětí. Řekla, ţe pět - ačkoliv tázající se dívka měla pouze dva sourozence. Ţádal jsem 

dále onu bytost, aby mi řekla jména svých dětí, a tu uvedla hned pět jmen, ale ani jedno 

nesouhlasilo se jmény dětí oné rodiny, odkud dívka byla. Tak byl ovšem podvod odhalen. 

Domluvil jsem oné bytosti, aby nadále jiţ neklamala, ţe leţ je hříchem i v záhrobí. Po mé 

domluvě bytost přiznala, ţe chtěla jen klamat. 

Nyní však pro účastníky seance zůstala nevysvětlitelnou jiná věc. Jak prý ona bytost mohla 

vědět něco bliţšího o tom, nač se dívka ptala, kdyţ krom ní ţádný z účastníků seance nebyl do 

věci zasvěcen. 

Tu jsem viděl, jak povrchní jsou znalosti přítomných o duchovních věcech, kdyţ není jim 

známo ani to, ţe bytost od fysického těla odpoutaná má schopnost čísti myšlenky. To, co bylo 

v mysli mladé dívky, čím se zabývala před i při rozpravě s domnělou maminkou, to ona 

bytost vnímala a toho také pro snazší oklamání ihned pouţila. 

Toho by si všichni spiritisté měli být vědomi, ţe v takové jednoduché seanci nemají moţnosti 

kontrolovat, zda se zde opravdu projevuje ten duch, za kterého se projevená bytost vydává.  
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Za druhé měli by spiritisté o posmrtném ţivotě vědět také to, ţe ne vţdycky můţe se k nim 

volaná bytost dostavit. Vţdyť nikomu není známo, co právě volaná bytost proţívá, a zdali dlí 

dosud v astrální pláni, nejblíţe naší zemi, odkud se můţe nejsnáze projevit. 

Dále pak spiritisté měli by bráti v úvahu i to, ţe přivoláváním některé bytosti mohou jí velmi 

ublíţit, neboť v dobách, kdy je jí určeno proţívat svou cestu očistnou, nemá být vyrušována. 

V té době má sama se sebou co dělat a my nemáme ani právo do potřebného jí klidu 

zasahovat. 

Má-li taková bytost své rodině nebo svým známým co říci, pak přijde sama, bez volání, 

projeví se, poradí nebo dá pokyny k tomu, co by se mělo dle její vůle stát. 

Projevuje-li se nějaká bytost, která nebyla přivolávána, pak můţeme jiţ s větší 

pravděpodobností připustit, ţe je skutečně tou bytostí, za níţ se vydává. Ale i v takových 

případech, kde se hlásí nevolaná bytost, vydávající se za některého významného ducha, 

musíme být opatrní a její sdělení překontrolovat. 

Stalo se jednou v menším městě nedaleko Prahy, ţe se v tamním krouţku projevoval 

prostřednictvím media duch, který se vydával za Spasitele Jeţíše Krista. Byl jsem tázán, zda 

tomu věřím a zda je to moţné. Vyloučil jsem však tuto moţnost úplně, protoţe duch tak 

vznešený nesníţil by se natolik, aby se projevoval prostřednictvím media tak nedokonalého, 

neţijícího ani čistým svatým ţivotem, a aby se projevil ve společnosti, která neprokazovala 

praţádných vyšších schopností duchovních. 

Při následující seanci, kdyţ se projevil znovu tento duch, za Jeţíše Krista se vydávající, 

vystoupil jeden z přítomných, rozumných bratří a vyslovil své pochybnosti. Vytkl zároveň 

projevujícímu se duchu jeho smělost, vydávat se za Syna Boţího. Tu bytost ona odpověděla: 

»Opováţíš-li se ještě jednou o tom pochybovat, tak ti dám pár facek a vyhodím tě ven!« 

Tento výrok sám o sobě postačil, aby přesvědčil bratry, na jaké úrovni je bytost za Syna 

Boţího se vydávající a uvěřili, ţe byli klamáni. 

V jednom moravském městě, kde se scházeli bratři k sedánkám, projevovala se bytost, která 

přesvědčovala přítomnou vdovu, ţe si má vzít ţenatého, rovněţ seanci přítomného muţe a 

odevzdat mu všechny své i synovy peníze. Protoţe to řekl duch, uvěřili tomu všichni, zejména 

ti, jichţ se rada tato týkala. Muţ dal se hned rozvést a oţenil se s vdovou, která mu odevzdala 

své peníze i peníze svého syna, který, takto oţebračen a nespokojen s činem matčiným, 

skončil pak sebevraţdou. 

V jiném moravském městě se projevoval duch, který takovéto kuplířství prováděl ve velkém a 

dokázal, ţe šest rodin, dříve v míru a klidu ţijících, úplně rozvrátil. Manţelé se rozváděli, 

opouštěli své děti a uzavírali nové sňatky, vše dle nařízení duchovní bytosti. Jaké pak byly 

následky této nepromyšlené, neuváţené poslušnosti, není třeba ani dodávat. 

Tato fakta uvádím zde úmyslně, aby bratři spiritisté uváţili, jak nebezpečno jest nekriticky a 

bezpodmínečně poslouchat duchovní bytosti, mezi nimiţ jsou i takové, které nemají jiný cíl 

před sebou, neţ působit zlo. 

V takovýchto - ovšem ţe jen v takovýchto případech, má církev naprosto pravdu, ţe se 

projevují duchové zlí. Takovéto a mnoho jim podobných věcí zdiskreditují váţnost spiritismu 

a mnohdy i rozumné lidi odvádějí od správné cesty, takţe se pak odvaţují nebezpečných, 

neuváţených a škodlivých podniků.  

Do jakého nebezpečí podobné seance mohou uvést, viděl jsem v jedné obci v severních 

Čechách. Tam se u starosty obce pořádaly sedánky, a kdyţ starostův syn byl odveden k 

vojsku, ţádali v seanci se projevivšího ducha o radu, co mají dělat, aby syna dostali zase z 

vojny. Duch jim poradil, rodina se dle toho zařídila, a syn se skutečně z vojny dostal. 

Dle toho však, jakou odměnu si ona bytost za svoji radu vyţádala, byla to zřejmě bytost zlá. 

Kdyţ se totiţ syn vrátil domů a účastnil se seance, tu z čista jasna přišel do transu. Ovládla ho 

patrně táţ bytost, která mu poradila, jak se dostat z vojny, a to tak důkladně, ţe mladík, který 
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nebyl mediem, se jiţ z transu neprobral. Bytost zůstala v něm a prováděla takové věci, ţe 

mladíka museli odvézt do blázince. 

Velmi často se zneuţívá spiritismu k věcem hmotařským, ba mnohdy ještě niţším. Tak na 

příklad účastníci seancí se ptají na věci obchodní, jiný chce vědět má-li prodat krávu, nebo  

má-li si jeho syn namluvit tu a tu dívku, nebo jaký los má si koupit, aby vyhrál, atd. atd. To 

všechno jsou věci falešného, špatně chápaného spiritismu, a není ani spiritismu důstojno, aby 

se k těmto výstřelkům lidské hlouposti hlásil. 

Další chybou, které se tak zvané kruhy spiritistické dopouštějí jest, ţe se snaţí cestou umělou, 

tedy téměř násilnou, vyrábět z různých lidí media a jasnovidce, bez ohledu na to, ţe tito lidé 

nemají mnohdy k tomu potřebné vlastnosti a jejich ţivot neodpovídá nikterak tomu, aby se 

mohli stát ušlechtilými nástroji k duchovním projevům. Výsledky těchto nerozváţností bývají 

obyčejně strašlivé. 

Znám jedno místo v severovýchodních Čechách, kde spiritisté prováděli tyto věci ve velkém. 

Jejich media, jichţ pouţívali, nemohla se naprosto prokázat ţivotem ušlechtilým, a proto 

následkem nízkého stupně svého duchovního vývoje media přitahovala k sobě, dle zákona: 

stejné přitahuje stejné, zase jen bytosti z nejniţších sfér. Tyto bytosti, kdyţ se při seanci 

nemohly projevit prostřednictvím promlouvajícího tam media, snaţily se ovládnout někoho z 

posluchačů. Vybrali si k tomu člověka hodně sensitivního nebo nervově skleslého a 

zesláblého, a v těchto lidech pak uvázly, ovládly je a působily jim, třebas nevědomky, strašné 

útrapy. 

V onom městě nalezl jsem osmnáct takových obětí nerozumného jednání tamějších spiritů, a 

byl jsem rád, ţe měl jsem také příleţitost na místě samém poučit ony bratry a přesvědčit je o 

zhoubných následcích jejich pochybené práce. 

Kolik zbytečného a velikého utrpení způsobí se mnohdy tímto špatně chápaným spiritismem! 

A k tomu ke všemu, tito falešní spiritisté propadají veliké pýše a domýšlivosti. Třebaţe sami 

jsou na scestí, pohlíţejí na ostatní spolubratry, kteří nechtějí přijmout „jejich“ spiritismus, 

jako na méněcenné a dosud bloudící duše, a podceňují všechny, kdoţ se k jejich „posvátné 

vědě“ dosud nepřiklonili. 

Divíte se pak, ţe církev katolická a po ní i jiné církve absolutně spiritism zamítají jako zlo a 

otravu mezi lidmi? Nechápete vy, tak zvaní spiritisté, kteří podobné věci, jako byly zde 

uvedeny, provádíte, ţe jste vlastně tento názor na spiritism vyvolali vy sami tím, ţe jste jej 

zneuţili k něčemu tak nízkému? Kdybyste pěstovali správný a váţný spiritism jen pro své 

poučení, pak by vám ho ţádná církev jistě nezakazovala. 

Existuje-li v samotné Praze spiritistický kruh vyšších hodnostáři. církevních, pak jest to jen 

důkazem, ţe se v církvi spiritism nezavrhuje absolutně. Jeho zákaz je namířen jistě proti těm 

lidem, kteří by mohli z neporozumění a nepochopení spiritismu zneuţít a tím si sami uškodit. 

Druhou příčinu, proč církve odmítají spiritism, moţno spatřovat v tom, ţe většina spiritů, 

jakmile ke spiritismu přikročí, pospíchá hned s vystoupením z církve. Coţ se mohou 

domnívat, ţe tímto vystoupením z církve budou hned lepšími a hodnotnějšími spirity? 

Toto vystupování z církve, ať jiţ z kterékoliv, které je odůvodněno jenom tím, ţe se někdo 

přihlásil ke spiritům, je docela zbytečné. Naopak, mnohý člověk, který není ještě dostatečně 

duchovně pokročilý a natolik samostatný, aby se ve věcech náboţenských obešel bez vedení 

církve, velmi tím sám sobě škodí. 

Nikomu nemůţe škodit, kdyţ vedle církevních poznatků, které mu daly základ náboţenského 

ţivota, pozná ještě něco dalšího. Třebas by to církev dle svých dogmat neuznávala, přec 

nemůţe nikomu bránit, aby k takovému poznání vedle církve došel. Znám celou řadu bratří, 

kteří jsou upřímnými spiritisty a přitom nevystoupili z církve, nebo přihlásili se do církve jiné. 

Mnozí z nich dokázali však, ţe se svým ušlechtilejším ţivotem, vyplývajícím z poznání ţivota 

záhrobního, stali příkladem i ostatním příslušníkům církevním. Jejich faráři chodí nyní s nimi 

do spiritistických seancí, coţ povaţuji za velmi správné. 
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Právě kněţí, mající ušlechtilé cíle před sebou, mohli by při těchto seancích zasáhnout mnohdy 

ve prospěch přítomných i ve prospěch projevujících se bytostí. 

Nepřátelstvím proti spiritistům se stále se šířící spiritism se světa nevyhladí. Naproti tomu 

usměrněním a zušlechtěním jeho tendence prospělo by se velice celku i náboţenskému ţivotu, 

neboť právě mezi spirity jest velmi mnoho lidí opravdově a čistě věřících. 

Pohlíţím-li na věc s tohoto stanoviska, pak naprosto nechápu, proč církve opouštějí své 

ovečky na cestě nového poznávání a nesnaţí se jít s duchem času, který od nich přímo ţádá, 

aby se přiklonili ke spiritismu. 

Zdá se však, ţe se v církvi něco děje, zejména v církvi katolické, neboť sám papeţ nařídil prý 

biskupům, aby nařídili dále kněţstvu věnovat se studiu okultních věd. To by byl ovšem velmi 

závaţný krok kupředu. 

Dalším nebezpečím špatně chápaného spiritismu je na mnoha místech vyvolaná zvědavost po 

poznání jiných odvětví duchovního ţivota, zejména touha oddat se různým magickým 

cvičením a úkonům. 

Byl jsem jiţ v mnoha a mnoha případech svědkem toho, kam takové spirity přivedla touha 

vyuţít neznámých duchovních sil. Takoví spirité se stávají zpravidla obětí své zvědavosti, 

neboť síly ty je ovládnou a přivedou do blázince. 

Tvrdí-li někteří lékaři o spiritismu vůbec, ţe přivádí lidi do blázince, je to tvrzení nesprávné. 

Spiritism sám o sobě, pravý, správný, ať vědecký nebo pro poučení pěstovaný, nemůţe nikdy 

nikoho do blázince přivést. Faktem však je, ţe přivádí do blázince lidi takové, kteří překročují 

meze nám dovolené a chtějí vyniknout nad ostatní zvláštními schopnostmi duchovními, do 

kterých však ještě nedorostli. 

Velikým nemravem ve spiritismu jsou také některá media, která se domnívají, ţe musí mluvit 

v kaţdé seanci a za kaţdou cenu. Nemohou-li přijít sami do transu, nebo nemůţe-li se jimi 

ţádná bytost projevit, tu namístě, aby pravdivě tuto indisposici přiznali, sahají k podvodu. 

Zavrou oči, jako by opravdu byli v transu a mluví, mluví. Ovšem, ţe to také podle toho 

vypadá. 

Prostí, důvěřiví lidé seanci přítomní, nepoznají tento klam a domnívají se, ţe mluví s nimi 

opravdu duchovní bytost ze záhrobí. Kdyby však taková media věděla, jakou zodpovědnost 

tím na sebe béřou, kdyby si uvědomila, jakou karmu si tím připravují, co je za to v záhrobním 

ţivotě očekává, pak by si to jistě dobře rozmyslela. Tento klam je praobyčejnou lţí a pod-

vodem, a to jiţ samo o sobě prozrazuje nízkost duše dotyčného media. 

Dále ještě chtěl bych spiritům zdůraznit, ţe se v jejich kruhu nemůţe nikdy projevit ţádná 

bytost z vyšší úrovně, neţ na jaké úrovni oni v duchovním světě stojí. Přicházejí-li do sedánek 

lidé neočištění od svých denních hříchů a spáchaného zla, a dovedou-li ještě přede dveřmi, 

kde se má seance konat, jeden druhého pomlouvat, přicházejí-li plni zášti, nenávisti, závisti a 

nelásky, pak ovšem nemohou se dovolat bytosti z vyšší úrovně, která by jim přinesla 

povznášející, zušlechťující pokyny a rady. Takoví spirité udělali by dojista lépe, kdyby se 

vůbec nescházeli, neboť svými schůzkami pravý spiritism znesvěcují. 

Je zapotřebí ještě mnoho a mnoho práce, aby se spiritism očistil a stal se opravdu tím, čím má 

být. 

Velikou zásluhu na tomto poli práce má Radvanické sdruţení spiritů se svou „Psychickou 

revue“, která vychovává skutečně k ideálnímu spiritismu. Nelpí jen a nezastavuje se na 

pouhých sedánkách, nýbrţ věnuje se studiu psychického ţivota ve všech směrech. 

Aţ všichni spiritisté půjdou touto cestou, kterou radvanická „Psychická revue“ naznačuje, pak 

také všichni spiritisté budou poţívat takové úcty, jaké se ve svém okolí těší radvaničtí. Pouze 

spirité sami mohou se zaslouţit o to, aby lidé nepohlíţeli na spiritism s úsměškem, ale s 

patřičným respektem, jako na věc, která nám otvírá studnici nového, tajuplného, pro náš ţivot 

tak důleţitého vědění. 
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Spiritisté velmi chybují také v tom, ţe se na své cestě vývojové zastavují a spokojují se s tím, 

co jim poskytují jen jejich chudé sedánky. Kdo se jiţ jednou přiblíţí k záhadám duchovního a 

záhrobního ţivota, má i dále pokračovat ve svých studiích a hlavně ve své snaze ţít čím dále 

tím ušlechtilejším ţivotem. Nikdy se spiritisté nesmějí domnívat, ţe všechno ostatní, co je 

mimo spiritism, jako teosofie, antroposofie, psychická bádání, mystika, rosenkruciánství atd., 

ţe vše to je pro ně hodné zavrţení. 

Vstoupili-li jste jiţ jednou na první stupeň tohoto duchovního poznávání, je vaší povinností 

připravovat se na vstup na druhý, třetí i další stupeň. Pak jistě naleznete i v teosofii i v 

antroposofii i v psychickém bádání, v mystice i rosenkruciánství tolik poučného a k lepšímu, 

ušlechtilejšímu ţivotu vás nabádajícího, ţe budete jednou všem těmto pramenům vděčni za to, 

ţe z vás udělaly nového člověka. Nového člověka nově, jinak myslícího, jinak cítícího, a také 

jinak, ušlechtileji ţijícího. 

Kdo má dobrou vůli dát se poučit a kdo je schopen nepředpojatě přistoupit i k těm věcem, 

které nám podávají církve, můţe nalézt veliké poučení i v církvi římskokatolické i v církvi 

českobratrské, českoslovensé i v jiných církvích křesťanských. Veliké poučení, snad jemu 

nejbliţší, můţe nalézt i mezi Unitary, nebo i v nejnověji objevených naukách Bahaismu. Při 

svém zájmu o tyto věci jistě nikdo nevynechá nauky východní, zejména budhismus, který 

mezi všemi naukami duchovními celého světa stojí tak vysoko. 

Všude, všude a ve všem, zahloubáte-li se nad tím, uvidíte, ţe všudy kráčel Bůh a všude 

zanechal stopy své veliké Lásky k nám, kterou podle svých schopností můţeme chápat a 

nalézat ve všem. Je jen zapotřebí přistupovat ke všemu s čistou myslí a se srdcem plným 

lásky. 

O toto poţehnání pro svoji další cestu proste Boha nejen vy, spirité, nýbrţ vy všichni, kdoţ 

jste se vydali na cestu za nejvyšším Světlem Pravdy. 

 

16. Evangelium a lidský rozum 

Přednáška proslovená v Uher. Ostrohu 3./2. 24.) 

 

Svatá Evangelia, stejně jako Starý Zákon, obsahují tolik duchovních pravd a tolik svatého 

poučení, ţe nelze přistoupit ke čtení těchto knih bez důkladné přípravy. Obsah Písem skrývá v 

sobě tolik duchovních tajemství a duchovních záhad, ţe rozhodně nestačí rozebírat a chápat 

vše pouhým rozumem. Kdo přistupuje ke čtení Evangelií, aby je rozumem svým zkoumal a 

svými rozumovými názory rozebíral, nedosáhne nikdy jejich hloubky a čtení toto nepřinese 

mu pravý uţitek. 

Podobně hluše a bezúčinně vyznívají rozumové výklady Písma Svatého od kněţí a kazatelů, 

kteří do svých výkladů nevloţí více neţ svůj rozum. Rozum se dotýká zase jen rozumu, a to, 

co rozum jednotlivcův předkládá, nemůţe být přijato rozumem všech posluchačů. 

Kdo chce mít uţitek ze slov Písma, zejména ti, kdoţ chtějí nebo ze svého úřadu kněţského či 

kazatelského mají povinnost vykládat Písmo Svaté, ti musí před jeho čtením především 

poodloţit svůj rozum a potlačit jakékoliv vlastní myšlenky. Musí se umět soustředit tak, aby 

dosáhli úplného klidu a míru ve svém nitru, a v naprostém tichu snaţit se, aby se spojili v 

dokonalé harmonii s nejvyšším Duchem - Bohem. Jím musí se dát osvěcovat kaţdý při čtení 

tak vzácné knihy, aby ani smysl slov, ani za slovy skrytý význam nezůstal mu utajen. 

Teprve v tomto soustředění, třebas jen v jediném zlomku vteřiny, pocítí dotek Ducha Svatého, 

který přichází jako blesk, ale přináší poučení a vysvětlení tak obsáhlá, ţe zachytit tento 

okamţik osvícení na papíře, znamenalo by mnohdy napsat celou knihu. 

