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Výzva k môjmu národu. 
  
Bulharský synovia rodiny slovanskej, počúvajte slová neba: 
Bratia a sestry domu slovanského, rodu trpiaceho, plemena sporov, duša a srdce budúcnosti, 
života a nastupujúcej záchrany, nositelia a zástupcovia sveta, synovia Kráľovstva Božieho, 
počúvajte slovo: 
Nebo vám určilo posvätnú úlohu v Kráľovstve sveta, ktoré vzrastá a prichádza v svojej sile 
vyzdvihnúť veľkú udalosť v živote tohoto sveta. A ak odteraz budete oddaní tomuto 
vznešenému a posvätnému poslaniu, ktoré vás očakáva, tak vedzte, sám Boh Síl ovenčí vás 
svojou slávou a vznešenosťou svojho života a zapíše vaše mená v Najvyššej knihe vyšších 
svetov, ktoré pomáhajú Vyššiemu svätému dielu spasenia. 
Očakáva vás slávna budúcnosť, ktorá sa blíži, aby sa nezničil a nevyhladil život, a aby bol 
vzkriesený do dokonalej plnosti. Prijať pozvanie v tomto živote sú povolané všetky vyvolené 
ľudské národy, vytvárajúce nové pokolenie ľudského rodu. Váš čas sa blíži, vaša skúška sa 
završuje, prišla hodina i minúta vášho prizvania, keď sa prebudíte a vstúpite do tohoto 
blaženého života, ktorý nastáva na tejto mnohotrpiacej zemi. 
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Prichádzam zhora na vyšší súhlas Boha - vášho Nebeského Otca, ktorý ma poveril veľkou 
misiou, aby som vás varoval pred lživými cestami a zvestoval vám Pravdu života, prichádzajúcu 
z nebies prostredníctvom večného svetla, pre presvetlenie všetkých myslí, obrodenie všetkých 
sŕdc i ich pozdvyhnutie, a obnovu všetkých duší. Vy - ste vyvolené ratolesti Pravdy, predurčené 
stať sa zárodkom nového ľudstva, v ktorom sa Slovanstvo, pokolenie Judino, stane centrálnym 
ohniskom. 
Počiatok spásy, pomazaný Sionu a Kráľ kráľov, brat trpiacich, príde v celej svojej sile a 
duchovnej plnosti zmeniť obraz tohoto sveta. Čoskoro pristúpite, aby ste zaujali vysoké miesto 
v rade vykúpených vyšších svetov, ktorí postupne, neodkláňajúc sa, vystupujú jeden za druhým 
do novej sféry horných zvrchovaných svetov. Aj váš svet sa o krok priblíži k Nebesiam 
Božského poriadku, aby tam obsadil, uprostred iných svoje miesto, určené pre neho Najvyšším 
Vládcom. Váš vstup do týchto bezmedzných hraníc Nového Kráľovstva večných svetov sa 
oznamuje znakom Najvyššieho Vládcu, Majiteľa a Kráľa všetkého. Privíta vás so všetkými 
anjelskými hodnosťami, ktoré vás prídu prijať radostne a veselo, ako občana Večného 
Kráľovstva, ktorého sila a sláva je bezmedzná. 
Nezarmucujte Boha svojím chovaním, nepochybujte o Jeho Pravde, ktorú vám On posiela z 
nebies na dôkaz svojej vernosti a lásky k vám. 
Presvetľujte sa a nepovyšujte sa, uvedomte si Pravdu života. Stvoriteľ bdie nad vami. Jeho meno 
poznáte. Nepochybujte, nebuďte nestáli, zavrhnite svoju malomyseľnosť i malovernosť a 
stúpajte k večnému svetlu života, aby ste pochopili večnú cestu Boha, ktorá vás pozdvihla zo 
spálenišť a ničotnosti k sláve veľkej nesmrteľnosti. Neupadajte do bludov, ale dajte miesto 
Tomu, ktorý vám vdychuje život. Rodiny, pokolenia a národy sa pred ním nestratia, ale ožijú a 
obrodia sa Tým ístým večným duchom, ktorý všetkých privádza k poriadku v tomto 
bezhraničnom Božskom svete. 