Teprve takto přijímané, takto čtené a takto vykládané Písmo Svaté přineslo by pravý uţitek, 

který by se musel objevit ve výsledcích ţivota všech lidí, kteří se Písmem Svatým sami obírají 

nebo výklady jeho poslouchají. Účinky tohoto správného chápání Písma musel by pocítit celý 
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svět, protoţe všichni praví vyznavači Písma působili by mocně svým ţivotem i příkladem na 

všechny ostatní spolubratry. 

Nemyslete si, ţe to co tu povídám, je pouhou utopií! Nenamítejte, ţe časy evangelické jsou jiţ 

tisíce let za námi! Písmo Svaté, zejména Nový Zákon přináší tolik ţivotních pravd, které se 

nikdy nepřeţijí, tolik příkladů, které se dají velmi dobře aplikovat i na dnešní ţivot, a skrývá v 

sobě takové bohatství poučení a rad pro náš všední ţivot, ţe kaţdý člověk dneška, a nesporně 

i člověk budoucnosti nalezne v něm vţdycky cestu k šťastnému, spokojenému ţivotu. Jedinou 

podmínkou k tomu bude vţdy správné pochopení Písma Svatého. 

Toto tvrdím i přesto, ţe mnoho a mnoho lidí význam Písma Svatého popírá a pohlíţí na ně jen 

jako na snůšku legendárních příběhů, které s dneškem nemají nic společného. Slyším-li 

takovýto odmítavý úsudek od laika, který se náboţenskými ani duchovními věcmi nikdy 

nezabýval, neudivuje mne toto nepochopení tolik, jako vysloví-li cosi podobného kněz, jehoţ 

úkolem jest vykládat lidu Písmo Svaté a nabádat jej, aby v duchu Písma Svatého také opravdu 

ţili. 

Mám na mysli případ evangelického faráře, který napsal a vydal tiskem celou knihu o Písmě 

Svatém, a v ní mezi jiným vyslovil i obdiv nad tím, jak je to moţné, ţe se tato kniha knih 

rozšířila po celém světě ve sta milionech exemplářích. K tomuto svému údivu připojuje dále, 

ţe tento fakt je tím podivuhodnější, kdyţ ani v Starém Zákoně, tím méně pak Novém Zákoně 

není nic, čeho by se dalo pouţít v praktickém ţivotě. A aby dokázal pravdivost svého tvrzení, 

uvádí hned jako doklad toho, co se prý v našem ţivotě praktikovati nedá, několik citátů z 

Jeţíšova kázání na hoře. 

Nad tím však zůstávám v údivu já, a se mnou jistě i všichni ti, kdoţ Písmu Svatému jen trochu 

lépe porozuměli. Vţdyť právě Jeţíšovo kázání na hoře pokládám za jednu z nejcennějších 

statí, která obsahuje celé bohatství pravd a rad, které mají svou nekonečnou cenu právě pro 

praktický náš ţivot i v dnešní době. 

Pohlíţí-li sám evangelický kazatel na Písmo Svaté tímto způsobem, jaká pak mohou být jeho 

kázání? Jakých výsledků můţe se dočkat u svých posluchačů? Proč vlastně kněz vykládá lidu 

Evangelium? Jistě jen proto, aby nabádal své lidi k tomu, aby zásady a pokyny v Evangeliu 

uloţené, uplatňoval kaţdý ve svém denním ţivotě. Ale takto, nevěří-li on sám v moţnost ţít 

dle Evangelických rad, nepřesvědčí nikdy nikoho, ţe jest jeho povinností Svatým Evangeliem 

se řídit. 

Jak můţe kněz účinně působit na duše lidské a přesvědčovat je o pravdách Evangelických, 

kdyţ sám o nich pochybuje? Sám jeden vynikající, velmi učený kněz-theolog, řekl mi přímo 

do očí, ţe on v zázraky nevěří. Nevěří-li v zázraky, o nichţ je v Evangeliu psáno, o nichţ Pán 

Jeţíš jasně řekl, proč je činí a proč je schopen činit je, jak mají pak uvěřit tomu laikové? 

Přehlíţejí-li sami vůdcové církevní prohlášení Pána Jeţíše o zázracích, jejichţ uskutečňování 

odůvodnil jasně slovy - »ne já, ale Otec ve mně přebývaje skutky činí« - jak potom mají na 

tyto zázraky pohlíţet obyčejní věřící, kteří právě u svých církevních vůdců hledají posílení 

své víry. 

Na těchto a mnoha jiných příkladech, které bych tu mohl uvést, je jasně zřejmo, ţe se lidský 

rozum stal největší překáţkou k pochopení pravé podstaty Evangelií i pravého vnitřního 

ţivota duchovního. Zde také nutno hledat hlavní příčinu toho, ţe učení Pána Jeţíše Krista za 

celých, bezmála dva tisíce let, nepřineslo u většiny lidí pravého ovoce, po kterém Pán Jeţíš 

touţil. Největší zodpovědnost za to nesou právě různí představitelé církví, kteří mají 

povinnost Evangelium nejen hlásat, nýbrţ také všechny záhady v něm uloţené správně 

duchovně vykládat. 

Kaţdou chvíli se setkáváme s námitkami proti Evangelickým pravdám. Někdy jsou docela 

naivní, mnohdy zas uráţlivě zlomyslné, někdy i na docela rozumové basi stavěné, ale po 

kaţdé jsou jen dokladem nesprávného, nedostatečného, a nejčastěji jen povrchního chápání 

Písma Svatého. 
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Tak na příklad o zázraku v Káni Galilejské, kde Pán Jeţíš proměnil vodu ve víno, prohlásil 

jeden, takto velmi inteligentní, duchovního ţivota znalý člověk, který si získal velké zásluhy v 

naší duchovní společnosti, ţe v Káni Galilejské se nestalo nic jiného, neţ ţe hosté na svatbě 

byli jiţ tak zpití, ţe jim Pán Jeţíš mohl podat vodu a vsugerovat jim, ţe pijí nejlepší víno. 

Pan přednášející netušil ovšem, jaké zděšení a pohoršení vzbudil v posluchačích, kteří měli 

alespoň trochu víry ve skutečný zázrak. Byl by jistě zůstal pravdě blíţ, kdyby byl přítomným 

na místě popírání zázraků vyloţil, ţe všechno to, co Pán Jeţíš činil a co je za zázrak 

pokládáno, všechno bylo zcela přirozené, z Boţství Jeţíšova vyplývající, a ţe za zázrak bylo 

to pokládáno jenom proto, ţe lidský rozum nestačil na pochopení podstaty a vzniku těchto 

velikých záhad. 

Pozorujeme-li dobře to, co se kolem nás děje, musíme uznat, ţe se denně dějí stále kolem nás 

zázraky, které, snad právě proto, ţe se denně opakují, přijímáme s naprostou samozřejmostí. 

Třebas bychom si my, ba ani věda sama nedovedla vyloţit, jak tyto zázračné věci vznikají, 

přec jen tyto zázraky nám jiţ tak zevšedněly, ţe se nad nimi ani nepozastavujeme. 

Připomeňme si jen zázraky, které nám předvádí dnes naše technika. Pro nás to jiţ nejsou 

zázraky, protoţe náš rozum chápe jejich původ a vznik. Ale kdyby vstali naši otcové a pra-

otcové, nad kolika věcmi zůstali by v úţase stát jako nad nemoţnými, nevysvětlitelnými 

zázraky! 

Mnohé ze zázraků Pána Jeţíše zůstalo dosud záhadou, a jsou i mnohými představiteli církví 

uznávány za nemoţné, ač o svých zázracích Pán Jeţíš sám řekl jasně: 

»Kdo ve mne uvěří a za mnou půjde, bude konati tytéţ věci jako já, ba nad to i větší, neboť já 

jdu k Otci.« 

Tím sám ukázal, ţe lidstvo nemusí jeho veliké činy pokládat za zázraky, a zároveň také 

naznačil, ţe kaţdý, kdo nejen uvěří v Jeţíše Krista, nýbrţ i zařídí svůj ţivot dle jeho 

přikázání, bude schopen konati tytéţ zázraky. 

Jeho apoštolové, učedníci, i jeho pozdější následovníci, kteří dbali těchto slova svým ţivotem 

se harmonicky připojili blíţe k Bohu, činili také skutky, kterým lidé říkali zázraky. A 

takovéto zázraky měli by dnes konat všichni kněţí, kteří se vydávají za nástupce apoštolů a 

prostředníky mezi lidem a Bohem. protoţe v prvé řadě oni mají povinnost nejen věřit v Jeţíše 

Krista, nýbrţ i celým svým ţivotem Ho následovat. 

Leč právě rozumářské chápání Evangelia je kněţím samotným největší překáţkou, aby tak 

zvané zázraky mohli konat. Aby je nikdo od nich neočekával, dokazují, ţe se dnes jiţ zázraky 

nedějí, ţe také dnes není třeba takových zázraků, jaké konal Pán Jeţíš a jeho apoštolové. 

Tehdy bylo prý těchto zázraků zapotřebí proto, aby lidé spíše uvěřili v Jeţíše Krista a 

přistupovali k jeho církvi. Dnes však, kdyţ prý je křesťanství rozšířeno jiţ po celém světě, 

není prý takovýchto prostředků k získávání duší lidských církvím zapotřebí. 

To je ovšem velmi pohodlné, a dojista pohodlnější, neţ se snaţit přiblíţit se k vnitřnímu, 

duchovnímu ţivotu, a dávat svým ţivotem příklad těm, které chceme pro učení Jeţíše Krista 

získat, a kterým měli bychom dokázat, ţe jsme schopni konati zázraky i v dnešní době. 

Církve jsou velmi opatrné v uznávání zázraků, které se dějí dnes, i kdyţ zázraky tyto konali 

vynikající lidé k církvím příslušející. Tato opatrnost je velmi jasně zřejmá z církevních spisů, 

pojednávajících na příklad o zázracích, které se dály za ţivota svatého Františka z Assisi. S 

podobnou opatrností církev katolická přistupovala i k pozdějším, opravdu svatým lidem, které 

pak sama za svaté prohlásila. 

K prohlášení někoho za svatého musela mít církev vţdycky doklady o čistém a láskyplném 

křesťanském ţivotě dotyčného světce, ale v prvé řadě nad jiné důkladně ověřené důkazy o 

různých zázracích, které onen světec za svého ţivota konal, nebo které se udály jiţ po jeho 

smrti. 

Zde tedy i církev přiznává, ţe se děly a dějí ještě dnes zázraky, o nichţ chce, aby nejširší 

křesťanská obec v ně uvěřila a takové svaté za příklad si vzala. 
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Na jedné straně uznávání nových svatých, na druhé straně popírání nutnosti zázraků v dnešní 

době, ukazuje na to, ţe církev jest tu sama se sebou v rozporu. Je to zase jen rozum, který tu 

převládá a usuzuje, a snad jen z opatrnosti, aby lid neţádal podobné zázraky od dalších 

představitelů církevních, popírá jejich nutnost. 

A přece mají v církvi katolické mezi svými příslušníky mnoho vzorů a krásných vzorů - 

vzácných jedinců, kteří pochopili správně Písmo Svaté. Krásný vzor člověka zázraky činícího 

mají i ve svém nejvyšším představiteli, bývalém papeţi Lvu XIII., který uzdravil slepé 

děvčátko vloţením ruky na jeho hlavu. 

Zázraky, tak zvané zázraky, přestaly by být zázraky, kdyby lidé pochopili správně 

všemohoucnost Boţí a opravdově, z celého srdce v ni věřili. Pak by také přišli k poznání, ţe 

čisté, upřímné spojení s Bohem činí z nich vědomé syny Boţí, kteří si na svém Bohu-Otci 

mohou vyprosit i takové věci, které jsou lidmi zvány zázraky. 

Rozum lidský nemá však námitek pouze proti zázrakům. Z nepochopení duchovní podstaty 

Evangelia vytýká i samému Spasiteli nedůslednost. 

Tak na příklad slyšel jsem výtku člověka vzdělaného, ţe prý Pán Jeţíš nebyl vţdy naplněn 

láskou k bliţním, kdyţ dovedl bičem vymrskat obchodníky z chrámu. Abych ho vyvedl z jeho 

omylu, citoval jsem mu nejdříve XIV. a XV. verš z II. kap. Evangelia svatého Jana, a 

doporučil jsem mu, aby si dal pozor na kaţdé slovo, jak je tam psáno. Verše ty zní: 

XIV. a nalezl ve chrámě prodavače volů a ovec a holubic a penězoměnce sedicí 

XV. a udělav bič z provázků, všecky vyhnal z chrámu, i o v c e a  v o l y , a penězoměncům 

rozsypal peníze a stoly zpřevracel.« 

Z toho znění je přece jasno, ţe Pán Jeţíš upletl si bičík jen na dobytek, aby ho přiměl k 

odchodu z chrámu a ţe bičíkem se nedotkl ţádného z přítomných lidí. 

Tuto scénu krásně vystihl autor filmu Král Králů, při níţ Pán Jeţíš stojí v chrámě zcela klidně, 

bičík drţí pouze v ruce, ale svým Boţským klidem způsobil, ţe se chrám ve chvíli vyprázdnil. 

Podobně falešně lidský rozum chápe slova: 

»Chceš-li kdo za mnou jíti, zapřiţ sebe sama a vezmi kříţ svůj a následuj mne.« 

Všeobecně se toto rčení Pána Jeţíše vykládá tak, ţe chceme-li za ním jít, musíme nejen sebe 

zapřít, nýbrţ procházet stálým utrpením a toto utrpení klidně snášet. Jistě ţe si takto Pán Jeţíš 

nepředstavoval toto následování jeho. Stačí jen připomenout si další slova Pána Jeţíše: 

»Pojďteţ ke mně všichni, kteříţ pracujete a obtíţeni jste, a já vám odpočinutí dám.« 

Spojíme-li tato dvě rčení, pak snadněji pochopíme jejich význam. Slova ta znamenají, ţe kdo 

se rozhodne jíti za Kristem a zapře sebe sama, ţe můţe jiţ dosavádní utrpení své, svůj kříţ, 

přinést s důvěrou ke Kristu, a ten mu ulehčení dá. Vţdyť ten, kdo za Kristem jde, jde cestou 

lásky, a láska přivolává zase lásku - ţádná utrpení. Právě v následování Krista všechno 

utrpení pomíjí, neboť On béře náš kříţ na sebe, Láskou svou ulehčuje nám ţivot, a tak 

pomáhá nám přiblíţit se k Němu a jít za Ním dále bez utrpení. 

Kdyby se následování Krista vykládalo tímto způsobem, pak by bylo jistě více upřímných 

následovníků Kristových, jistě více neţ teď, kdy se kaţdému, kdo chce Krista následovat, 

předkládá, ţe bude trpět a jen v utrpení ţe můţe Krista následovat. 

Církve ze svého rozumářského pojetí Písma Svatého nepoznaly také nutnost přerozování se 

nebo znovuvtělování (reinkarnace), ačkoliv v Písmě citovaná slova Kristova tuto nutnost 

přímo naznačují. 

»Buďte tak dokonalí, jako Otec náš nebeský dokonalý jest« pravil Jeţíš Kristus, a dále pak 

jinde zas řekl: »Pokud nezaplatí kdo posledního haléře, nevejde do království nebeského.« 

Coţ nepozastaví se sám rozum lidský nad tím, jak by bylo moţno v jediném ţivotě dospět 

takové dokonalosti, jakou má sám Bůh, ke kterému všichni spějeme a všichni touţíme jednou 

přijít? Na dosaţení této dokonalosti, kterou Jeţíš od nás ţádal, je jediný náš pozemský ţivot 

tuze krátký, a proto musíme se sem znovu vracet pro nové zkušenosti, kterými bychom se 

zdokonalovali. 
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Pán Jeţíš ve svém učení dává nám poučení, jak si máme zařídit svůj ţivot, abychom šli stále 

kupředu, stále výš, k větší dokonalosti. Nejvýstiţněji řekl nám to ve svém kázání na hoře,  

nejjasněji vyznačil nám to svými dvěma hlavními přikázáními: 

»Milujte Boha svého nade všecko, z celého srdce svého, ze vší mysli své, ze vší síly své, a 

bliţního svého jako sebe samého.« 

Toto máme mít stále před sebou, a pokud naše síly stačí, podřizujme svůj rozum více citům 

lásky! Jen cestou lásky zdokonalujeme se v tomto ţivotě, jen cestou lásky se nejlépe 

připravujeme na ţivoty příští. 

Takoví jedinci, kteří, jako na příklad svatý František z Assisi, dokázali svým ţivotem, ţe jsou 

tak dokonalí, ţe mohou vejíti přímo do království nebeského, ti dokázali svoji dokonalost 

svým ţivotem posledním, který však nebyl jejich ţivotem prvním. I svatý František, i ostatní 

dokonalí lidé jemu podobní, neţ dospěli tak daleko, kdy dosáhli poslední inkarnace, museli 

prodělat celý postup a vývoj svůj v mnoha předcházejících ţivotech. Ţe tomu skutečně tak 

jest, dokázal Pán Jeţíš na svatém Janu Křtiteli, o němţ řekl: 

»A chcete-li přijmouti, on jest Eliáš, který přijíti měl.« 

To jest odpověď Jeţíšova na otázku apoštolů, kdo jest svatý Jan Křtitel, kdyţ byl Pán Jeţíš 

řekl předem:  

»Amen, pravím vám, mezi syny ţenskými nepovstal větší nad Jana Křtitele, ale kdo jest 

nejmenší v království nebeském, jestiť větší neţli on.« 

Zde jest znovu potvrzena poslední inkarnace Jana Křtitele, kterého Pán Jeţíš uznával za 

největšího syna, nejdokonalejšího člověka, a přece ještě jen nebyl tak daleko, aby v království 

nebeském předčil toho nejmenšího. Zde také Pán Jeţíš poukázal jasně na vývoj duší lidských, 

jak na pláni pozemské, tak i v duchovních sférách. 

I nebeské království je rozděleno na stupně. Stejně jako zde na zemi musíme se zdokonalovat, 

abychom byli tak dokonalí, jako Otec náš dokonalý jest, tak také pro dosaţení této 

dokonalosti musíme procházet od stupně k stupni i v království nebeském.  

A oněm lidem, zejména studovaným, kteří se domnívají, ţe všecka moudrost světa je jen ve 

vědě a v našem rozumování o ţivotě, a kteří popírají samozřejmosti, vyplývající z Evangelia, 

Pán Jeţíš pověděl toto: 

»Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, ţe jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými a 

zjevil jsi je nemluvňatům.« 

Pán Jeţíš znal velmi dobře, jak vědecké předsudky a různá naučení z knih, v nichţ je 

obsaţena jen lidská moudrost, jsou překáţkou k chápání vyšších duchovních pravd. Věděl, ţe 

nikdo, kdo se takto něčemu naučil, neopustí rád to, k čemu dospěl tak pracně, a proto také v 

těchto lidech nehledal, ţe by byli ochotni zaměnit své lidské vědomosti za Boţské, nebo ţe by 

dovedli podřídit svůj rozum duchu a moudrosti Boţí. Vyvolil si proto první své učedníky z 

lidí prostých, učeností nezatíţených, tedy lidi chudé duchem moudrosti - učenosti lidské. 

Čím prostší člověk, tím je schopnější chápat učení Jeţíše Krista i všechny záhady v něm 

obsaţené. Jeho víra není zviklána jeho rozumem ani ţádnou učeností. 

Evangelium je plno podobenství, a tato podobenství jsou odůvodněna tím, ţe Pán Jeţíš mluvil 

k mnoţství lidí, na různém stupni duchovního vývoje stojících. Předkládal-li lidu různé 

pravdy v podobenstvích, činil tak proto, aby kaţdý mohl snáze, dle svých schopností, dle 

stupně svého duchovního vývoje pravdy ty chápati. Pravda jest a zůstane vţdycky jen jedna. 

Jen výklady této pravdy se liší a musí se lišiti dle stupňů vyspělosti jednotlivých lidí. Táţ 

pravda zůstává pravdou, i kdyţ ji ve vyšších stupních duchovního ţivota chápeme jinak neţ 

v niţších. 

Pán Jeţíš sám řekl, ţe mluví v podobenstvích proto, ţe by plnou pravdu, bez podobenství 

vyslovenou lid dosud nechápal. Proto i k apoštolům mluví v podobenstvích, a řekl jim: 

»- ale aţ jednou přijde čas - poznáte.« 
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Příklad toho, kam vede nesprávné, rozumářské, zcela falešné chápání Evangelia, zaznamenaly 

nedávno noviny, v případě jednoho písmáka, který rozumem svým bral doslovně verše z 

Evangelia a uťal své ţeně ruku. Odvolával se na Evangelium svatého Matouše, na VIII. verš z 

kapitoly XVIII., který zní: 

»Protoţ, jestli ruka tvá nebo noha tvá pohoršuje tě, utniţ ji a vrz od sebe. Lépe jest tobě d o  

ţ i v o t a  v e j í t   i kulhavému a bezrukému, neţli dvě ruce a nebo dvě nohy majícímu, býti 

uvrţen do ohně věčného.« 

Tento verš nenabádá jistě k tomu, abychom své zdravé tělo na této zemi mrzačili. Tento verš 

ukazuje nad jiné jasněji na zákon reinkarnace, který je velmi nesprávno popírati. Vţdyť mluví 

se zde o  v e j i t í  d o  n o v é h o  ţ i v o t a , a jedná se o poznání v ţivotě záhrobním, na 

cestě očistné. Poznal-li někdo na této cestě očistné, ţe v minulém jeho ţivotě prohřešila se 

jeho ruka nebo noha, pak má do nového ţivota vstoupit raději bez ruky nebo bez nohy. 

Tím také lze si vysvětlit, ţe se jiţ některé děti rodí s tělesnými vadami. To jsou výsledky 

poznání hříchů z předcházejícího ţivota, k němuţ duše dojde na své cestě očistné, v době od 

posledního odchodu svého z těla do nového vtělení k dalšímu ţivotu pozemskému. 

Tento názor potvrzuje také spravedlnost Boţí, nad kterou lidský rozum se velmi často 

pozastavuje a ptá se, jak k tomu přijdou lidé, kteří jiţ od svého zrození jsou slepí, hluší, 

chromí, nebo jiným utrpením postiţení, kdyţ vedle nich ostatní mají všechny své údy zdravé. 

Kdyby nám vysvětlení o tom nepodala reinkarnace a s ní spjatý zákon, ţe všechno neodčiněné 

zlo jednoho ţivota musí si kaţdý odpykal v ţivotě příštím, pak by snad toto pochybování 

lidského rozumu o spravedlnosti Boţí bylo skorem na místě. 

Leč přes to přese všecko církve přecházejí a houţevnatě trvají na tom, ţe existuje pouze jeden 

jediný ţivot lidský, a po něm pouze nebe, očistec nebo peklo. Dle tohoto názoru nebyl by 

vůbec moţný ţádný vývoj duší, a dále pak, nejen spravedlnost a moudrost, nýbrţ i Láska Boţí 

byla by tím brána v pochybnost. 

Jsme všichni dítkami jednoho Otce, který nás všecky stejně miluje. Pro všecky stejně 

ustanovil moţnost vývoje, pro všechny stejně platí zákon odplaty. Kdyby se lidský rozum 

tisíckrát vzpíral těmto velikým pravdám, neunikne nikdy důsledkům těchto nezměněných a 

nezměnitelných zákonů. 

Další, co lidský rozum a zejména církve špatně chápou z Evangelia, jsou slova Pána Jeţíše: 

»Co Bůh spojil, toho člověk nerozlučuj!« 

Předně: Dva lidé nejsou spojeni Bohem ani tehdy, kdyţ je sňatku jejich poţehnáno knězem, 

ani kdyţ jsou oddáni na radnici. Slova »co Bůh spojil« mají hlubší význam. Bůh spojuje jen 

duše čisté, upřímně a obětavě se milující láskou čistou, ne smyslnou. Takové duše nemá 

právo nikdo násilím rozdělovat, proti sobě popouzet a jim překáţet, aby se spojily nejen 

duchovně nýbrţ i tělesně. Jen tam, kde se najdou těsně k sobě přiléhající, k sobě náleţející 

poloviny duší, které by tvořily pospolu dokonalou jednotu, dokonalý celek, jen tam lze mluvit 

o spojení Boţím, ať jiţ je toto spojení potvrzeno církví nebo úřadem. 

Bůh nespojuje však nikdy duše, které se nehledaly, které k sobě nenáleţejí, které spojuje buď 

mamon, nebo je přitahuje tělesná, smyslná láska. Taková dvojice není a nemůţe být nikdy 

spojena Bohem, ani kdyţ se jí dostane posvěcení. 

Pán Jeţíš sám připouští rozdělení manţelství pro smilství. Kolik manţelství muselo by však 

být dnes rozděleno pro tento přestupek, kdyby měla být rozloučena všechna manţelství, 

v nichţ se jeden nebo druhý prohřešil cizoloţstvím! Vţdyť dnes se manţelství uzavírají takřka 

na výpověď, a pěstuje se v nich zcela otevřeně volná láska. Lidé se dnes jiţ ani nenamáhají s 

přemýšlením, zda jsou si povahově, zájmově, duševně blízcí, stačí jim pouhé zalíbení v 

druhém, a v takovém smyslovém zalíbení, z něhoţ se vţdy velmi rychle vystřízliví, uzavírají 

hned sňatek. A nabaţí-li se smyslných poţitků, nemají docela nic, co by je poutalo, a kaţdý 

pak zase jinam se obrací. 
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Takové dva lidi byste chtěli, pro falešný výklad slov Kristových »co Bůh spojil, toho člověk 

nerozlučuj,« nutit, aby tuto prostituci páchali dále a proţívali přitom pravé peklo 

nesnesitelného souţití? Takové manţele Bůh nikdy nespojil, a také ani nelze takovou dvojici 

za skutečné manţele pokládat. 

Kdyby takovíto lidé ţili pospolu úplně volně, bylo by to úplně totéţ, jako kdyţ k tomuto 

způsobu ţivota mají posvěceni církevní. Ba toto volné spojení bylo by dojista ještě lepší, 

neboť církev má zde jistě jiné, váţnější úkoly, neţ potvrzovat namnoze nemravná manţelství. 

Proto také církve neměly by tolik ţelet, ţe se dnes uzavírá takové mnoţství sňatků na úřadech. 

Ani tam, ani v kostele nespojuje Bůh dva lidi, kteří duchovně k sobě nenáleţejí. 

I kněţský celibát je výsledkem rozumářského chápání Evangelia, neboť Pán Jeţíš řekl jasně: 

»Jsou zajisté panicové, kteří se tak ze ţivota matky zrodili, a jsouť panicové, kteříţ panici 

učiněni jsou od lidí. A jsou panicové, kteří se sami v panictví oddali pro království nebeské. 

Kdo můţeš pochopiti, pochop!« 

Neţádá se tedy na knězi panictví. Kněţí jsou tedy oněmi panici, kteří od lidí byli učiněni, 

neboť chtějí-li se stát knězi, nutí je církev k celibátu. Ale jak se tento celibát zachovává, je 

všeobecně známo. Můţe však někdo kněze odsuzovat za to, ţe celibát porušil a ţije jako jiný 

člověk? Můţe to být ten nejlepší kněz, nejušlechtilejší člověk, ale on nevyšel jako panic ze 

ţivota matky své, a také necítí v sobě dosti síly, aby se panictví oddal pro království nebeské. 

Nemůţe za to, ţe byl lidmi k panictví donucen, a proto, kdyţ toto panictví nemůţe vţdycky 

dodrţet, nese pak po celý ţivot těţké výčitky svědomí. 

Je ještě celá řada věcí, které by se daly z Evangelia vyjmout a upozornit na to, jak jsou špatně 

chápány, ale domnívám se, ţe věci uvedené jiţ docela stačí. 

Jen na konec chtěl bych ještě upozornit na to, jak se lidský rozum staral o zkreslení ukřiţování 

a zmrtvýchvstání Páně. 

Někteří dokazovali, ţe Pán Jeţíš nezemřel na kříţi, ţe byl s kříţe sňat pouze v mdlobách. 

Dovozovali to z toho, ţe při probodení boku Pána ]eţíše vytekla krev a voda. Kdyby prý byl 

mrtvý, nebyla by tekla krev. 

Tedy i k těmto nejvyšším mysteriím sahal rozum lidský, aby se zdál velkým, povýšeným nad 

těmito svatými událostmi. Odpovídat na tyto věci, bylo by dojista pod důstojnost svatého 

Evangelia. 

Jen ještě na jednu věc, související s posledními okamţiky ţivota Pána Jeţíše zde na zemi, 

chtěl bych upozornit - a to jest Jidáš. 

Všechny církve bez výjimky odsuzují Jidáše jako člověka zatracení hodného, a přece si toho 

Jidáš tak zcela nezasluhuje. Vţdyť on byl jistě nástrojem vyvoleným k tomu, aby naplněna 

byla slova Písma, prorokující zrazení a smrt Pána Jeţíše Krista. 

Jiţ ve Starém Zákoně bylo zjeveno, co se bude dít, a sám Syn Boţí, Jeţíš Kristus věděl dobře, 

koho si v Jidáši vyvoluje. Věděl od začátku, ţe je tím, který je určen k tomu, aby Ho zradil. 

Také celé působení Jidášovo v kruhu apoštolů je velmi zajímavé. Škoda jen, ţe se o něm v 

Evangeliu nepíše více. 

Jidáš, stejně jako všichni ostatní apoštolové, byl původně přesvědčen, ţe se Jeţíš stane králem 

ţidovským na této zemi, který vysvobodí Izraelity ze jha římského. Nemohl-li nalézt souhlas 

u ostatních apoštolů, pracoval sám na svůj vrub na přípravách k převratu. Ve skutečnosti chtěl 

docílit největších oslav pro Pána Jeţíše Krista. On to byl, který připravil tak slavnostní vjezd 

Pána Jeţíše do Jerusaléma na Květnou neděli. A proto také jistě nezrazoval Pána Jeţíše pro 

oněch třicet stříbrných, nýbrţ spíše proto, aby obelstil nepřátele Jeţíšovy a vyvolal vzpouru 

proti panstvu nad Izraelity.  

Jidáš rozhodně počítal s tím a spoléhal na to, ţe Syn Boţí, Jeţíš, který tolik zázraků učinil, a 

který jiţ tolikrát unikl zlobě nepřátel, dokázal stát se neviditelným a zmizet, ţe učiní tak ze 

své moci i tentokráte. Ale kdyţ pak Jidáš poznal, ţe jeho výpočty a domněnky byly klamné, 
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protoţe byly v poslední chvíli zosnovány Satanem, jak je z Evangelia jasně zřejmo, tu vrátil 

peníze ţidovským kněţím a šel sám na sobě vykonat ortel smrti a oběsil se. 

Tělo Jidášovo spadlo se skály do strţe, kde s vyhřezlými vnitřnostmi zůstalo leţeti. Věru 

podivuhodné bylo i to, v jaké poloze byl zde Jidáš nalezen. Leţel se zrakem obráceným k 

slunci, s úsměvem na rtech, jako by mu v posledním okamţiku jeho ţivota bylo andělem 

nějakým oznámeno, ţe byl přijat na milost. Snad mu bylo zjeveno, ţe nemůţe být trestán za 

čin, k němuţ byl pouţit jako pouhý nástroj. 

Tuto věc nevyvrací ani slova Pána Jeţíše, který řekl, ţe tomu člověku bylo by bývalo lépe, 

kdyby se byl ani nenarodil. Svatá, pravda! Vţdyť úkol, k němuţ byl Jidáš vyvolen, nemusel 

mu nikdo závidět! 

Proto také křesťanská láska měla by nás pohnout spíše k soustrasti s Jidášem neţ k jeho 

odsuzování. Nejsme povoláni k tomu, abychom skutky jeho tak příkře soudili! 

»Jestiť, kdo ho souditi můţe -« ale ten je spravedlivý a přitom láskyplný Otec náš, který, aby 

naplněn byl plán Jeho nejvyšší, určil jej, jak Starý Zákon předpověděl - za zrádce. Spíše byla 

by na místě. vroucí modlitba za něj, aby, musí-li za své hříchy pykat, Bůh jeho utrpení 

zmírnil. 

Jsem přesvědčen, ţe sám Pán Jeţíš Kristus ve Své veliké Lásce a ve Své veliké moudrosti 

dávno jiţ mu odpustil. Odpustil mu jistě nejen proto, ţe Jidáš vzal na sebe úkol tak odporný a 

těţký, nýbrţ především proto, ţe Jidáš nebyl sám zodpověden za svůj čin. »Byl to d á b e l , 

který do něho vstoupil« - tak sám Pán Jeţíš Svým apoštolům řekl. 

A nyní, konče tuto rozpravu o Svatém Evangeliu a lidském rozumu, doporučuji vám všem, 

kdoţ jste čtenáři Písma, a u nás jest jich hodně, pamatujte na slova Kristova, ţe »litera 

umrtvuje a duch oţivuje«. 

Proto přistupujte ke čtení Písma Svatého s duchem a ne s rozumem, a pak budete je lépe 

chápat. Pak také přinese vám mnohem větší uţitek. Bůh vám k tomu pomoz a Duch Svatý vás 

k tomu osvěť! 

 

17. Obroda veřejného života životem duchovním 

(Přednáška proslovená na Smíchově 10./2. 25.) 

 

Ţivot duchovní a ţivot hmotný, tedy i ţivot veřejný, splývá neustále v jedno, takţe je úplně 

mylné se domnívat, ţe by se v ţivotě hmotném i veřejném dělo něco bez neustálého vlivu 

ţivota duchovního. Kaţdý náš krok, kaţdý náš čin je řízen a určován světem duchovním. Ať 

chceme nebo nechceme, jsme pouhými nástroji duchovních sil, které se námi projevují a 

naším prostřednictvím uskutečňují své plány. Mnohdy přímo cítíme dotek těchto sil, které 

přicházejí jako různé naléhavé podněty a nutí nás, ba přímo svádějí k provedení různých činů. 

Přesto dnešní materialistický svět odmítá a nepřiznává vliv duchovního světa a věří, ţe 

všechno řídí a ve svém ţivotě si určuje sám svým rozumem. Nevěřte tomu! I váš rozum stojí 

pod vlivem duchovního světa, který se vámi projevuje ve světě hmotném. 

Nesmíme však nikdy zapomínat, ţe ve světě duchovním, stejně jako ve světě hmotném, trvá 

věčný zápas vlivu dobra Ducha Boţího, proti vlivu zla - Satana. Tyto dva proudy se neustále 

prolínají a bojují mezi sebou o získání duší lidských, aby jejich pomocí dosáhly uskutečnění 

svých plánů. 

Člověk se svojí svobodnou vůlí má neustále na vybranou, ke kterému z obou proudů 

duchovního světa se přikloní, chce-li následovati Ducha Dobra či ducha zla. 

Na základě zákona přitaţlivosti - stejné přitahuje stejné - člověk ušlechtilý je přístupen 

neustále vlivům dobra. Jím působí vţdycky ušlechtile a spravedlivě jen Bůh. Naproti tomu 

lidé sobečtí, uznávající za nejvyšší autoritu svůj vlastní rozum, který pracuje jen v jejich 

vlastní prospěch, stávají se velmi často nástroji ducha zla. Podle toho také celé jejich počínání  
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vypadá a výsledky jejich skutků se pak objevují i v ţivotě veřejném. 

Kdyby lidstvo připustilo vliv duchovního ţivota a bylo si vědomo obou protichůdných vlivů, 

které na ně odtud neustále doléhají, dovedlo by také mnohem snáze a mnohem přesněji 

rozlišovat vliv dobra od vlivu zla. Jen popírání a odvracení se od vyššího duchovního ţivota 

přivedlo lidstvo k oněm smutným koncům, jaké se jeví nejen v ţivotě jednotlivců, nýbrţ i v 

ţivotě celku. Proto také obrodě ţivota veřejného můţe prospět jen hlubší, opravdové poznání 

ţivota duchovního, vnitřního. 

Rozumový člověk, nepřístupný vyšším popudům duchovním a citovým, projevil a projevuje 

stále velmi málo schopností k ţivotu etickému, určenému pro dobro všeho lidstva, pro dobro 

celku. Na místě snahy pracovat ve prospěch celku, stará se kaţdý jen o své sobecké cíle a 

vlastní prospěch. Mnohdy nevybírá ani prostředky, jakými si k dosaţení svých cílů 

dopomůţe. Jeho cesta za sobeckými ideály nezná ohledy k nikomu. 

Takový člověk velmi často ublíţí těţce všem, kdoţ mu stoji v cestě. Mnohdy, však ještě 

nebezpečněji ublíţí těm, kteří se přihlásí k jeho stoupencům a následovníkům ve veřejném 

ţivotě. 

Historie nás učí, ţe byli vţdycky, jsou a budou to právě jednotlivci, kteří uplatňují svůj vliv 

na ţivot veřejný a stávají se vůdci lidu. Takovému vůdci, který vysloví v pravý čas zvučné  

heslo, podaří se snadno strhnout za sebou celý dav, který slepě, nekriticky, mnohdy i s 

naprostým fanatismem plní vše, co vůdce tento hlásá a od svých stoupenců vyţaduje, a nikdo 

neuvaţuje, zda je to opravdu správné. 

I největší události v historii světa, dalekosáhlé převraty, ohromující vynálezy i zkázonosné 

rozvraty, vše to bylo vţdy vyvoláno v ţivot a uskutečněno pouhými vynikajícími jedinci, 

kterým z duchovna byla dána schopnost, moc a síla, aby tyto veliké skutky vykonali. Dle 

toho, co tito jedinci k sobě přitahovali, projevil se jimi buď Duch Dobra nebo duch zla. 

Proto je vţdycky třeba dát velmi dobrý pozor na to, koho zvolíme svým vůdcem, jaké vlivy se 

jím projevují. Neoceňujme nikdy ţádného vůdce podle počtu jeho stoupenců, nýbrţ vţdycky 

jen podle výsledků práce, kterou on a jeho stoupenci společně vykonali. 

Lidstvo potřebovalo vţdy a bude stále potřebovat vedení, a proto si staví do popředí vţdy 

nové a nové vůdce. Nestačí však, aby tito vůdcové přišli vţdy s novými, zdravými, 

dokonalými hesly. Zdravá, správná a dokonalá musí být i cesta, která má vést k uskutečnění 

těchto hesel v praktickém ţivotě. I nejsvětější pravda, která ke svému zţivotnění pouţívá 

násilí, i nejvyšší cíl, který se uskutečňuje za cenu cizích obětí, i nejdokonalejší ideál, který byl 

potřísněn krví a násilím, ztrácí na ceně. Kaţdé zlo, byť bylo i spácháno ve jménu nejvyššího 

ideálu, zůstává vţdycky zlem, které umenšuje nejen zásluhy, nýbrţ i cenu vykonaného díla. 

Dnešní lidé neuvaţují tuze o tom, koho si mají vybrat za svého vůdce a jakými vlivy jest 

jejich vůdce ovládán. Rozhodnou se nejraději pro toho, kdo je ochoten vést je tak, jak si oni 

přejí, jak jejich sobeckému ţivotu zdá se nejpohodlnějším. Mnohdy, i kdyţ dobře volí, 

vybéřou si ze zásad svého vůdce jen to, co je jim osobně nejvýhodnější, co se jim zdá, ţe je 

pro ně prospěšné a uţitečné. K ostatním poţadavkům a zásadám svého vůdce, které by 

vyţadovaly trochu sebezapření, případně i obětí, neznají se vůbec. 

Toto polovičaté, nedůsledné následování vyvolených vůdců je dnes nejčastějším zjevem 

veřejného ţivota. 

Objeví-li se jiţ mezi námi člověk Boţí, osvícený a nadaný, který má opravdové schopnosti k 

ušlechtilému vedení lidstva, tu zpravidla vyvstane vţdy hned celý zástup těch, kteří se staví 

proti němu a kteří se snaţí drzostí svou vniknout na vlivná místa a dílo onoho člověka 

překazit třebas i násilím. Bývají to většinou lidé prázdní, bezvýznamní, ovlivnění duchem zla, 

kteří ničí dílo zástupců dobra a starají se, aby omezili jejich vliv, umenšili jejich moc a 

znemoţnili jim stát se vůdci takovými, jakými jsou schopni být a jakými mají být. 

Případy takových vůdců i podobných škůdců známe z historie, ba známe je i z doby dnešní. 

Budou se opakovat stále, dokud lidstvo ve svém sobectví a nelásce bude propadat vlivu zla. 