Prevtelenie - to je veľké požehnanie, ktoré vám pomôže vstúpiť na cestu svetla, kde na každom 
kroku prebýva mier a láska. Toto svetlo - mohutný večný motor života, pozdvihujúci všetkých 
duchom slabých. To je cesta záchrany, po ktorej vystupuje nešťastný ľudský rod, prizvaný 
Nebom k ešte jednému veľkému hrdinskému činu, ktorým sa zavŕši všetko, čo bolo 
naplánované. 
Cesta, po ktorej som vás prišiel viesť do Kráľovstva Božieho, aby sme Jemu slúžili je večnou 
cestou; je to cesta naplnená všetkým požehnaním života; po nej vystupujú všetky hodnosti a 
stvorenia nebeské od počiatku čias samej večnosti, nemajúcej ani začiatok ani koniec. Medzi 
vami a nebeskými stvoreniami leží ohromná priepasť, nezdolateľná žiadnou silou, no pri tom 
všetkom existuje neviditeľné puto, spojujúce všetkých do jedného nerozlučného bratstva. 
Toto spojenie je Láska neviditeľného večného Boha - prameňa života. 
Táto vyššia Láska Toho, Ktorý vás miluje a stará sa o vás ma vyzvala zostúpiť zhora a pomocť 
vám v tejto mimoriadnej dobe, ktorá v tomto svete nastáva posledný krát. Stojí pred vami jedno 
veľké nebezpečenstvo, ktoré môže zbúrať všetko čo je sväté, čo bolo zasadené rukou vášho 
Nebeského Otca. Preto som prišiel na tento svet, aby som vás osobne viedol v tejto 
najnebezpečnejšej minúte života. 
Preukážte sa ako muži tvrdí a neochvejní, verní svojmu poslaniu, prepásaní cez pás a pripravení 
na nadávky. Prineste všetky potrebné obete pre oslavu Pravdy. Teraz je ten priaznivý okamih 
ukázať sa rodom vyvoleným, semenom Kráľovským, národom, ktorého vodcom je sám Boh Síl. 
Idem podporiť slovanský rod, ktorému je dané zvíťaziť nad všetkými nepriateľmi a protivníkmi, 
brániacimi mu získať to vznešené poznanie, ku ktorému mieria aj jeho misie, predurčené mu 
Vyšším Zámerom Prozreteľnosti. Čas je blízko, a oni sú tiež pri prahu tohoto sveta. Pravda 
bude triumfovať a zavládne v svojej plnej príjemnosti a kráse, osvieti tvár tohoto sveta nebeskou 
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žiarou. To je deň Pravdy, ktorý vás zrodil kvôli Jeho sláve. Počúvajte Jeho hlas, On prichádza 
zhora. Pozdvihnite oči a uzrite to, čo vás očakáva; načúvajte a počujete sladké piesne, lahodné 
hymny, veľkolepé antimy, chválospevy anjelských zborov, pripravujúcich sa na tento slávny deň. 
Vedzte, vernosť - to je prvý krok pri vchádzaní do nového života, je prvou podmienkou pred 
úzkymi dverami, je to prvý plod Lásky, ktorý prinesiete k oltáru Nebeského Otca. Nepúšťajte sa 
do prázdnych rečí o minulosti, ktoré vám neprinesú žiaden úžitok, ak len nezýskate skúsenosť z 
jej chýb, aby ste napravili súčasné. Vaše obrodenie potrebuje čisté ctnosti, ktoré u vás zatiaľ nie 
su. Teraz je to všetko povrchné a nestále, prchavé a nevýrazné; nemôže priniesť dobré ovocie. 