117 

Nemusím ani uvádět jména a zastavovat se u jednotlivých případů, které by potvrzovaly 

pravdivost mých slov. Stačí, rozhlédnete-li se sami po minulosti, nebo přehlédnete-li poměry 

dnešního veřejného ţivota, kde proti vůdcům, a to opravdovým, dokonalým vůdcům, stojí 

celé hradby nepřátel. Existuje-li ve vás cit pro právo a spravedlnost, dovedete-li odhadovat 

lidi nikoliv podle velikosti jejich hesel, nýbrţ podle výsledků jejich práce, přijdete sami k 

názoru, který z oněch v popředí stojících nebo do popředí se hrnoucích lidí je vůdcem 

vyvoleným Bohem, a který z nich je vyvoleným nástrojem Satanovým. Pak také se nikdy 

nebudete hlásit mezi stoupence těch, kteří toho naprosto nezasluhují. 

Číst dnes noviny, znamená dovídat se denně o nových špinavých, přímo odporných aférách, 

nečestných podvodech a zpronevěrách, kterých se dopouštějí i lidé na vlivných vedoucích 

místech. Všechna důvěra, která je povolala na jejich vedoucí a zodpovědná místa, ukázala se 

klamnou, protoţe tito lidé dali se vést duchem zla, který radami svými hověl nejlépe jejich 

sobectví. Pod jeho vlivem nedovedli jiţ rozlišovat cizí majetek od vlastního, nebáli se sáhnout 

po něm k vlastnímu svému obohacení. 

Takovéto činy, o nichţ se pak veřejnost dovídá, otřásají silně její důvěrou ve vyvolené vůdce, 

ba otřásají i důvěrou v takové veřejné činitele, kteří si důvěry, této plně zaslouţí. 

Všichni účastníci veřejného ţivota měli by si vţdy v prvé řadě uvědomit to, ţe jejich osobní 

zájmy a sobecké touhy po zisku mají a musí ustoupit do pozadí ihned, jakmile se sami octnou 

na místě veřejného činitele. Jejich povinností je ukázat v prvé řadě, ţe jsou hodni důvěry, 

která jim byla svěřenou funkcí projevena. Pak by jistě nikdy nepřipustili, aby se sami 

obohacovali na účet těch nejmenších v národě, kteří jsou oţebračováni a vháněni do bídy a 

hladu. 

To není a nebude nikdy výsadou demokracie - jak si snad mnohý z veřejně činných lidí 

představuje - ţe jeho vedoucí místo dává mu právo naplnit svou kapsu na účet příslušníků 

státu. Pravá demokracie nepřipouští, aby o osudu národa mohl rozhodovat kaţdý, třebas i 

neschopný a nepoctivý člověk, v jehoţ prospěch mluví jen jeho politická legitimace. 

Demokracie má dávat volnost všem, ale musí být v kaţdém směru mravná, a poctivě, v zájmu 

celku, v zájmu národa stavět do popředí vţdycky jen lidi nejschopnější, v kaţdém ohledu 

mravné. 

Vzpomínám na doby svého dětství, na chvíle, kdy můj rodný okres hledal svého zástupce do 

Vídně. Volba poslance znamenala vţdy najít nejlepšího, nejschopnějšího, nejzpůsobilejšího 

člověka v kraji. A s jakou úzkostlivostí a jak promyšleně byl tehdy hledán! Musel mít 

všechny potřebné vlastnosti pro zástupce lidu. aby byl vůdcem opravdu schopným, a proto 

přicházela v úvahu nejen jeho inteligence, vědomosti a schopnosti, nýbrţ hlavně a především 

jeho bezúhonný, čistý ţivot. A kdyţ takovýto poslanec byl zvolen, tu všechno občanstvo, bez 

rozdílu politické příslušnosti, sklánělo se před ním v nejhlubší úctě, neboť si bylo jisto, ţe 

byl-li vyvoleným, je skutečně nejlepším, nejdokonalejším člověkem mezi nimi. 

Od těch dob se mnoho a mnoho změnilo. Dnes dávno jiţ ani páni poslanci ani páni senátoři 

nemají té váţnosti a nedotknutelné úcty, jaká náleţela těmto vyvolencům národa doby 

dřívější. O volbě těchto vůdců rozhodují dnes nikoliv jedinci, nýbrţ politické strany, které 

podle svých záhadných klíčů uplatňují své lidi. 

Můţeme však mít ke všem těmto vůdcům důvěru, ţe budou poctivě a správně hájit naše 

celostátní zájmy? Neviděli jsme velmi často, ţe zájmy státní a zájmy národní musely 

mnohokráte ustupovat zájmům politických stran, někdy dokonce i zájmům jednotlivců? 

Zde tedy v prvé řadě bylo by zapotřebí obrody veřejného ţivota ţivotem duchovním, 

vyvěrajícím z duchovních sfér dobra, nikoliv z duchovních sfér zla. 

Myslíte, ţe by bylo u nás došlo také k tak veliké a těţké krisi hospodářské, kdyby všichni naši 

veřejní činitelé byli přístupni duchovnímu vlivu dobra? 

Měli jsme v popředí znamenitého, nejvýš schopného muţe, který s celou energií a z celé duše 

pracoval pro zájmy státu a zlepšení jeho hospodářských poměrů. Byl to náš první ministr 
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financí, dr. Rašín. Měl své zásady, a vše co hlásal, plnil v prvé řadě sám. Věděl dobře, co 

chce, dovedl také své myšlenky uplatnit a s neotřesitelnou, neoblomnou energií hájit. Třebaţe 

celý svět pohlíţel na něho jako na genia, víte, jak skončil u nás. 

To nebyla jen rána z revolveru jednoho člověka, na jehoţ bedra se celá vina Rašínovy smrti 

svezla. To byl výsledek ohromné štvanice proti němu, kterou pozdvihli právě lidé ovládaní 

zlem, kterým Rašín nejvíce překáţel, ţe si nemohli plnit své kapsy. A onen poslední, vrah, 

který vypálil svoji zkázonosnou ránu, byl pouhou obětí těchto štvanic, pouhým nástrojem zla, 

které v tomto prostředí nenávisti nalezlo vhodnou příleţitost k svému uplatnění. 

Kdyby byl dr. Rašín zůstal, jsem přesvědčen, ţe by to bylo vypadalo jinak nejen se státními 

financemi, nýbrţ i všeobecně v hospodářských otázkách. 

Vzpomínám tu na prorocká slova jednoho známého Američana, který po jmenování doktora 

Rašína ministrem financí přišel mu blahopřáti a řekl: 

»Gratuluji vám, ţe jste se stal ministrem financí státu tak bohatého, ve kterém můţete dospět 

tak daleko, ţe vaši příslušníci nebudou muset platit skorem ţádné daně. Ba naopak můţe přijít 

doba, kdy stát bude ještě platit svým příslušníkům dividendy.« 

Dr. Rašín se tehdy usmál a odpověděl: 

»Máte skorem pravdu, příteli, ale nesměl by ten národ ani jeho zástupci chtít tyto dividendy 

vybírat si hned. Na to si musí počkat, aţ si všecko uspořádáme tak, aby to bylo moţné.« 

Bohuţel, tento velký státník odešel předčasně, a poměry, jak se utvářily po jeho odchodu, 

neslibují nikterak naplnění onoho proroctví. Sobectví některých vlivných jedinců a nepravých 

vůdců zmařilo ideál Rašínův, takţe světová krise měla i u nás smutnou ţeň, která se tak 

krvavě zařezávala do těla celého národa. 

Skutečná obroda veřejného ţivota ţivotem duchovním nesměla by se omezit pouze jen na 

politiku a státní zřízení. Musela by nutně proniknout i do menších celků, jako jsou okresy, 

obce, atd. I zde musely by být veřejné funkce svěřovány lidem opravdu schopným, ne 

protekčním, ale především poctivým. 

Dnes se člověk přímo otřásá hnusem při čtení různých těch nepoctivých afér a podvodů, které 

ukazují, jak nízké duše, vlivu zla úplně propadlé, zaujímají stále různá místa veřejná. Jaká 

otrlost, zpronevěřit cizí peníze! Jaký cynismus, sáhnout i na peníze svých chudých kamarádů, 

obohatit se třebas i ze sirotčích peněz! 

Člověku je aţ úzko nad tím, jakou morálkou je dnes zaplaven svět, který tyto zprávy přijímá 

jiţ tak nějak sklesle, jako by byly nezbytnou součástkou dnešního ţivota. Tato morálka 

falešné demokracie zaplavila jiţ veřejný ţivot tak, ţe lidé opravdu ušlechtilí a schopní, kteří 

nebyli dosud špičatými lokty a drzými čely z veřejného ţivota vypuzeni, straní se jej raději 

sami. Hrozí se toho, aby nepřicházeli do bliţšího styku se špínou, která se denně na veřejnost 

provaluje. 

Avšak nemyslete si, ţe tím, kdyţ se veřejně vypírá toto špinavé prádlo, pomůţete nějak 

morálce! Nemyslete si, ţe lidstvo bude o to lepší, bude-li o všech těch nepravostech do detailu 

informováno. Zejména ţurnalistika měla by si uvědomit, ţe těmito špatnými příklady a tímto 

záporným jednáním vyvolává v nízkých duších jen mocnější vlivy zla. I kdyţ se tu objevují 

současně i těţké důsledky onoho zla, přec někteří vidí tu příklad, který jsou ochotni 

následovat, aby si mohli dovolit také všechno to, co si dovolil a z nepoctivě získaných peněz 

popřál ten, který byl třebas jiţ i odsouzen. 

Obroda veřejného ţivota pomocí ţurnalistiky byla by moţná jen tehdy, kdyby z novin 

zmizely všechny zprávy negativní, záporné, zprávy o podvodech, vraţdách, krádeţích, a na 

místě nich byly noviny vyplněny samými zprávami kladnými. Bylo by jistě uţitečnější 

předkládat lidu příklady lidí ušlechtilých, nezištných, zásluţných pracovníků, plodných 

umělců a připomínat jejich zásluhy na poli umění, veřejného nebo hospodářského ţivota. 

Kdyby duše lidské byly denně naplňovány těmito klady duchovního ţivota, přijímaly by z 

duchovních sfér také jen kladné, ušlechtilé popudy. Dle zákona - stejné přitahuje stejné - 
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nemohlo by se dít jinak, a výsledky toho by se nezbytně objevily i v ţivotě veřejném. Pro zlo 

nebylo by rozhodně místa v duších lidských, které by se zabývaly neustále jen a jen skutky 

dobra a zásluhami lidí, kteří projevili schopnosti i vůli obětovat se pro celek. 

Čte-li však člověk denně samé negativní zprávy, líčící jen zápor ţivota, čte-li stále jen o 

podvodech, loupeţích, vraţdách, krádeţích a zpronevěrách, tu se duše lidská pohybuje stále v 

těchto sférách špatnosti a je schopna přitahovat z vesmíru zase jen to, čeho je sama plna. 

Nezapomínejme nikdy, ţe lidská myšlenka je magnetem, který přitahuje a kolem člověka 

soustřeďuje to, čím se obírá. Dle toho jaké jsou naše myšlenky, získáváme buď pomoc 

dobrých bytostí, nebo propadáme vlivu bytostí zlých. 

Proto ţurnalistika, která si tuto skutečnost patrně ani neuvědomuje, působí na mnoho lidí 

velmi zhoubně, klade-li jim před oči soustavně samé příklady zla a nepravostí, jimiţ se 

myšlenky jejich musí pak zabývat. Třebas by úkol i cíl ţurnalistiky leţel právě na opačné 

straně, přece výsledky její činnosti jeví se u mnoha lidí v tom, ţe se tím více odvracejí od 

dobra a kloní ke zlu. Nejedna zpráva z novin dala by se označit jako přímé vychovávání ke 

zlu a poučování nevědomých o rafinovaných prostředcích zla. 

Proto byla by obroda veřejného ţivota ţivotem duchovním právě po této stránce nejvýš 

potřebná. 

Tímto způsobem vychovával by se také v lidu vkus, a i čtenáři knih sahali by jen po knihách 

ušlechtilých, ze kterých mohou získat pouze kladné ovoce pro svůj ţivot. Netouţili by po 

literatuře sensační, nervy rozrušující, která nikdy nedopřeje duši čtenáře, aby v ní zvítězil vliv 

dobra nad zlem. Ve všem, tedy i v umění má být a musí být tendence ušlechtilá, 

vychovávající k lepšímu, láskyplnějšímu ţivotu. 

Působí-li ušlechtilá hudba na duši posluchačů tak, ţe jsou mnohdy aţ k slzám dojati, ţe přímo 

cítí, jak při poslouchání rajských tónů hudby vniká do jejich duše cosi vyššího, lepšího, 

ušlechtilejšího, stejnými dojmy má působit na člověka i jiné umění, tedy i kniha. V knize má 

člověk nalézt to, co duši jeho povznáší a k lepším činům nabádá, a proto všechny publikace, 

jeţ se mezi lidmi šíří, měly by vycházet s tendencí zušlechťjící, povznášející. 

To, co chcete v duších lidských vyvolat, jaké skutky od nich ţádáte, jak se mají projevit ve 

svém denním ţivotě, takové věci jim předkládejte! Budete-li neustále pamětlivi obklopujících 

nás vlivů duchovního ţivota, postaráte-li se o to, aby vliv dobra byl zdůrazňován na úkor 

vlivu zla, pak poznáte záhy, jaké krásné výsledky této práce ukáţe vám ţivot veřejný. 

I dnešní radio mohlo by znamenitě působit na obrodu ţivota veřejného ţivotem duchovním. 

Mnoho věcí, které nemají mnohdy jiný význam neţ lehce pobavit, dalo by se snadno zaměnit 

účinnými výklady a přednáškami, jaké slýcháme s radostí na příklad od prof. dra Kozáka, dra 

Hromádky, dra Norberta Čapka, dra Emila Svobody nebo z úst nad jiné vynikajícího 

presidenta České Akademie, dra J. B. Foerstera. I z Brna a Mor. Ostravy ozvaly se podobné, 

velmi cenné hlasy. Takové přednášky zanechávají v duši lidské hluboký dojem. Takovými 

slovy rozechvívá se duše jako struny harfy, a je schopna pak vyloudit tak krásné pocity, které 

budují přímo předsevzetí ţít ušlechtilejším, nesobeckým a obětavým ţivotem. 

Máme jiţ dnes několik vynikajících pracovníků na poli duchovní obrody veřejného ţivota. 

Poslouchejme je, ale nejen poslouchejme - řiďme se také jejich slovy! Snaţme se uvést jejich 

ideály do svého všedního ţivota! Velmi brzy pak poznáme, jak krásně a šťastně bude se nám 

ţít. 

Obrody veřejného ţivota ţivotem duchovním jest zapotřebí nezbytně také v ţivotě 

hospodářském. O tomto problému mluvil nedávno velmi krásně v radiu Tomáš Baťa. Dle jeho 

slov se má v hospodářském ţivotě kaţdý člověk pokládat za sluţebníka celku. Nemá při 

kaţdém kroku, při kaţdém podniku a při kaţdé kalkulaci počítat jen na to, co mu to vynese. V 

první řadě a především má mít na mysli, přinese-li to uţitek celku. 

»Kaţdý dělník hoden je své mzdy« - řekl Pán Jeţíš, ale jen takové mzdy, která mu přísluší, 

které si zaslouţil jako dělník slouţící lidstvu. 
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Aţ tato zásada, která je nevyhnutelným poţadavkem obrody veřejného ţivota, vnikne do duše 

kaţdého člověka, ať továrníka, rolníka, ţivnostníka, řemeslníka nebo dělníka, pak přinese 

celku nejkrásnější ovoce. 

Boţí poţehnání nemůţe přijít nikdy tam, kde rozhoduje jen sobectví, jen touha po vlastním 

zisku, ukájená třebas i na úkor ostatních spolubliţních. Vidíme to na příkladech, kam vedla 

bezohledná chamtivost a hamiţnost. Zašla aţ k největším podvodům a končila v kriminále. 

V ţádoucí obrodě veřejného ţivota ţivotem duchovním, a to stejně v hospodářství jako v 

průmyslu nebo v ţivnostech, u obchodníků nebo rolníků, všude musí platit příkaz Kristův: 

»Hledejte nejprve království Boţího na zemi a spravedlnosti jeho, a v š e  o s t a t n í  b u d e  

v á m  p ř i d á n o .« 

Jen takové podniky, které budou vytvořeny pod zorným úhlem tohoto příkazu, mohou se 

nadít největšího poţehnání Boţího a tím také neobvyklého úspěchu. 

Obrodu veřejného ţivota ţivotem duchovním měly by vlastně začínat jiţ školy, které mají 

příleţitost působit jiţ na nejútlejší mládeţ. Nestačí, dává-li škola mladým pouze vzdělání. 

Kdyby i největší učence vychovala, a zanedbala přitom výchovu charakteru, zůstává velký 

kus její práce nevykonaný. 

V duchovní výchově hraje velkou úlohu výchova náboţenská. Laická morálka, která se 

zavádí na místě vyučování náboţenství, zůstává bez účinku, protoţe nebudí respekt u 

posluchačů a chybí jí pravá autorita. Takové morálce můţe dát sankci jediné Bůh. Jen před 

Bohem lidé dovedli mít respekt. Jen pro spravedlnost Boţí se vyhýbali více skutkům zlým 

neţ dnes, kdy lidu bylo náboţenství vzato a nic v náhradu za ně nebylo mu dáno. 

Nepociťuje-li člověk nad sebou vyjimečnou autoritu, nemá-li před ní opravdovou úctu, pak se 

velmi snadno uvolní nejen mravy, nýbrţ i jeho zásady morální. Pomyslí si pouze: Morálka, 

kterou mi lidé hlásají, je od lidí, a ta mne nezavazuje, abych své sobecké choutky 

neuplatňoval třebas i lţí, podvodem, nactiutrháním nebo nemravným ţivotem. 

Stejně jako falešně pochopená demokracie, tak i falešně chápaná laická morálka můţe 

způsobit veliké škody v ţivotě jednotlivců i v ţivotě celku. 

A přece ţádnou laickou morálkou, ţádnými rozumovými názory ani těch nejpokrokovějších 

lidí se neodstraní fakt a existence Boha, který všechno řídí a celý vývoj lidstva má v rukách. 

Je velký rozdíl, vede-li výchova lidu, zejména mládeţe, k Bohu, dárci dobra, cestou 

náboţenskou, anebo dává-li se lidu na vůli. aby svého rozumu a své vůle zneuţil k přijímání 

vlivů zla a k působení zla. 

Reforma školská, která je v poslední době v proudu, měla by pamatovat na to, aby se ve 

školách věnovalo více času výchově mravních charakterů. Proto by bylo jistě důleţitější, neţ 

učení se historických dat různých válek, pro dnešní dobu bezvýznamných, učit mládeţ znáti 

veliké charaktery lidí světových dějin, kteří pro celek, pro lidstvo nejvíce vykonali. Mezi 

těmito příklady velikých muţů, kteří se zaslouţili na poli vědeckém, literárním nebo 

politickém, museli by však být uváděny i příklady těch, kteří usilovali o duchovní povznesení 

lidstva. 

Jsou to vţdycky příklady, které táhnou více neţ pouhá slova. Ţádný učitel, stojící mnohdy 

před více neţ padesáti ţáky, nemůţe vědět, nesedí-li před ním právě některý z budoucích 

vůdců lidu, budoucí vůdce národa, vůdce lidstva. Je-li jeho povinností pracovat na charakteru 

všech svých ţáků, tím větší jest jeho úkol vůči těmto vynikajícím jedincům, kteří ke svému 

vůdcovskému poslání potřebují dvojnásob vštěpování ušlechtilých zásad, které by 

zdokonalovaly jeho charakter. 

Nezapomínejme, ţe po celý ţivot člověk nese s sebou reflexy svého mládí, odraz prostředí, ve 

kterém vyrostl. Vliv rodinného ţivota, který pro kaţdé děcko nebývá vţdy blahodárný, můţe 

v mnohém a mnohém usměrnit škola. Namítnete, ţe škola nemá moţnosti odstraňovat 

všechny špatné vlivy, které se ţáků dotýkají. A však síla jejího působení má a můţe dojista jít 

tak daleko, aby znemoţnila účinky těchto špatných vlivů na tolik, aby se v jednání mládeţe 
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neprojevovaly. Při nejmenším musí však škola dát mládeţi alespoň tolik, aby mládeţ byla 

schopena rozeznat dobro od zla, a podle toho dovedla si vybrat sama svou cestu. 

Cesty k obrodě veřejného ţivota ţivotem duchovním jsou různé, avšak cíl všech těchto cest 

jest jediný. Nejjasněji jej vyslovil president T. G. Masaryk slovy: 

»Všechen náš ţivot má býti veden pod zorným úhlem věčnosti.« 

Z tohoto vědomí věčnosti vyvěrá jen Boţí dobro, láska a spravedlnost. Pro tyto tři sloţky 

ţivota - dobro - lásku - spravedlnost - má pracovat všechno lidstvo. K této práci má být jiţ od 

mládí vychováváno. A bude-li se tak dít, pak se uskuteční nejideálnější obroda veřejného 

ţivota ţivotem duchovním. 

 

18. Síla lidské myšlenky - telepatie 

(Přednáška proslovená v Přerově 6./3. 25.) 

 

Mezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí 

tak málo vyuţíváno. Na druhé straně zas, právě proto, ţe lidé nechápou, co všechno síla lidské 

myšlenky zmůţe, rozsévají po světě mnoho zla, aniţ by o tom věděli. Kdyby si lidé 

uvědomovali, co všechno mohou myšlenkou svojí způsobit, usměrňovali by vţdycky své 

myšlenky k dobrému a vyhýbali by se všem příleţitostem zabývat se myšlenkami špatnými 

nebo zlými. 

Lidská myšlenka je síla přímo tvořivá, která můţe zejména zase na mysl lidskou působit 

blahodárně nebo zhoubně. Kaţdá myšlenka naplněná láskou je schopna vytvořit dobro, 

spokojenost, štěstí, zdraví, a to nejen pro vysílatele myšlenky, nýbrţ i pro toho, k němuţ je 

vysílaná, komu náleţí, nebo kým se zaměstnává. Stejně tak špatná myšlenka, naplněná 

nenávistí, závistí, zlobou, můţe vytvořit zlo, které doléhá zase jen zlem na toho, na nějţ ve 

zlém vzpomínáme. Při nejmenším vzbudí špatnou náladu, a to na obou stranách, mnohdy 

bývá schopna způsobit i těţká onemocnění. 

Cizí myšlenky, které se nás dotýkají, přijímáme vţdy cestou duchovní, telepatickou. 

Přicházejí zvenčí a mohou nám přinést uţitečné popudy k našemu konání, k našim podnikům 

i k našemu vlastnímu uspokojení. Avšak stejně tak mohou nám přinést popudy ke skutkům 

zlým, svádět nás k hříchu a způsobit i naše onemocnění. 

Proto si máme vţdycky bedlivě všímati svých myšlenek a přijímat jen dobré. Zlé myšlenky, 

která se nás dotýkají, máme se vţdycky snaţit láskou svou přeměňovat v dobré. 

Zde jest přímo naší povinností uplatňovat svůj rozum a svou vůli, neboť rozumem svým 

máme rozpoznávat myšlenky dobré od zlých a vůlí svou přijímat a určovat, ţe jen dobrými 

myšlenkami budeme se skutečně zabývat. Jakými myšlenkami z vlastní vůle se zabýváme, 

takové vlivy k sobě přitahujeme, takové vlivy na nás působí, rozhodují o našem konání a 

určují celý náš ţivot. 

Chceme-li ţít klidný, spokojený a šťastný ţivot, pak se musíme bezpodmínečně zabývat jen 

myšlenkami kladnými a dobrými, nikdy ne myšlenkami zlými a zápornými. To, o čem 

myslíme, to současně v sobě také vytváříme. Proto optimisté jsou vţdycky šťastnější neţ 

pesimisté, stejně jako lidé, kteří nemyslí stále jako hypochondři jen na nemoc, jsou vţdycky 

zdravější neţ ti, kteří svými myšlenkami přitahují z vesmíru jen vlivy škodlivé, které působí 

vţdy zhoubně na naše tělo a přinášejí nám jen samé bolesti. 

Střezte proto neustále své myšlenky a vzdejte se všech myšlenek takových, které by vám nebo 

někomu jinému mohly ublíţit. To platí především pro všechny věčně ustarané maminky, které 

s neustálým strachem myslí na své miláčky, aby se jim nic zlého nestalo, aby nepřišli někde k 

úrazu, aby snad neonemocněli. Jistě si nejsou vědomy toho, ţe takovými myšlenkami svým 

miláčkům samy škodí a někdy i neštěstí samo k nim přivolávají. 
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Nebojte se o své děti! Kaţdé má svého anděla stráţného, a tomu důvěřujte, a pak neponesete 

samy vinu na tom, kdyţ se nějaká nehoda jim stane. Vaše myšlenky usměrní nejlépe základní 

kameny šťastného ţivota, kterými jsou Víra - Naděje a Láska! Kdo těmito se řídí, poslouţí 

nejlépe sobě, a přitom nikomu neublíţí. 

Nepodceňujte sílu lidské myšlenky! Domněnka, ţe si kaţdý můţe myslet cokoliv, ţe 

myšlenky jsou beztrestné, je velmi stará ale naprosto falešná. Pamatujte na to, ţe se ve 

vesmíru nic neztrácí, tedy neztratí se v něm ani vaše myšlenka, která, jakoţto síla tvořivá, 

nepatří jen vám. Nikdy nemůţete zabránit tomu, aby myšlenka vaše nepůsobila i mimo vás. 

Jiţ radio poučilo nás, ţe můţeme do vesmíru vysílané zvuky, hudbu, slova, řeči, zachycovat 

svým radiovým přijímačem, máme-li jej sladěný s aparátem vysílacím. Takovými stanicemi 

vysílacími a přijímacími jsou duše lidské. Duše s námi sladěná, nebo duše, na níţ myslíme, je 

schopna přijímat naše myšlenky, které k ní vysíláme. 

Nejlepšího sladění dvou duší moţno docílit láskou. Dovedeme-li vystavět svou láskou most 

mezi duší svou a duší druhou, můţeme myšlenkami svými působit na ni tak, ţe nejenom naše 

myšlenky vnímá, nýbrţ můţe i plnit všechny rozkazy, které jí touto cestou, tak zvanou cestou 

telepatickou - vysíláme. 

Vynikající astronom a profesor paříţské Sorbony C. Flamarion se zabýval dlouhá léta studiem 

telepatie a shromaţďoval ve svém archivu doklady, které zaznamenávaly záţitky různých lidí, 

vyplývající z telepatie. Mnohé z těchto skvělých příkladů přenášení myšlenek uveřejnil pak ve 

svých knihách. 

Jeden z těchto případů chtěl bych tu uvést k objasnění, jak se přenášení myšlenek - telepatie - 

dá pouţít i v praktickém ţivotě, a to velmi uţitečně. 

Na jednom venkovském dvorci ţil syn s matkou ve velmi krásném, harmonickém poměru. 

Hospodařili spolu, ale syn musel matku neustále vést, protoţe byla tak nesamostatná, ţe bez 

cizího popudu a cizí rady nedovedla sama nic vykonat. Pokud byl syn doma a dával sám 

impuls k celodenní práci, matčina nesamostatnost se ztrácela a nebyla rozhodující. Pak se 

stalo, ţe syn musel asi na čtrnáct dnů někam odjet. Veliké starosti působilo mu pomyšlení, jak 

se povede hospodářství za jeho nepřítomnosti, jak si maminka ve své nesamostatnosti bude 

počínat. 

Od svých starostí pomohl si tím, ţe uplatnil dobře svou znalost tajemství telepatie, působení 

lidských myšlenek na ty, se kterými jsme sladěni. Jeho dobrý poměr k matce, vyplývající ze 

vzájemné shody a lásky, byl mu zárukou, ţe matčina duše s duší jeho sladěná, bude schopna 

přijímat jeho pokyny a rady, které jí bude i na dálku vysílat. Spolehl se proto úplně na to, ţe 

bude touto cestou připomínat své matce jednu povinnost za druhou, aby na nic nebylo 

zapomenuto. 

Tak se také stalo. Celých čtrnáct dní, pokud syn byl mimo domov, matka vykonávala všechny 

práce a udílela rozkazy v tom pořadí, v jakém jí byly synem telepaticky sdělovány. A kdyţ se 

pak syn vrátil, tu podle svých záznamů zjistil, ţe myšlenkové spojení mezi ním a jeho matkou 

bylo naprosto dokonalé. 

Podobných případů, kde se síla lidské myšlenky osvědčila s naprostou bezpečností, uvádí 

Flamarion ve své knize celou řadu. 

Ve chvíli, kdy jsem seděl a tuto knihu četl, napadlo mne vyzkoušet, zda by se mi podařilo 

dosáhnout telepatického spojení se svojí ţenou, s níţ jsem byl také dobře sladěn. Prvý pokus 

jsem učinil hned nad rozevřenou knihou. Nevěda ani, kde se má ţena právě nalézá, teprve 

později jsem zjistil, ţe byla aţ ve třetím pokoji ode mne, poţádal jsem ji v duchu, aby přišla 

hned ke mně, ţe jí chci něco přečíst. A jak jsem byl tak soustředěn k ní a představoval si její 

postavu, zjevila se mi před očima sedící u stolu. Před ní leţely dvě hromádky časopisů, jejichţ 

prohlíţením se zabývala. V odpověď na moji prosbu, aby přišla ke mne, viděl jsem, ţe sáhla 

na pravou hromádku novin a odhadovala, kolik jich má ještě prohlíţet. Zřejmě přijala mou 

myšlenku a odpovídala na ni sama sobě: ještě tohle doprohlíţím a pak půjdu. 
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Trvalo to chvíli a já se znovu soustředil a opakoval v duchu svou ţádost. Znovu viděl jsem, v 

duchu, jak odměřuje zmenšenou jiţ hromádku časopisů k prohlíţení a zase si sama určila, ţe 

přijde, aţ to dodělá. Opakoval jsem svou ţádost po chvíli znovu, a tu jsem viděl, ţe zbývají jiţ 

jen asi tři neprohlédnuté časopisy. Ale to jiţ ţena nedodělala, zvedla se a šla za mnou. Na 

prahu pokoje, v němţ jsem seděl, zůstala s tázavým pohledem stát. Ptal jsem se jí, co si přeje. 

»Vţdyť ty jsi mne volal,« řekla, »chceš mi něco přečíst! Proto jsem přišla.« 

Tu jsme se teprve domluvili, co jsem vlastně zkoušel, a ţena mi potvrdila, ţe kaţdý můj 

myšlenkový pokyn vnímala a skutečně na něj odpovídala tak, jako jsem v duchu slyšel a 

viděl. Ale jeţto si vzala za úkol prohlédnout časopisy, které měla připraveny, odmítala 

uposlechnout prvých dvou vyzvání, aţ konečně třetímu přece jen neodolala a přišla. 

Rozhovořili jsme se pak spolu o telepatii a potvrdili si vzájemně, jak mnohdy na procházkách, 

kdy jsme šli mlčky vedle sebe, začínali jsme oba současně hovory o témţe předmětě. Oba 

mysleli jsme v téţe chvíli na tutéţ věc, a to potvrdilo nám nejen to, ţe jsme spolu sladěni, 

nýbrţ i sílu našich myšlenek, které na nás oba navzájem působí. 

Jednou jsem pouţil telepatie v případě velmi sloţitém a sám jsem ani nedoufal, ţe se dočkám 

tak naprosto přesného, dokonalého výsledku. Odejel jsem jednou ve dnech dušičkových z 

Prahy na Moravu a nocoval jsem prvou noc u své sestry v městě, kde jsou pochováni mí 

rodiče. Chtěl jsem navštívit jejich hrob. V neděli ráno jsem se probudil v sedm hodin, a 

vzpomněl jsem si, ţe jsem před svým odjezdem zapomněl říci synovi jednu velmi důleţitou 

věc. Slíbil jsem totiţ jedné firmě, která mne ţádala o výpomoc, ţe jí v pondělí dopoledne 

vyplatím větší obnos, který firma ta potřebovala na úhradu nějaké směnky. Mrzelo mne 

velmi, ţe jsem o tomto slibu svém synovi neřekl a nedal mu pokyny, jak se zařídit, protoţe 

jsem byl vţdy zvyklý svému slibu stůj co stůj dostát. 

Protoţe byla právě neděle, nedalo se ani telefonovat, ani telegrafovat, a tu mne napadlo, 

abych se pokusil spojit se se synem telepaticky. Soustředil jsem se na syna a za chvíli viděl 

jsem ho spícího v posteli. Volal jsem ho v duchu. 

»Mírku, probuď se, chci ti něco říci!« 

Toto volání ho skutečně probudilo. Viděl jsem, jak si protírá oči, a proto jsem se hned ptal: 

»Posloucháš mne?« 

Kdyţ jsem vnímal jeho »ano«, řekl jsem mu, oč se jedná a připojil ještě ţádost, aby obnos ten 

nebral z hotovosti, nýbrţ poukázal jej poštovní spořitelnou. Kdyţ jsem se pak zase cestou 

telepatickou ujistil, ţe mně rozumněl a ţe vykoná to, co jsem od něho ţádal, viděl jsem ho, 

jak se znovu v posteli obrátil a spí dále. 

Za tři dny jsem se vrátil do Prahy. Přišel jsem domů asi o půl jedenácté večer a šel jsem přímo 

k synovi do jeho pokoje, abych se ho zeptal, co je nového. Syn se začervenal a jaksi rozpačitě 

mi řekl: 

»Tatínku, já jsem něco udělal a nevím, nebudete-li se pro to na mne zlobit. Ale v neděli ráno v 

sedm hodin jsem se probral ze spaní a slyšel jsem váš hlas, který mi přikazoval, ţe mám té a 

té firmě vyplatit obnos, který však nemám brát z hotovosti, ale poukázat jej spořitelnou.. Pak 

jsem ale zase usnul a spal dál, protoţe byla neděle a mohl jsem si přileţet. Kdy jsem však v 

devět hodin vstával, zdálo se mi jako by mi pokyn váš byl znovu opakován, a vybavoval se v 

mé mysli tak určitě a silně, ţe jsem se podle tohoto příkazu zachoval.« 

Kdyţ jsem mu vysvětlil, ţe jsem mu cestou telepatickou dával tento rozkaz, divil se velmi, ale 

byl také velmi potěšen tím, ţe byl schopen rozkaz tento přijmout, vyhovět mému přání, a ţe 

to, co učinil, bylo úplně v pořádku. 

Oba případy, které jsem zde uvedl, týkaly se členů mé rodiny, tedy subjektů zvlášť vhodných 

k přenášení myšlenek. Třetí případ, který chci uvést, bylo to zajímavější, ţe se týkal osoby 

cizí, a přece se mi naprosto zdařil. Byl to ovšem člověk také se mnou sladěný, coţ je tu 

předpokladem, ale přece jen ne tak blízký, jako členové mé rodiny. 
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Jednou v zimě byl jsem pozván přednášet do malé obce v Orlických Horách. Byl jsem hostem 

u řídícího učitele, milého mi přítele, a na druhý den měl jsem mít v sousední obci při 

dopolední poboţnosti baptistické společnosti výklad Evangelia a odpoledne ve dvě hodiny 

veřejnou přednášku v hostinském sále. 

Kdyţ jsme se ráno probudili, zjistili jsme, ţe celou noc padal sníh a ţe ho napadly takové 

spousty, ţe cesta do obce, kde jsem byl očekáván, nedá se vykonati jinak neţ na lyţích, nebo 

oklikou po hlavní silnici aţ ke kladským hranicím na saních. Tu pan řídící rozhodl, ţe on 

pojede na lyţích a za hodinu bude na místě, a mně ţe opatří saně, které mne tam také během 

dvou hodin dopraví. Jeţto počítal s tím, ţe bude na místě dříve neţ já, slíbil, ţe se zatím 

postará o to, aby na obecní tabuli na hřbitovní zdi u kostela bylo oznámeno, ţe odpoledne 

určitě přednáším. S tím jsme se rozešli. On na lyţích, já na saních. 

Aţ ke kladským hranicím dostali jsme se se saněmi dobře. Odtud pak jeli jsme po státní 

silnici, podél níţ se táhla stráň asi 300 metrů hluboká, svaţující se k vesničce pod kopcem 

poloţené. Náhle však zabořil se náš kůň do závěje aţ po krk. Lekl se, a přitom přišlápl si 

zadní nohou přední nohu a zranil se. Sníh přišel mu do rány a kůň zdivočel, začal se vzpínat, 

couval a couval, stále ke stráni blíţ, a za chvíli letěli jsme se saněmi po stráni dolů. Asi v 

jedné třetině stráně saně narazily na mladý stromek a zastavily se. Nezbývalo neţ vylézt a 

děkovat Bohu, ţe se nám přitom nic nestalo. Vozka vypřáhl koně, vyvedl jej na silnici a pak 

se vrátil, aby s mojí pomocí vytáhl na silnici i saně. Kdyţ jsme byli hotovi, ukázalo se, ţe pro 

ohromné závěje nemůţeme rozhodně v cestě pokračovat. 

Poţádal jsem vozku, aby mne tedy zavezl do malé stanice k vlaku, ţe se pokusím dostat se do 

oné obce vlakem. Cestou však jsem uvaţoval, ţe ani tak nedostal bych se jiţ včas na místo, 

kde jsem byl očekáván, protoţe od nejbliţšího nádraţí, kde bych byl z vlaku vystoupil, čekaly 

mne ještě dvě hodiny cesty, stejně neschůdné, jaká se ukázala zde. 

Vozka mne zavezl šťastně na nádraţí, a já zatím jsem se smířil jiţ s tím, ţe budu muset odtud 

jet přímo do Prahy. Přemýšlel jsem o tom, jak bych to zařídil, abych pana řídícího upozornil 

na to, ţe ani dopoledne, ani odpoledne nebudu moci splnit svůj slib, jeţto se překáţky ukázaly 

nepřekonatelné. Tu mne napadlo pomoci si zase telepatií, a zpravit jej o tom, v jaké jsem se 

octl situaci. 

Nádraţní čekárna byla plná lidí. Jen v koutě u rozpálených kamen bylo ještě místo, a já musel 

se spokojit tímto „horkým“ kouskem místa, kde bych nebyl rušen. Pak jsem se soustředil a 

představoval jsem si pana řídícího v prostředí, kde se právě nalézá. Spatřil jsem ho ve školní 

světnici a před ním bylo jiţ celé baptistické shromáţdění. Myšlenkově vnímal jsem i to, co 

právě v té chvíli povídal. Konstatoval, ţe bude jiţ skorem deset hodin, takţe musím jiţ co 

nejdříve být mezi nimi, protoţe jsem vyjel jiţ v osm hodin ráno, a jakmile přijdu, ţe 

poboţnost ihned započne. 

V tomto hovoru zastavil jsem ho svou myšlenkou: 

»Příteli, přestaň na chvíli mluvit a poslechni, co ti povím já!«. 

V duchu jsem viděl, ţe se můj přítel skutečně obrátil ke shromáţdění zády, zvedl pravou ruku 

a drţel se za vous. V této posici vyslechl celé mé vyprávění, cestou telepatickou mu vyslané. 

Teprve kdyţ jsem skončil, obrátil se zase ke shromáţděným a začal vykládat: 

»Tedy mohu vám říci, ţe bratr nepřijde dnes vůbec. Uvázli nad vesničkou N. v závějích, 

spadli se saněmi se stráně dolů a museli se vrátit na stanici L., odkud bratr pojede přímo do 

Prahy.« 

Kdyţ toto shromáţděným oznámil, byl sám nemálo překvapen, jak mohl s takovou určitostí 

vyprávět podrobnosti, o nichţ ani nevěděl, jak k nim přišel. Proto ihned, jakmile byla 

skončena poboţnost, sedl a napsal mi dopis, ve kterém mi přesně vylíčil, co myšlenkově 

vnímal a popsal i to, co se před tím a potom ve shromáţdění dělo. Na konec ptal se mne, zdali 

je to vše pravda, a zda skutečně se nám na cestě stala podobná nehoda. Ţádal mne, abych mu 
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ihned napsal, jeţto má stále obavy, jestli se mi nestalo něco váţného, kdyţ jsem se jiţ 

neobjevil. 