Tento národ zúfalo potrebuje vedenie a usmernenie svätými a Bohumilými princípmi, ktoré 
pomôžu jeho prosperite. Tieto princípy sú oddávna naplánované Bohom, Ktorý sa stará o 
zdokonalenie všetkých svojích hierarchií; tieto princípy sú zasadené vo vašej duši. Pri obrodení 
národov rozum a srdce musia byť v súlade, Láska a Ctnosť - ruka v ruke - a sila rozumu musia 
spolu viesť a riadiť ich dobrými usmerneniami. Bez týchto podmienok budú všetci nenávratne 
stratení. Preto sa musíte zastaviť a premýšľať o postavení, v ktorom sa nachádzate, aby ste 
unikli všeobecnej katastrófe, ktorá už visí nad všetkými vašími hlavami. 
Prišiel som do tohoto rozvráteného sveta vo vážnej chvíli, aby som poskytol nevyhnutný zásah a 
odvrátil vás z tejto zhubnej cesty, na ktorú nerozvážne vstúpili národy zeme. 
Vedzte, ak odmietnete moje dobré rady a vzopriete sa mojím Božským ponaučeniam, ktoré vám 
dávam preto, že ste blízki môjmu srdcu, potom využijem aj iné, omnoho horšie prostriedky, 
ktoré som splnomocnený použiť ako odpoveď na vašu neposlušnosť svätým Božím 
prikázaniam. 
Ste pod mojím patronátom a ja vás musím viesť a vychovávať slovom Pravdy. Som váš 
ochránca i hlavný sprievodca k Nebeskému bytiu. Vezmúc vás pod ochranu, predvídal som 
všetky ťažkosti, ktoré predo mnou časom vyvstanú, pokiaľ vás nevyvediem na bezpečné miesto. 
Som informovaný o tom, koľko prekážok, koľko neúspechov ma s vami postihne v tomto 
veľkom boji, ale môj duch neustúpi od svojho zámeru. Moja láska k vám mi diktuje moju 
povinnosť, a tak som vás vzal pod moju vyššiu ochranu. Vo vzdialenej minulosti váš duch 
nedisponoval žiadnou krásou, ktorá by ma prilákala a prinútila, aby som si vás zamiloval. Boli ste 
na pohľad odporní, a ten, kto vás videl, chvel sa od pohľadu na vaše hrubé srdcia. Ja som vás 
neodvrhol za tento nedostatok a nezačal vami pohŕdať kvoli hrubému zovňajšku, do ktorého 
bola oblečená vaša duša, a zamiloval si vás celým svojím blahým duchom, skúšajúcim nájsť 
aspoň nejakú Božskú ctnosť, akúkoľvek - hocakú vznešenú črtu vo vašej duši, ktorú by bolo 
možné opracovať a zúrodniť tak, aby priniesla dobré ovocie a zformovala vo vás čisté mravy, 
sväté a vznešené; tak, aby ste boli dôstojní vstúpiť do počtu prvých národov, ktoré Boh Síl 
zvolil, aby završili Jeho večnú a svätú vôľu. 
Teraz nastal čas riešiť hlavný osud tohoto zvráteného sveta, v ktorom Nebo onedlho uskutoční 
zásadný a veľký prevrat. Aj to bude čoskoro, v Novom veku, ktorý zaznamená nové stránky 
tváre Zeme. Chcem vás na to pripraviť, pretože ste silno zaostalí vašími terajšími zločinmi a 
minulými národnými hriechmi, za čo ste boli nútení zaplatiť bezčíselnými obeťami a utrpeniami, 
aby ste zmyli a očistili svoju zvrátenú ohavnosť, ktorou ste sa natoľko dotkli Boha, že On 
odvrátil svoju tvár a nechal vás pod ťažkou stáročnou skúškou, aby ste si uvedomili a kajali sa v 
svojích hriechoch, trhajúcich sväté nite Jeho Lásky. 
No Boh sa nehnevá večne; Jeho milosť a blaženosť z pokolenia na pokolenie prebýva večne s 
tými, ktorí Ho milujú a neustále Mu blahorečia. On vás vedie svojou tvrdou pravicou vo 
všetkých temných časoch, a Jeho oko vás pozoruje, keď idete nebezpečnými cestami tohoto 
sveta. V tomto som Ja, váš hlavný ochránca povinný vynaložiť veľké úsilie a obeť, aby sa 
napravila vaša minulosť, vychovať vás a zahaliť do krásy večnosti, ktorá je vám určená. 