Já jsem se dostal šťastně domů, a druhý den vyprávěl jsem svému příteli A., co mne potkalo, a 

jak jsem si ve své nesnázi vypomohl telepatií. Přítel můj byl velmi zvědav na to, zda pan 

řídící skutečně vzkazy moje vnímal, a proto mne ţádal, abych p. řídícímu ihned napsal, co se 

stalo, a zda se opravdu zařídil dle mého telepatického vzkazu. To jsem také učinil a panu 

řídícímu vypsal jsem všechno, co jsem zaţil, kde a za jakých okolností jsem ho v myšlenkách 

viděl a co jsem mu vzkázal na dálku. Kopii tohoto dopisu nechal jsem si leţet. na stole, a 

přítel můj slíbil, ţe se za několik dnů přijde zeptat, jaká byla odpověď. 

Byl jsem velmi radostně překvapen, kdyţ hned v úterý přišel nedělní dopis pana řídícího, 

který se cestou křiţoval s mým, a já dle něho měl potvrzeno do všech i nejmenších 

podrobností, ţe moje telepatické sdělení bylo jím plně přijato a přesně vyřízeno. I můj přítel, 

který se skutečně přišel zeptat na odpověď pana řídícího, byl v úţase nad tím, kdyţ si přečetl 

oba dopisy, které se cestou křiţovaly. I on mohl tu konstatovat, jak úţasně přesně pracuje 

lidská myšlenka, a co všechno moţno dokázat pouhým přenosem lidské myšlenky. 

Přesvědčil jsem se také, ţe telepatie dá se s úspěchem pouţít i při výchově dětí. 

Jednou přišla ke mně matka, stěţující si na svého synka, jaký je to darebák, stále jen po 

ulicích se toulá a učit se nechce. Vyloţil jsem jí, ţe ho asi ona špatně vede a dle všeho 

nedovede působit na duši svého synka tak, jak by měla. 

»Nezapomínejte,« řekl jsem jí, »ţe dušička vašeho synka je a chce být samostatná, a ţe si hájí 

svůj největší poklad, který Bůh do duše lidské vloţil, to jest naprostou svobodu. A jestliţe vy 

jej neustále peskujete, hubujete a do učení honíte, zejména pak, jestli svými myšlenkami 

plnými zloby a strachu o jeho budoucnost ho obklopujete, pak působíte na jeho duši zcela 

obráceně a výsledky jsou naprosto opačného rázu, neţ byste si sama přála. Vy sama přivádíte 

takto zlé vlivy do duše svého synka a vyvoláváte v něm vzdor. Právě proto, ţe vy si přejete, 

aby se synek učil a seděl doma, nechce se podřídit a uplatňuje svoji svobodnou vůli Bohem 

mu danou, ovšem ţe k vaší velké ţalosti. Změňte tedy svou metodu a řiďte se radou, kterou 

vám dám: Nezakazujte hochovi nic slovy nahlas pronesenými. V prvé řadě však vypuďte z 

duše své všechny zlé a nespokojeností nad synem naplněné myšlenky. Najděte si k němu 

cestu svou čistou láskou, jaké jen matka je schopna. Při nejbliţší příleţitosti, aţ uvidíte, ţe se 

hoch proti vaší vůli znovu vzdaluje z domova, nezadrţujte ho, nepeskujte ho a nic mu 

nezakazujte. Drţte se pouze kladného působení na jeho duši. Aţ vyjde na ulici, dívejte se za 

ním a v duchu utvořte si most mezi svou a jeho duší, a to myšlenkami naplněnými láskou. 

Říkejte si v duchu, jako byste s ním mluvila: 

»Jiříčku drahý, já tě mám tak ráda, ţe bych pro tebe všecko obětovala. Všecko co dělám, 

dělám pro tebe, jen z lásky k tobě, aby tvá budoucnost byla krásná a ty se stal uţitečným 

členem lidské společnosti.« 

»Kdyţ takto dosáhnete spojení své duše s jeho, pak vysílejte mu telepaticky svá přání, a 

řekněte mu na příklad: »Jiříčku, nech toho uličníkování a pojď raději domů, vezmi kníţku a 

uč se něčemu.« Potom se snaţte, aby vás váš synek neviděl, ţe ho pozorujete. Přijme-li váš 

telepatický pokyn, bude se domnívat, ţe to napadlo jemu samotnému, aby se vrátil domů a 

učil se, ţe tedy z vlastní své vůle a ne na maminčin rozkaz sedne si ke knize. Uvidíte, ţe 

přijde domů, ale dá si pozor, aby maminka neviděla, ţe se jde učit, aby si snad nemyslela, ţe 

přišel proto, aby ji poslechl, protoţe on chce dělat vţdycky jen to, co chce on sám.« 

Maminka tato poslechla mne a zařídila se dle mé rady. Všechno co následovalo, souhlasilo 

úplně s tím, co jsem jí předem řekl, a i výsledek byl týţ. Za prvé pololetí bylo vysvědčení 

mládenečkovo na propadnutí a po pouţití této telepatické metody učil se hoch tak pilně, ţe na 

konci roku byl s vyznamenáním. 

Na tomto příkladě, milí přátelé, vidíte, jak ohromnou moc má lidská myšlenka, a jak 

ohromnou silou je lidská myšlenka ve spojení s čistou, upřímnou láskou. Jak docela jinak 
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vypadaly by výsledky výchovy rodičovské i školské, kdyby se s takovým porozuměním 

působilo na duše dětské! Nejúčinněji projevuje se tato metoda právě na takových dětech, které 

jsou samostatnější a proto si nedají sahat na svoji svobodu, která je u nich zcela neuvědomělá. 

Přesvědčili byste se také, ţe právě takové děti, zejména chlapci, kteří neradi poslouchají 

neustálé rozkazy a neradi se podřizují příkazům rodičů nebo předpisům školním, mohou se 

nejlépe vyvíjet a nejdále dospět, je-li jim ponechána jejich svobodná vůle, usměrněná pouze k 

uţitečným skutkům. Jen takto vedené děti mohou vyspět tak daleko, aby se mohly stát vůdci 

národa, ať jiţ v kterémkoliv směru, ale vůdci opravdovými, tvořivými, jakých národ náš tolik 

potřebuje. 

Pochopíte-li z těchto několika příkladů pravdivost veliké síly lidské myšlenky a uvěříte-li v 

ni, pak jistě budete střeţit v kaţdé chvíli a za kaţdých okolností kaţdou svou myšlenku. Pak 

se také jistě vynasnaţíte, aby myšlenky vaše byly naplněny jen kladem ţivota - láskou, a 

nikdy ne záporem ţivota - zlem, sobectvím, závistí a nenávistí. 

Jsme všichni zodpovědni za to, co konáme. Všichni sami musíme nésti ovoce svých činů, ať 

je to pro nás příjemné nebo nepříjemné. A protoţe všechny naše činy vycházejí z našich 

myšlenek a odpovídají tomu, čím se v mysli obíráme, máme svůj osud v rukách jen my sami. 

Proto také jen my sami rozhodujeme o tom, jsme-li spokojeni a šťastni, zdrávi a svěţí, a 

máme-li v ţivotě zdar či neúspěch. Jen myšlenky dobrem naplněné mohou nám zajistit 

blaţenější ţivot zde na zemi. 

Komu se zdají tyto věci nepochopitelnými a neuvěřitelnými, tomu doporučuji, aby sám 

vyzkoušel sílu své vlastní myšlenky na duši s ním dobře sladěné, a věřím, ţe dojde k témuţ 

výsledku, jako jsem došel já. Mnohému jistě by stačilo, kdyby se jen podíval zpátky do své 

minulosti a jistě by tam našel nějaký podobný záţitek, který v pouhé neuvědomělosti přešel 

bez povšimnutí, jako pouhou náhodu nebo shodu okolností. Nyní však nalezne pro tyto 

„náhody“ jiné vysvětlení a uvědomí si zároveň i sílu své myšlenky, kterou se mu podařilo 

uplatnit. 

Uvědomte si tyto případy ze své minulosti, pokuste se dále na nových případech přesvědčit se 

znovu o moci a síle myšlenky. Jsem si jist, ţe z toho vyvodíte pak sami pro sebe důsledky. a 

celý svůj ţivot dle toho zařídíte. Bůh bude jistě vaším nejlepším pomocníkem ve vašich 

ušlechtilých snahách. 

 

19. Proč nejsme šťastni  

(Přednáška proslovená v Příbrami 29./5. 26.) 

 

Štěstí, jaké to kouzelné slovo, které vábí k sobě všecky lidi všech náboţenství i všech ras, a to 

od dětství aţ do smrti! Co spisovatelů, básníků i filosofů se snaţilo je definovat, aby si 

ujasnili jeho podstatu a tím snáze se mu přiblíţili! A přitom přec štěstí zůstává stále jen 

vzácnou, více jen vysněnou neţ skutečnou květinkou, které tak málo lidí na světě dosáhne. 

»Proč je tak málo opravdového, skutečného, ničím nezkaleného štěstí?« - ptá se mnohý, a ve 

svém věčném nářku na nepřízeň osudu a tvrdé podmínky ţivotní nechápe, ţe štěstí nesmí 

nikdy hledat nikde jinde, neţ sám v sobě. Nikdo mu je nepřinese, nikdo mu je nedá, 

nedovede-li si je sám v sobě stvořit. 

Náš Otec nebeský, nejlaskavější dárce všeho dobra, vede nás, všecky k tomu, abychom byli 

šťastni, ba ukazuje nám i cesty k pravému lidskému štěstí. Proto jen my sami jsme vinni, ţe 

toto štěstí, po kterém tolik touţíme, neustále nás míjí. Musí nás míjeti, hledáme-li je ustavičně 

tam, kde ho není, pouštíme-li se za ním po cestách, které nás od něho nejvíce vzdalují. 

Nejvíce vzdaluje nás od štěstí to, ţe chceme stále uplatňovat svou vlastní vůli proti vůli Boţí. 

Chceme svou vůlí dosáhnout i toho, co nám mnohdy ani nenáleţí a co by moţná, kdybychom 
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toho dosáhli, bylo jen naším neštěstím nebo velikou škodou pro naši duši a duchovní náš 

ţivot. 

Kdybychom dovedli být vţdy spokojeni s tím, co nám osud udělil, dovedli se při posuzování 

toho, jak se vede jiným, ohlíţet správně po těch, kterým je mnohem hůře neţ nám, a 

kdybychom v plánech pro svoji budoucnost dovedli zas pohlíţet k nejvyšším metám a měli 

před očima nejušlechtilejší příklady, pak bylo by nám vţdycky dobře. Nikdy bychom nebyli 

nespokojení, nikdy nešťastní. 

Proto řekl bych, ţe největším omylem dnešních lidí a zároveň i nejtěţší překáţkou k dosaţení 

štěstí je názor, ţe hlavní podmínkou štěstí lidského je blahobyt, majetek, peníze, světská moc 

a sláva. Nevěřte tomu! Právě mezi bohatými, největším přepychem obklopenými lidmi 

najdete méně spokojenosti a štěstí, neţ mezi lidmi prostými, majetkem nezatíţenými. 

Marnými tuţbami po majetku se lidé vzdalují nejvíce od Boha, dárce všech nejcennějších 

darů, které nás mohou učinit opravdu šťastnými. 

První a nejzákladnější podmínkou opravdového štěstí je v n i t ř n í  s p o k o j e n o s t . Ta se 

nikdy nezrodí v duši naplněné sobectvím, neláskou, závistí a nenávistí, která touţí jen po 

hmotě! 

Nikdy nemůţe být spokojen ten, kdo pohlíţí se závistí na ty, jímţ se snad vede lépe neţ jemu. 

Nikdy nemůţe být spokojen ten, kdo svoji nenáladu a nelásku k druhým kolem sebe rozsévá, 

tím méně pak můţe být spokojen jen, kdo ve svém srdci chová nenávist třebas jen k jedinému 

člověku. 

Vnitřní spokojenost zaručuje vám jediné vaše p r á c e  p r o  c e l e k   uţitečná, z jejíchţ 

výsledků můţete se spravedlivě těšit, dále pak d o b r o  , kterým, třebas i za cenu vlastních 

obětí, pomáháte svým bliţním, a konečně  l á s k a ., láska ke všemu tvorstvu a celému ţivotu, 

kterou musíte být sami naplněni, abyste ji mohli rozdávat jiným. 

Druhou podmínkou štěstí je opravdová s k r o m n o s t , nenáročná ochota spokojit se tím, co 

nám bylo dáno. Lidé nemohou být šťastni, ţádají-li neustále víc, neţ co jim po zásluze patří, 

touţí-li stále po nemoţnostech, kterých nemohou nikdy dosáhnout. Zmenšete své poţadavky, 

uberte ze své náročnosti, a ohlédnete-li se vţdy za těmi, kteří nemají ani tolik, kolik bylo dáno 

vám, budete jistě spokojeni s tím, co vám Bůh ve své lásce a nejvyšší spravedlnosti nabízí. 

Třetí podmínkou štěstí je  t r p ě l i v o s t , s níţ třeba přijímat vše, co se na naši hlavu snese. I 

ve chvílích, kdy proţíváte největší utrpení, naleznete vţdycky příklady těch, kterým je nebo 

bylo ještě hůř. Naučte se měřit své vlastní utrpení s utrpením druhých, a pak na místě výčitek 

budete vděčně děkovati Bohu za to, ţe vás ušetřil zkoušek tak těţkých, jaké uloţil druhým. 

Krásnou ilustrací této pravdy je vypravování o dvou ţenách, které nesly na zádech těţké nůše 

naplněné travou. Jedna z nich si celou cestu prozpěvovala, jako by břímě své ani necítila. 

Radovala se z toho, ţe svým zvířátkům doma nese tolik vydatného krmiva, a neohlíţela se ani 

na svou společnici, která celou cestu jen hubovala na těţkou dřinu, která je jí údělem. Zlobila 

se na svou druţku, která si k takovéto námaze ještě zpívá. 

»Copak vás ta nůše netlačí?« - ptala se posléze. »Či máte snad nějaký polštářek pod nůší, 

který vám zmírňuje její tíhu?« 

Ba ţe mám polštářek,« odpověděla veselá ţena, a tím polštářkem je má trpělivost. Osvojte si i 

vy takový polštářek, a budete si pak místo nadávání zpívat jako já!« 

A konečně, chcete-li se vůbec dočkat štěstí, alespoň šťastných chvílí svého ţivota, pak 

nezbytnou podmínkou jest u m ě t  s e  r a d o v a t . Vţdyť i při vší bídě, neutěšenosti a 

těţkostech dnešního ţivota je přece na světě tolik krásy! Jen umět si ji najít, umět se na ni 

zadívat a vpustit ji do své duše, abyste v pohledu na tuto krásu pocítili i radost z ní. Ve 

chvílích takovéto radosti pocítíte pak doteky opravdového štěstí, které vás vţdy znovu vzpruţí 

a posílí k další cestě. Čím jasněji umíte se dívat do ţivota, tím více v něm naleznete. Čím lépe 

dovedete duši svou sladit s kladnými podmínkami ţivotními, tím radostnější bude celý váš 

ţivot, tím blíţe budete štěstí samotnému. 
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Člověk propadlý svému mrzoutství a nenáladě, okrádá nejvíce sebe sama. Jde ţivotem slepý, 

s očima zatíţenýma věčnou nespokojeností, kterou všude staví nad všechen klad. Tím odmítá 

všechno, co ţivot mu nabízí, a proto můţe pak právem naříkat jen sám na sebe, ţe ţádného 

štěstí v ţivotě nepoznal. 

Vezměte jen prostý, kaţdodenní případ dvou lidí, kráčejících toutéţ cestou. Prvý, jdoucí po 

rozkvetlé louce, vidí jen krásu květů, zalitých sluneční září. Druhý vidí na téţe louce jen trní a 

nečistotu, které zde některé dobytče zanechalo. Prvý se cítí šťasten jiţ tím, ţe tudy smí kráčet 

a všechnu tu krásu vnímat. Druhý jde s očima vyhledávajícíma jen trny a bodláky, kterým se 

chvílemi musí vyhnout. 

Buďte vţdycky tím prvním, který se umí radovat! A vaţte si takových chvílí radosti! Třebas i 

byly kratičké, poznáte v nich, co je to štěstí, štěstí chvílí, kterých můţete proţít vţdycky tolik, 

kolik sami budete chtít. Marno je pouštět se za dalekou bludičkou štěstí, nedovedeme-li 

vyuţít toho, co nám ţivot sám k našemu obšťastnění nabízí! Všechny daleké cíle a vysoké 

touhy lidstva musí zůstat nesplněnými utopiemi, nenajde-li si lidstvo správnou cestu, která je 

skutečně přiblíţí k cíli všech - k opravdovému štěstí. 

Pozorujme nyní ţivot svůj i ţivoty jiných lidí, vezněme to jiţ od samého dětství, a 

zamyslíme-li se trochu nad tím, poznáme sami, jak bludné jsou cesty, na nichţ lidé zpravidla 

hledají své štěstí. 

Malé dítě jde s maminkou na procházku a zastaví se před hračkářským krámem. Oči přebíhají 

s jedné hračky na druhou, a tu dětské srdéčko zahoří touhou po určité hračce a hned touhu 

svou sděluje mamince. Vidíte na něm, a i maminka se domnívá, ţe učiní děcko své opravdu 

šťastným, kdyţ mu tuto vytouţenou hračku opatří. Při nejbliţší příleţitosti, buď k 

narozeninám, k svátku, nebo k Štědrému dni matka spěchá, aby splnila přání svého děcka, a 

sama jiţ v nitru svém pociťuje blaţivý pocit, ţe dítěti učiní hračkou tou velikou radost. 

Přijde okamţik, kdy se dítěti konečně splní jeho sen, jeho touha, a hračku dostane. V prvních 

okamţicích projevuje svým dětským způsobem radost nad dárkem, hračku si ihned přisvojí a 

začne si s ní hrát, dokonce vezme si ji i do postýlky, kdyţ jde spat. Matka pozoruje vše to s 

pocitem uspokojení, ţe učinila dítě své šťastným. 

Druhý a snad ještě třetí den dítě se k hračce vrací a má jakés takés potěšení z ní, ale za několik 

dnů hračka ztratí své kouzlo novosti a přestane vábit. Často, zejména u chlapců se stává, ţe jiţ 

druhý, třetí den naleznete z hračky jen trosky. Je rozebraná, rozbitá, nepotřebná, a vy vidíte, 

jakou stálost a jakou cenu takové dětské štěstí vlastně mělo. 

A tak to jde celým ţivotem, stále stejně. Děti jdou do školy, a které z nich je jen trochu 

snaţivé, pocítí v sobě touhu vyniknout ve třídě, stát se nejlepším ţákem a dosáhnout 

vyznamenání. 

Těší se na vysvědčení, které jim toto vyznamenání potvrdí, hledají v tom své štěstÍ. Ale kdyţ 

dosáhly tohoto cíle, shledají, ţe ani v tom není pravé štěstí. 

Kdyţ vyjdou ze školy a přicházejí do praktického ţivota, tu znovu hledají štěstí své ve 

vyniknutí ve svém oboru. Všichni touţí po zodpovědnějším místě, na kterém by mohli 

vyniknout, neboť v tomto vyniknutí vidí nový předpoklad svého štěstí. A zase, i kdyţ se jim 

to podaří a dosáhnou nejvýznačnějšího místa, zase poznávají, ţe ani v tom není největšího 

štěstí, ţe ani zde nebyl jejich ideál a touha po štěstí splněna. 

Nová touha ţene je hned zase dál, za novým ideálem, který jim slibuje v jejich představách 

štěstí. Touha po samostatnosti. Obětují vše, co obětovati mohou, aby své samostatnosti 

dosáhli, a kdyţ se jim to konečně podaří, tu zase vidí, ţe ani tentokráte nejsou u svého cíle - 

pravého štěstí. 

Nový příslib štěstí ţene je nyní zase za slávou světskou, které moţno dosáhnout v ţivotě 

veřejném. Ať jiţ jejich touha jde jakoukoliv cestou, ať je to politika, národní hospodářství, 

umění neb cokoliv jiného, čím moţno získat pozlátko světské slávy, i kdyţ toho dosáhnou, 

shledají zase, ţe ani v tom není pravého štěstí. 
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Jako nová bludička štěstí objeví se na jejich obzoru blahobyt, poţitkářství, které umoţňuje 

jim jejich postavení, kterého jiţ dosáhli. Ale kdyţ se obklopili vším moţným přepychem, 

všemi nejrůznějšími známkami blahobytu, vším, co si za své vydělané peníze mohli opatřit, 

poznávají, ţe ještě nejsou šťastni. Chtějí mít ještě víc, aby si mohli popřát ještě větší přepych, 

touţí znásobit své bohatství tak, aby na celém světě neexistovalo nic, čeho by si za svoje 

peníze nemohli koupit, čeho by si nemohli dopřát. 

I to můţe se člověku podařit. V největším přepychu můţe ţít, celý svět zcestovat, a přec na 

konec, unaven, přesycen vším, co uţil a poznal, dochází k tomu, ţe nic ho neuspokojilo, 

neučinilo ho šťastným. 

Poznal jsem jeden takový případ velmi zblízka. 

Přišla ke mně dáma z nejlepší praţské společnosti. Vyprávěla, ţe mají milionový majetek, 

obývají třiadvacet nádherně zařízených pokojů, a patnáctičlenné sluţebnictvo stará se o 

pohodlí její a jejího manţela, který byl velmi krásný a zaujímal vynikající postavení ve 

veřejném ţivotě. Bůh obdařil je roztomilým chlapečkem, a přec tato dáma, která pro svou 

osobu měla stále k disposici tři automobily a mohla si dopřát vše, po čem jen zatouţila, přišla 

si po stěţovat ke mně, jak je vnitřně nešťastná, nespokojená. Zde byly jistě všechny podmínky 

k tomu, aby se v očích světa zdála nejšťastnější ţenou, které moţno závidět, a přece její duše 

byla tak rozervaná, ţe pomýšlela na sebevraţdu. 

Přišla ke mně, abych jí pověděl, v čem by mohla nalézt uspokojení, v čem vlastně spočívá to 

pravé lidské štěstí, kterého nepoznala. Chtěla slyšet můj názor, a tu jsem jí musel říci, ţe její 

nespokojenost, i to, ţe se cítí nešťastnou, působí vlastně její veliký majetek, kterého nedovede 

správně ke svému štěstí vyuţít a kterého se nedovede rozumně zbavovat. 

»Chcete-li,« řekl jsem jí, »dosáhnout pravého štěstí, doporučuji vám, abyste začala vyhledávat 

příbytky nejchudších a nejvíce trpících lidí. Podívejte se na ohromný rozdíl mezi příbytkem 

vaším a příbytkem takového chudáka, kde se často v jedné místnosti tísní osm i deset lidí. V 

mnohých takových příbytcích nenajdete ani jedinou postel a všichni spí tam na holé zemi, 

přikryti pouze hadry, které je chrání před zmrznutím, kdyţ v zimě není čím zatopit. Podívejte 

se na jejich tváře, trpící podvýţivou, podívejte se na jejich vychrtlé, chorobně vyhlíţející děti 

a srovnejte všechno to, co v tomto prostředí uvidíte, se svým ţivotem, se svým prostředím 

pohodlí a přepychu, který vám skýtá váš majetek. Pak snad přijde vám osvícení Bohem dané, 

abyste poznala, k čemu svěřil vám váš majetek. Navštěvujte takové rodiny s naplněnou 

tobolkou, ale nepřicházejte do těchto rodin jako bohatá, nad ně se vyvyšující dáma, která 

přináší malou almuţnu chudým. Objevujte se mezi nimi jako jejich dobrá, s nimi cítící sestra, 

přinášející bliţním svým nejen podporu hmotnou, ale hlavně celé své srdce, naplněné 

obětavou láskou. Aţ uvidíte, ţe se vám podařilo setřít láskou svou mnohou slzu s tváře 

trpících, aţ uvidíte, ţe jste bídu těchto vyděděnců pozměnila svým přispěním v ţivot 

snesitelný, aţ uvidíte na dětských tvářích úsměv radosti nad projevem vaší lásky, pak snad 

pocítíte v nitru svém záblesk pravého lidského štěstí. Pak budete jistě jiţ vědět, jakou cestou 

máte jít dále a co všechno máte dělat, abyste si toto pravé, čisté, nezkalené štěstí uchovala pro 

celý svůj ţivot. Pak nebudete mít dlouhou chvíli a nebudete mít ani čas myslet na 

sebevraţdu.« 

Ona dáma mne vyslechla, dala mi zapravdu a slíbila, ţe se zachová dle mé rady, za níţ mi 

upřímně děkovala. Kdyţ byla jiţ na odchodu, vzpomněla si ještě na něco, co by mi chtěla říci 

a vrátila se znovu. 

»Mám jednu sluţebnou,« řekla, »velmi hezkou, osmnáctiletou dívku. Je to sirotek, ale přesto 

budu ji muset nyní propustit, protoţe je v jiném stavu. Coţpak si mohu nechat ve svém bytě 

děvče, které bude mít nemanţelské dítě? Co by tomu řekli lidé, ţe ve své domácnosti něco 

takového trpím? Nemám pravdu? « 

»Nemáte, milá paní, nemáte,« řekl jsem jí. »Tady právě máte prvou příleţitost začít se svými 

dobrými skutky. Nehleďte na onu dívku falešnýma očima veřejnosti, ale posuzujte ji lidsky, 
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křesťansky. Co na tom, ţe se stane matkou dítěte nemanţelského. Hlavní věcí je, ţe se stane 

matkou nového člověka. Ne nadarmo se říká o ţeně, čekající rodinu, ţe je v poţehnaném 

stavu. Tento stav je skutečně poţehnaným, neboť ţena se stává tímto stavem spolutvůrkyní 

Boţí. Ona se obětuje, aby dala alespoň jedné duši zase příleţitost, aby se mohla na tomto 

světě vtělit, zde se zdokonalit a zušlechtit, po případě i veliké věci vykonat. Nepropouštějte 

tuto dívku ze svých sluţeb, nevyhánějte ji od sebe. Právě proto, ţe je sirotkem a nemá kam se 

obrátit, mohla byste pak mít na svědomí vy, kdyby si dívka ta, falešně uvaţující o své 

„hanbě“, zoufala a skončila sebevraţdou, nebo se dopustila vraţdy svého dítěte, ať jiţ před 

nebo po jeho narození. Nemá-li tato dívka vlastní matku, buďte vy jí matkou! Starejte se 

pečlivě o ni, budiţ to vaší radostí! A aţ se přiblíţí její hodina, nepouštějte ji do porodnice, ale 

dejte jí k disposici jeden ze svých třiadvaceti pokojů a postarejte se o to, aby v její těţké 

hodině ničeho nepostrádala. Buďte jí ošetřovatelkou, sestrou i matkou, aby poznala, ţe není 

na tomto světě opuštěná, a ţe láska mezi lidmi dosud nevymizela úplně. Pomozte jí starati se 

o její děcko, jako by to bylo vaše vlastní dítě, a poslechnete-li mne, poznáte, ţe jste našla zase 

nové štěstí. Při pomyšlení na to, co jste pro tuto dívku vykonala, bude vám vţdycky velmi 

krásně a budete jí vděčna za to, ţe vám pomohla najít pravý smysl vašeho ţivota. Poznala jste 

jiţ, ţe bohatství, pohodlí, blahobyt, vynikající postavení vašeho muţe, ba ani radost z vašeho 

vlastního dítěte nebyly s to, aby vás učinily plně šťastnou. Ba právě naopak, vše to, co lidé 

mylně pokládají za štěstí, přivedlo vaši duši téměř aţ k zoufalství. Proto jděte nyní tou cestou, 

kterou jsem vám naznačil. Jsem jist, ţe pak svého štěstí dosáhnete.« 

 

Tak jako někteří hledají vrchol štěstí v bohatství, tak zase jiní hledají jej v učenosti. Celý ţivot 

starají se jen o to, aby vynikli svou učeností a všechen smysl ţivota věnují jen sbírání nových 

poznatků, jako by nahromadění moudrosti světské bylo pro ně jediným štěstím, jehoţ mohou 

dosáhnouti. 

Znal jsem také jednoho profesora, který šel za touto bludičkou štěstí. Byl filologem, a ve 

svém oboru úplný fenomen. Znal třináct jazyků, mezi nimi i arabštinu, perštinu, japonštinu, 

ale pro samá studia, ve kterých dosáhl veliké dokonalosti, nedostal se ani k tomu, aby 

výsledky své práce zpracoval tak, aby z toho veřejnost, ostatní lidstvo, mělo nějaký uţitek. 

Celý svůj ţivot proseděl jen u knih. Neznal, co je to procházka, nedopřál si prázdnin, odmítal 

i nejušlechtilejší zábavy jako je divadlo, koncerty. Znal jen svou práci, svá věčná nekonečná 

studia, nad nimiţ zapomínal úplně na sebe i na všechen ţivot kolem. 

Teprve kdyţ se následkem nesprávné ţivotosprávy těţce rozstonal, zavolal mne k sobě. Chtěl 

alespoň poslední dny svého ţivota věnovat dokončení svých prací, aby byly připraveny pro 

tisk. Seděl jsem chvíli u jeho postele, kdyţ přišla jeho stařičká matka, kterou jsem uctivě 

pozdravil a chtěl jí políbit ruku. Tu mne tento přeučený pán překvapil slovy, přímo 

zdrcujícími. 

»Nelíbej jí ruku - vţdyť ona je k. . ..« a uţil jméno, kterého nevzdělaný lid pouţívá pro 

nejniţší prodejné ţeny. »Ta si nezaslouţí, abys ji uctíval!« 

Zarazil jsem ho, aby ustal a více nehřešil, protoţe stojí před ním jeho vlastní matka, která má 

mu být světicí, takovou světicí, jakou byla na příklad moje matka pro mne. Marno bylo však 

namáhat se umlčet jeho nenávist. Začal si trpce stěţovat, jak mu matka nerada v nemoci 

slouţí, ţe prý mu říká, ţe jiţ dávilo měl pojít a ne ji obtěţovat. 

Měl jsem tedy jakés takés vysvětlení pro to, ţe nebylo v člověku tom lásky ani úcty k matce, 

ale jednu věc jsem přece nemohl pochopit, a také jsem mu to upřímně řekl. Jak je to moţné, 

aby člověk s akademickým vzděláním, který tolik učeností nasbíral, mohl být tak surový a 

hrubý k vlastní matce, a zeptal jsem se ho přímo: 

»To jsi ve všech knihách, které jsi prostudoval za celá ta léta, a ve vší učenosti, kterou jsi 

získal, nenalezl ani trochu ušlechtilosti, ba ani ţádného popudu k ušlechtilejšímu jednání? Já 

se vţdycky díval na vzdělaného, zejména učeného člověka s velikou úctou, protoţe jsem 
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předpokládal, ţe vzděláním i charakter se zušlechťuje. Ale právě na tobě vidím, ţe ani v 

učenosti není vţdy ušlechtilosti, a ţe ani v učenosti člověk nenalézá plné štěstí.« 

To, co jsem v této rodině viděl, co se přede mnou odehrálo, ukázalo mi nad slunce jasněji, ţe 

ani on, který hledal štěstí v učenosti, ani jeho matka, která hledala štěstí své ve stálém 

očekávání, ţe se její syn stane profesorem university, se ţádného štěstí nedočkali. Matka, 

kdyţ viděla, ţe chimera jejího štěstí nikdy se neuskuteční, zanevřela na svého syna, stejně 

jako dříve jiţ zanevřel na něj jeho zemřelý otec, který výraz své úcty a lásky k synovi našel v 

tom, ţe jej nazval „študovaným volem“. 

Všichni tři z této rodiny hledali štěstí v tom, v čem ho nalézt nemohli, protoţe všichni tři 

přímo šlapali po pravém ideálu štěstí - to jest po lásce. 

Další případ, který chci tu uvést, je oproti předešlému pravým kontrastem, a přece i na něm 

poznáte, jak si mnohdy lidé postaví ideál svého štěstí na nešťastných základech. 

Mám na mysli případ rodičů velmi vzácných a ušlechtilých, kteří měli dva syny. Oba dva byli 

nadanými umělci, a celé snaţení rodičů směřovalo jen k tomu, aby synům svým opatřili 

všechno, co by ke svému uměleckému vývoji potřebovali. Zhlíţeli se přímo ve svých dětech, 

a vyvrcholení svého štěstí viděli právě v tom, aţ jednou jejich synové dokončí svá studia a 

vstoupí do veřejného ţivota. Spoléhali na neobyčejné nadání svých synů a věřili v jejich 

úspěch a slávu, která proslaví pak i je. 

Dočkali se konečně toho, ţe starší syn absolvoval akademii a získal všecky první ceny. 

Rodiče, kteří jiţ několik dní před tím odjeli ven, čekali touţebně syna s posledním 

vysvědčením i s důkazy jeho umělecké zdatnosti. Syn zastrčil vysvědčení do kapsy, a protoţe 

do odjezdu vlaku měl ještě asi tři hodiny času, šel se koupat. Za chvíli nato vytáhli jeho 

utopené tělo z řeky, a rodiče na místě syna se slávou očekávaného, dočkali se zprávy o jeho 

smrti, která je úplně zdrtila. S milovaným synem pohřbili i své vysněné štěstí, které jim měla 

dát jeho sláva. 

Druhý jejich syn je rovněţ vynikajícím umělcem, a ten jiţ velmi mlád, pochopil, v čem lze 

hledat pravé lidské štěstí. 

Jednou přišli k němu z jakéhosi kabaretu, aby u něho objednali návrh na reklamní plakát. Měl 

být rázu velmi pikantního, a přesto, ţe mu tehdy nabízeli dva tisíce korun honoráře, duše 

umělcova vzepřela se práci takovéhoto rázu, a malíř odmítl tuto nabídku. Odpoledne nato 

přišli k němu zástupci spolku, starajícího se o slepce, a ţádali na něm také návrh na plakát. 

Svolil ihned, slíbil udělati jej a to úplně zdarma, a nabídl sám, ţe vypracuje plakát přímo na 

litografický kámen. 

Jeho otec vyprávěl mi o těchto příhodách a shledával v nich nepraktičnost svého syna, který 

ze svého umění nedovede dostatečně těţit. Ujistil jsem však stěţujícího si otce, ţe jeho syn 

našel právě onu pravou praktičnost, neboť je jisto, bude-li takto jednat, ţe získá si to největší - 

poţehnání Boţí. Toto dá mu pak vše, co bude pro svůj ţivot potřebovat, takţe bude mít 

vţdycky i na hmotných prostředcích tolik, aby mohl být ţiv spokojeněji a šťastněji, neţ tak 

zvaní lidé praktičtí, kteří nehledí na to co vykonají, nýbrţ vţdycky jen na to, co za to 

dostanou. 

Tento umělec našel svou pravou cestu za ideálem skutečného štěstí.  

Překáţkou k dosaţení pravého štěstí mohou být i různá zaměstnání. Některá z nich jiţ proto, 

ţe se v zásadě nekryjí se Zákony Boţími, některá z nich proto, ţe jsou nesprávně chápána. 

Stává se totiţ velmi často, ţe sluţba celku, která je hlavním a nejdůleţitějším úkolem kaţdého 

zaměstnání, ustupuje sluţbě vlastní kapse. Takovéto zneuţívání osobní moci pro vlastní, 

mnohdy aţ nepřípustný zisk, který není nikterak úměrný vykonané práci, nemůţe nikomu 

pomoci ke štěstí. I kdyţ se takovému člověku podaří nahromadit majetek, přijde jistě zas s 

jiné strany něco rušícího, mnohdy třebas i velmi bolestného, neboť takto nabytého blahobytu 

nemůţe nikdo v klidu a spokojenosti uţívat. 
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Nejméně štěstí mohou přinést ona zaměstnání, která ţijí přímo z neštěstí druhých. Ti, kteří 

bez citu a lásky dovedou vykořisťovat nešťastníky a na jejich účet se obohacovat, jsou 

podobni hyenám, a svým strašlivým sobectvím jsou nejdále od Boha a také od štěstí. 

Leč všechno neštěstí a zoufalství, které oni svou chamtivostí připravili jiným, stejně se jim 

vrátí. Sami na sobě musí je vyzkoušet, sami s ohromným utrpením v sobě proţít, aby alespoň 

části odčinili křivdy, které na druhých páchali. 

Stejně tak nemůţe být šťasten nikdo z těch, který jinému nic dobrého nepřeje anebo dokonce 

kletbou svou na jiného zlo a neštěstí svolává, protoţe to, co přeje druhému, sám na sebe 

přivolává. Zde platí staré a pravdivé přísloví: »Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá,« nebo: 

»Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.« 

Proto pamatujme na to, ţe závist, nenávist, neláska, msta, zloba a sobectví jsou největšími 

překáţkami na cestě ku štěstí. K jeho nalezení jest jen jeden klíč, a ten nám zanechal Pán Jeţíš 

Kristus ve slovech: 

»Hledejte nejprve království Boţího zde na zemi a spravedlnosti jeho, a vše ostatní bude vám 

přidáno.« 

Vy všichni, kdoţ se chcete vydati na cestu za svým štěstím. vykročte do ţivota tak, abyste 

hned na prvém kroku začali d á v a t .  D á v a t  -  n i k o l i v  b r á t  - musí se stát heslem 

kaţdého člověka, který chce být štasten. 

 

20. Meditace V přírodě 

(Přednáška proslovená v Mor. Ostravě 5./7. 25.) 

 

Za krásného letního dne šel jsem lesem. Ponořen v hloubku jeho ticha, meditoval jsem o 

ţivotě v přírodě, které i my jsme součástkou. Cesta přivedla mne ke starému smrku, do jehoţ 

kůry někdo noţem vyřezal obrázek srdce a v něm dvě písmeny, patrně počáteční písmeny 

jmen dvou milujících se lidí. 

Podivný to symbol lásky! Zadíval jsem se na něj pozorněji, a tu jsem spatřil, jak z ran noţem 

v kůře způsobených, vytéká hojně pryskyřice. V téţe chvíli jsem pocítil, jako by se bolest 

zraněného stromu dotkla mé duše. V soucítění poloţil jsem ruku na jeho ránu a promlouvám k 

němu: 

»Bratře smrku, kdo pak ti udělal tak velkou bolest, ţe tak mocně krvácíš? Je mi tě líto, a přeji 

ti, aby se ti rány tvé brzy zahojily.« 

A hle, smrk mi ihned odpovídá: 

»Tady, bratříčku, vidíš důkaz špatně chápané lásky. Dva milující se lidé - tak si to alespoň 

říkají - chtěli zvěčnit svou lásku symbolem, který mladík vyřezal do mé kůry. Ale jaká to byla 

láska, kdyţ necítila bolest, kterou mně tím působí? Duše lidská, která je naplněna čistou, 

pravou Láskou Boţí, ta nebyla by schopna zapomenout, ţe i my jsme vašimi bratry, ţe i my 

ţijeme jako vy, ţe i my máme duši, srdce, cévy, krev, ţe i my máme cit, kterým dovede dobře 

vnímat lásku i nelásku svých lidských bratří. Jen láska sobecká, na sebe pouze myslící, 

neohlíţí se na to, zda při provádění svého záměru, třebas i lásku symbolisujícího, nepůsobí 

bratru svému bolest. Jdi a řekni to svým bratřím, aby nás více šetřili a nám neubliţovali.« . 

Drţel jsem dosud ruku na kmeni. Cítil jsem, jak duše má s duší tohoto stromu se prostupuje a 

podivná síla z něho do mne přechází. 

 

Posečená louka 

 

Při zapadajícím slunci kráčel jsem v tichu večerním kolem posečené louky. Omamná vůně 

šířila se všude kolem a činila vlahý ten večer zvláště krásným a důvěrným, takţe ve svém 
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osamocení necítil jsem se přece jen sám. Ve svém soustředění zamyslel jsem se nad 

dohasínajícím ţivotem zkosených rostlin, které - umírajíce - vydávají v posledním svém 

dechu tak ohromnou, záhadnou vůni. 

Do ticha večera ozval se hlas, kterým umírající květiny ke mně promluvily. 

»Podívej se, bratře, jak my dovedeme odměnit sobeckého člověka, který pro svůj zisk zničil 

miliony našich ţivotů. Nedopřál nám ani, abychom dokončily svůj úkol ţivotní a zanechaly 

po sobě dozrálý ţivot svých dětí, naše to seménka. S jakou láskou jsme je ošetřovaly, s jakou 

láskou otvíraly jsme své kalíšky vstříc k dozrání! A teď byly jsme předčasně zkoseny, dříve, 

neţ jsme naplnily úkol svěřený nám Tvůrcem věčným. Ale přesto přece nezlořečíme člověku, 

který smrt nám přinesl! My, umírajíce, šíříme dechem svým vůni, která člověka můţe nejen 

oblaţit, nýbrţ i posílit. Toť projev nejvyšší lásky - odměníme-li se dobrem za zlo nám 

prokázané. A pamatuj si, ţe tato láska i do duší našich byla nám vloţena naším společným 

Tvůrcem a Otcem, který dlí nejen v nebesích, ale i mezi námi všude. I vy, lidé, měli byste si 

vzít z toho pro sebe příklad! Kaţdému spolubratru, který vám ublíţí, splácejte láskou a 

dobrem, ne mstou, záští a nenávisti. I vaše láska šířila by se pak do srdcí lidských jako vůně 

našeho posledního dechu a působila by na ně tak, jako náš projev posmrtný působil na duši 

tvou!« 

 

 

Pramen živé vody 

 

Procházel jsem týmţ údolím a pozoroval pramen ţivé vody, proměňující se v bystřinu, 

skákající po balvanech s velikým neklidem. 

Provázel jsem v duchu tento ţivý proud vody a došel s ním aţ do údolí, kde se proměnil v 

tichý potok, který pak různými oklikami a záhyby, rovinami i skalinami, probíhal dál, aţ 

dospěl k nejbliţší řece, se kterou klidně splynul. Odtud společnou cestou vproudil do veliké 

řeky, v jejímţ mohutném toku jeho individualita vlastní, jeho čistota i síla ţivého pramene, se 

ztrácela, ale nezanikala. Trpěla s proudem veletoku, přijímajíc v sebe všechen kal a nečistotu, 

kusy dřev, hnijící trávu a listí, a s jeho vodami spěla k ohromnému moři, do jehoţ mohutnosti 

vplynula. 

Moře, do jehoţ nekonečných vod všechen kal řek míří, provádí na všech těchto sloučených 

vodách očistu ode všeho, co s sebou přinesly. Nic takového moře v sebe nepřijímá a všechnu 

nečistotu vyvrhuje na břeh, aby vody jeho zůstaly stále a stále jen průhledně čisté, jasné, 

nezkalené. 

Při tomto sledování postupu vod od pramene aţ k moři, slyším hlas, který mi praví: 

»Tento obraz ţivé vody, ztrácející se aţ v moři, je podoben ţivotu lidskému - ţivotu vašemu. 

Z počátku, v mládí, proţíváte radostné, bezstarostné chvíle. Jako bystřina poskakujete vesele s 

balvanu na balvan a zůstáváte přitom stále ještě čisti, nedotčeni zlobou a neřestí ţivota 

pozdějšího. Přicházíte-li pak jiţ do údolí svého klidnějšího ţivota, ztrácíte svou bezstarostnost 

a radost. Jdete klidněji sice, ale mnohdy velmi klikatou cestou, neţ se uplatníte jako 

samostatnější jiţ pracovníci v ţivotě veřejném. Tento veřejný ţivot strhne vás do svého 

proudu, z něhoţ sbíráte cestou také mnoho duchovního kalu a špíny. Ba, ulpí na vás mnohdy i 

nečistota ze špatné společnosti, která vás obklopuje. Ale ať jakékoliv jsou cesty, kudy proud 

ţivota vás nese, kaţdý z vás dočká se chvíle, kdy neodvratně vplyne jednou do velebného 

oceánu ţivota neviditelného, věčného. A jestliţe jste se neočistili jiţ cestou od svých 

špatností, zlých skutků a nečistoty mravní, očistí vás ţivot záhrobní, ovšem ţe ne bez bolesti a 

strádání, neboť do ţivota věčného nemůţete a nesmíte přinést s sebou nic, co by vašemu 

dalšímu duchovnímu ţivotu překáţelo.« 

A je tomu skutečně tak. 
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Doposlouchal jsem hlas neviditelného mluvčího, hlas svého nitra, který mne donutil, abych i 

já sledoval svůj ţivot od zrození aţ do přítomné chvíle, která mne našla u bystřiny, 

přecházející v klidnější potůček. Tanulo mi na mysli, co všechno jsem ještě zanedbal ze svých 

povinností k celku, co všechno zbývá mi ještě vykonat, v čem se musím snaţit svůj ţivot 

obohatit, abych se stal nejen platnou jednotkou celku, nýbrţ i duchovně sebe sama očistil tak, 

abych kaţdým dnem byl připraven na přechod do ţivota neviditelného. 

Mezi jinými naskytla se tu i otázka, zda nehřeším jiţ tím, ţe tu v kráse přírody po celoroční 

práci klidně odpočívám v nečinnosti a vydávám za své zotavení peníze, které by mnoha 

sestrám a bratřím pomohly alespoň na chvíli z největší bídy. 

»Mám na to právo či nemám?« ptal jsem se, a hlas z neviditelna mi ihned odpověděl. 

»Nebuď tak úzkostlivý! Nezapomínej nikdy na ty, jimţ můţeš. a dle sil svých máš i povinnost 

pomáhat, ale neboj se také uţívat darů, které ti Bůh v odměnu za tvoji práci uděluje! Kaţdý 

do pracuje, má právo oddechu, a musí si jej dopřát, aby načerpal nových sil k další práci. 

Chceš vědět, na kolik máš v ţivotě nárok? Podívej se vzhůru a posuď, co tam uvidíš! « 

Pohlédl jsem nahoru do skalnaté stráně, odkud bystřina stékala. Bohaté vodopády, jiskřící se v 

slunečním jasu, tvořily překrásný obrázek. Zadíval jsem se pozorněji po proudu bystřiny, a tu 

asi ve dvou třetinách stráně jsem spatřil nahého muţe, leţícího ve vodě na balvanech. Přes 

jeho tělo sklouzaly drobné vlny ţivé vody, které, aniţ se daly jím zadrţet, spěchaly hned zase 

dál, aby oblaţovaly svým měkkým, jemným dotekem balvany, láskou proudící vody jiţ 

ohlazené. 

K tomuto obrázku hlas z neviditelna dodával: 

»Vidíš, ty uţíváš svého majetku podobně jako onen bratr tam nahoře pouţívá dobrodiní ţivé 

vody. Nezadrţuje její proud jenom pro sebe, aby nahromadil veliké mnoţství vody, které by 

ho nakonec zničilo. Nezadrţuje nic, pouţívá ke svému zotavení pouze to, co nutně potřebuje, 

a vše ostatní přenechává jiným, aby i oni mohli tohoto daru Boţího pouţít. Ani ty nehromadíš 

majetek sobecky jen pro sebe, nýbrţ pouţíváš pro sebe a své zdraví pouze toho, co nejnutněji 

potřebuješ, a ostatní přijímané dáváš hned zase dále.« 

Toto přirovnání, které mi hlas z neviditelna postavil před oči, bylo mi zároveň i poučením, ţe 

nemáme nikdy hromadit majetek sobecky jen pro sebe a na úkor druhých, protoţe tento 

majetek nemůţe nám být poţehnán, nikdy nemůţe nám přinést radost ze ţivota, ani 

spokojenost, ani štěstí. 

 

Skály na pobřeží mořském 

 

Kráčeje po břehu moře, meditoval jsem o kráse skal podél mořského břehu se táhnoucích. V 

duchu jsem se tázal, kolik tisíců a tisíců rukou bylo by třeba sezvat k práci, a jakého úţasného 

talentu a hlubokého smyslu pro umění a krásu muselo by být pouţito k tomu, aby bylo 

vytvořeno tolik krásy, kolik jí skrývá pohled na toto pobřeţí, omývané vlnami mořskými. 

»Sestřičky skály, ptám se vás, kdo pak vás tak překrásně vytvořil a s takovým ladem zde 

srovnal?« . 

Skály mi odpovídají: 

»Byl to náš společný Tvůrce, a jeho nástrojem byly vlny mořské. 

Pohleděl jsem na vlnky, měkce doráţející na nejniţší skalní útesy, a mluvím k vlnkám. 

»Sestřičky vlnky, jak jste dokázaly vy, které jen tak jemně líbáte kraje skalních útesů, ţe jste 

vytvořily tak podivuhodné skalní útvary, jaké tu vidím?« 

A vlnky odpovídají: 

»Všechno to vytvořila naše láska, která se jeví v naší měkkosti a něţnosti, s níţ omýváme své 

niţší bratry, abychom je láskou svou zdokonalovaly a zkrášlovaly. A divíš-li se dnes, jak jsme 
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to dokázaly, kdyţ líbáme klidně jen okraje skal, přijď se na naše dílo podívat zítra, aţ budeme 

v plné práci.  

Přišel jsem druhý den v táţ místa, a zastihl jsem moře rozbouřené. Jeho vlny prudce doráţejí 

na skály, prodírají se dravě jejich průrvami, a různými otvory vracejí se zpět do moře, aby se s 

novou vlnou znovu spojily a znovu zas do skal se opřely. 

Tu zeptal jsem se vln: 

»Poslyšte, milé sestřičky, jsou tyto prudké údery vaše také projevy lásky, o které jste mluvily 

včera?« 

»Zajisté!« - odpovídají mi hned vzápětí. »Představ si umělce, tvořícího s velikou láskou 

veliké dílo umělecké. I on musí uţít ostrého dláta a silné rány, aby všechno zbytečné, co 

překáţí pohledu na dokonalý výtvor, otesal, a jako rušivou přítěţ odstranil. Naráţíme sice 

prudce na skály, v nichţ tvoříme, ale vţdy s láskou a něhou, majíce stále na zřeteli úkol, k 

němuţ jsme byly určeny. A stejně tak i vy, lidé, vychováváte-li niţší, hrubší duši k 

dokonalejšímu, lepšímu ţivotu, musíte mnohdy pouţít i ostřejšího slova. Ale přitom 

nezapomeňte nikdy, ţe i toto ostřejší slovo musí být naplněno láskou, neboť láska musí vše 

naplňovat a vším pronikat, má-li se zdařit dílo opravdu veliké a krásné.« 

 

 

 

Cypřiš 

 

Poděkoval jsem vlnám za poučení, které mi daly, a kráčel jsem dále. Došel jsem k velkému, 

starému cypřiši. Osamocen vypínal se hrdě do výšky, štíhlý a věrný své touze dostihnout co 

nejvýše. Jen jedna větev se odkláněla od přímého kmene stromu a rušila tak harmonii jeho 

štíhlé linie. Zastavil jsem se u tohoto stromu s otázkou: 

»Bratříčku, proč pak máš jednu ze svých větví tak daleko odkloněnu? Podívej se na své 

kamarády, jak jsou uhlazení, štíhlí, a jak rostou, jako ukazováčky slávy Tvůrce svého, přímo 

vzhůru!« 

Cypřiš mi odpovídá. 

»Srovnej si mne a můj růst se společností lidskou! Kmen můj můţe být symbolem Krista, 

jenţ svým vrcholem ukazuje k našemu společnému Tvůrci a Otci. Všechny moje větve, které 

jsou v harmonii s mými snahami spět vzhůru, jsou jako členové společnosti lidské, snaţící se 

přimknout se ke Kristu a ţít v harmonii s Ním. A ona jediná větev, která se odklonila od mého 

kmene, je obrazem bloudícího člověka, neţijícího v harmonii ani se svým Tvůrcem, ani se 

svým vůdcem, a uplatňuje dle svého nedokonalého rozumu svou vůli, která se od dobra kloní 

ke zlu. Taková duše, podobně jako moje odkloněná větev, ruší harmonii celku. A přece i 

takováto disharmonie dá se napravit láskou. Přijde-li ke mně laskavý zahradník, neodsekne od 

mého kmene odkloněné větve, protoţe zbyla by v mé štíhlé koruně nepěkná mezera. Najde jiţ 

místo, kde odkloněnou větev zachytit a přiváţe ji k mému kmeni, aby porušená linie byla 

napravena. Větev, přimknutá láskou ke svému kmeni, poroste dále jiţ jistě tak, aby krásu a 

jednotu celku doplnila. - Ale mezi lidmi není vţdy laskavý zahradník! Lidská společnost není 

ochotna pobloudilou duši, která se od Krista odklonila a ke zlému přilnula, přivést láskou a 

vlídným poučením zpět ke Kristu! A neujme-li se svého díla s láskou, pak se jí nikdy 

nepodaří usměrnit odklánějící se duši tak, aby doplňovala harmonicky linii celku. U vás se 

stává velmi často, ţe takovou pobloudilou duši prostě odstraníte, ba někdy i na šibenici 

pověsíte, a tím předčasně zbavujete ji moţnosti dalšího vývoje. Přeříznete-li nit jejího ţivota, 

znemoţníte jí, aby se ještě za tohoto ţivota napravila a vrátila se ke Kristu. Přemýšlej, bratře, 

o tom, co ti tu povídám, a pak jistě uznáš, ţe kaţdá disharmonie, kaţdé zlo dá se odstranit 

mnohem lépe a snadněji láskou, neţ pomstou, zlobou a trestem. Co duší lidských bylo by 



136 

zachráněno, kdyby alespoň po svém poklesku našly v lidské společnosti trochu shovívavosti, 

trochu lásky a trpělivosti, na místě trestu, který na duši lidskou musí vţdy zhoubně působit. 

Jakou zhoubou jest pro bloudící duše jen společnost samých nešťastníků podobně 

zbloudilých, kteří jsou nuceni trávit dlouhou dobu pospolu, aniţ by se postaral někdo o to, aby 

je s láskou vyvedl na cestu dobra.« 

 

Déšť 

 

Stávalo se velmi často, ţe hosté přímořského města velmi zle naříkali na špatné počasí, 

zejména na déšť, který jim znemoţňoval vycházky a uskutečňování plánů a programů jejich 

radovánek. 

Přemýšlím o tom, jak člověk je sobecký. Zde ty nářky, a na druhé straně zas je tolik lidí, kteří 

touţebně čekají déšť, který jim přináší záruku bezstarostnějšího ţivota a zajišťuje jim 

výsledek jejich práce. Tak docházím k meditaci, jak se vlastně tvoří déšť. Znovu přichází mi 

na mysl srovnání tohoto dění přírodního s projevy duše lidské. 

Na veliké plochy chladných vod musí působit teplé paprsky sluneční, zdroj to ţivota i symbol 

lásky. Ten svými paprsky, svými projevy lásky, proměňuje hutnější vodu, odkázanou na 

blízkost hmoty, v páru, a tak duchovní podstata vody vznáší se vzhůru, blíţ ke svému Tvůrci. 

Zachvátí-li tyto jemné páry ve vyšších polohách chlad, proměňují se v kapky vodní, a jen v 

kapky vodní, protoţe pára sama v sobě, naplněná slunečním teplem - láskou, nepřipustí další 

klesnutí aţ k ledu. A tato pára, v kapky vody proměněná, se snáší opět k zemi a přináší jí 

poţehnání své vláhy, kterou z lásky vydává. Ztratí-li však tato pára svoji vlastní teplotu a 

přijde-li na mrazivý vzduch, postrádající paprsků slunečních - lásky, proměňuje se v led a 

padá jako krupobití na povrch zemský, kde způsobí mnohdy hrozné spousty. 

Podobně jest tomu i s duší lidskou. Je-li naplněna láskou, zvedá se v duchovním ţivotě svém 

stále výš. Přijde-li do styku s lidmi chladnými, kteří mají v sobě méně lásky, dovede svá slova 

a skutky proměnit v úrodný déšť poučení a dávání krásného příkladu, takţe svým bratrům, ve 

vývoji níţe stojícím, je obrozující a k ţivotu povzbuzující vláhou. Ale chce-li sobecká duše 

stoupat do duchovních sfér, aniţ by nesla s sebou dostatek lásky, chce-li se stát vůdcem lidí 

jen proto, aby získala si slávu nebo osobní prospěch, pak její slova dopadají na duše jejích 

spolubratří jako kusy ledu, jako zhoubné kroupy. Těm se nepodaří nikdy duše povznášet, 

protoţe dovedou svou ledovou tíhou pouze ubíjet. Kolik takových samozvaných kritiků 

dovedlo jiţ svými ledovými kritikami bezcitně ubít celé řady mladých, nadějných talentů! Bez 

zájmu, bez lásky, jen studeným chladem odmítání znechutili a mnohdy docela i znemoţnili 

práci těm, kteří mohli být ozdobou i prospěchem svého národa. Ale pod tíhou ledové tříště 

nezodpovědné kritiky klesli, ztratili sebedůvěru, a lidská společnost byla ochuzena o další 

jejich tvorbu. 

Docela jinak musela by působit slova naplněná láskou! I kdyţ nevyspělý dosud talent není tak 

dokonalý, jak by si ho kritika přála mít, jakou vzpruhou byla by pro něj alespoň slova uznání, 

důvěra v jeho talent, který se postupem času k dokonalosti dopracuje. Takováto kritika, s 

láskou vyslovená, byla by vpravdě úrodným deštěm, který by posiloval mladou duši 

k vykonání díla, k jehoţ vytvoření kritika uznala jej schopným a které od něho očekává. 

I zde je jasně zřejmo, kolik dobra mohla by všude a ve všem vytvořit láska, láska jednoho 

bratra ke druhému. Ale na místě této lásky vidíme stále a stále jen důkazy zla, které vytváří 

naše neláska a naše domýšlivé povyšování se jeden nad druhého. 

To byl výsledek mé meditace o dešti a srovnání jeho s duší lidskou. 
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Stará jabloň 

 

Starý kmen. Vrásčitá kůra na něm nestačí ani přikrýt všechny jizvy času, které obnaţují holou 

dřeň. Bezlisté větve jako rozpřaţená náruč vztahují se k nebi. V okolní zeleni smutný je 

pohled na strom, který se letos po prvé zapomněl zazelenat. 

»Co ţe jsi, jabloni stará, odolala příchodu letošního jara, které všechno kolem tebe tak 

radostně oţivilo? Stojíš tu tak smutně. ţe je mi ţalno na tebe pohledět.« 

»Nevyčítej mi, bratře!« - šeptají suché větve jabloně. »Pokud jsem mohla, pokud síly mé 

stačily, napájela jsem se kaţdoročně tvořivou silou nového jara, abych stačila plnit svůj úkol. 

Víš přece, jaký byl můj ţivot! Víš jistě, jaký úkol jsem na sebe vzala! - Dávat - dávat - dávat - 

to bylo do posledního dechu mou touhou. A dávala jsem ráda! Těšili jste se z vůně mých 

květů, odpočívali ve stínu mých větví, sklízeli jste mé plody, které jsem aţ do plného uzrání 

vţdy s námahou na svých větvích nesla. Tak to šlo stále a stále, po celá dlouhá léta mého 

ţivota, stále stejně. Všechno bylo jen pro vás... Teď ještě čekám, ţe přijdou podetnout můj 

kmen, vykopat kořeny, aby i to mé prohnilé tělo poslouţilo jim k zahřátí... Takový je můj 

konec, konec mého ţivota, který jen dával, dával, dával. Nevyčítám! Byl to můj úděl, pro nějţ 

jsem ţila! Ale teď také nevyčítej ty mně, ţe dále jiţ dávat nemohu! Došla mi síla. Nejsem 

schopna jiţ dávat, proto jsem také letošnímu jaru nic nevzala. Všechno to, co mi jaro chtělo 

dát, postoupila jsem druhým. A to také vyřiď jako můj vzkaz svým bratrům! Aby 

nezapomněli nikdy na to, ţe jejich povinností je dávat, dávat, dávat! A nejsou-li schopni 

dávat, aby alespoň sami nebrali na úkor druhých! Všechno co dostáváme, dostali jsme jen pro 

to, abychom mohli dávat - dávat - dávat. 

 

Choďte přírodou naplněni láskou! Alespoň na chvíli, ve volné přírodě, osvoboďte svoji duši 

ode všech trampot a starostí světských, a zaposlouchejte se do mohutného dění ţivota v 

přírodě. Poznáte, ţe mluví k vám kaţdý kámen, kaţdá rostlinka, kaţdý strom, voda, zvířata - 

neboť ve všem je Duch Boţí, všechno vytvořila Boţí Láska. Ta mluví jasnou řečí ke 

kaţdému, kdo láskou naplněn, ţije v harmonii s Láskou Boţí. Tomu je pak dáno, aby mohl 

mluvit se všemi výtvory Boţími, ten také vnímá tajemný hlas přírody a rozumí její velebné 

řeči. 

Budete-li takto chodit přírodou, poznáte v ní ohromnou knihu nehynoucí moudrosti, která je 

nám proto tak nekonečně blízká, ţe je naplněna jednotícím Duchem tvůrčím, který prostupuje 

i nás. 