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Preto som sa rozhodol vyzvať zďaleka, z kraja Nebies dvoch bratov, svetlá rodu Slovanského, 
aby som im odovzdal slovo Pravdy a slovo Života, a aby vám ho priniesli a naučili Mojej ceste, 
ktorou vojdete do večného svetla, kde ja bývam: svetlo života, ktoré som priniesol, aby ste v 
ňom prebývali a ktoré svet neprijal, ale ho odvrhol a predal pomazaného Môjho zákona, Ježiša, 
na pohanu a smrť, pretože činy tohoto rodu boli ľstivé. Ale porušitelia môjho zákona zaplatili 
úplne za bezprávie, a odteraz je všetko zrušené. Pravda je večná, Otec môj nezmenený, dielo 
Jeho je neodkladné, vy - môj národ. 
Hospodin si hľadal príbytok a Jeho výber padol na Slovanstvo, ktoré si Nebesia zamilovali za 
jeho Božskú dobrotu. Preto som poslal k vám dvoch svojích služobníkov s ušľachtilou zväsťou: 
opustiť temnotu a tmu pohanských Bohov. A bola radosť veľká vo svetoch svetla, keď Boh na 
vás vložil pečať svojho veľkého mena večným zákonom Svojho Ducha do vášho srdca. Zjavil 
som sa vtedajšiemu vášmu panovníkovi a oznámil mu Vôľu Neba - prijať Mojích Poslov 
Nového Zákona, a on vypočul moj hlas a stal sa pred mojou tvárou praotcom vášho 
duchovného obrodenia. Hovorím vám, že sa nenarodil v dome Slovanskom panovník 
pokornejší a srdečnejší, ktorého neoblomná viera dala sľub podobný Abrahámovmu, 
neľutujúceho aj svojho syna priniesť ako obeť Bohu. A taktiež bohumilo sa držal aj váš vodca a 
otec Slovanského národa, ktorý dal oči svojho prvorodeného syna ako blahú obetu, ako zvolený 
dar Hospodinovi, ako znamenie nezmenenej vernosti k Nemu. A od toho dňa sa zavŕšilo vaše 
vyvolenie od Boha Síl, ktorý ráčil svojou nezmiernou múdrosťou presláviť spolu s vami aj celé 
Slovanstvo, v ktorom Všemocný Hospodin prebýva a ktorému je určené prvé miesto Jeho 
Kráľovstva, ktoré už vstupuje v platnosť v tomto trpiacom svete. 
Príjmite túto nemennú pravdu, že povznesenie Slovanského národa je, aby bolo jasné všetkým, 
že sám Boh to robí kvôli svojmu vyvolenému, vodcovi Spasenia, ktorý čoskoro príde medzi vás 
v plnej Sláve a Sile ustanoviť večné Kráľovstvo Mieru - Kráľovstvo Božie na Zemi. 
A ten kto odteraz poprie vaše prvenstvo, - hovorí samotný Boh, - poprie aj moje, pretože Ja 
mám moc dať čo je moje komu chcem. A ak dám zo svojej dobrej vôle, kto bude ten, kto sa Mi 
vzoprie a naznačí čo mám robiť? Ten, kto sa opováži, nech vyjde a vyskúša svoju silu a uvidí. Ja 
som jediný a Moje slovo je nemenné, Som verný a Pravdivý vo všetkých Svojích činoch. Moje 
Slovo je nezvratné. 
Hospodin - váš vodca. On je váš ženích, posielajúci Svoje dary a tešiaci sa vám ako novomanžel 
láske, ktorú ste prijali z vernosťou od toho, ktorý je Kráľom Kráľov a Pán nad pánmi. 
Preto prichádzam z predvečných obydlí prebudiť vás k čistému a svätému životu a ochrániť, 
aby ste znova nezhrešili proti najvyššej vôli Neba, a aby vás ono nezavrhlo, tak ako v minulosti, 
keď ste svojím bezprávím urazili Boha a On vás vydal vaším nepriateľom, ktorí prišli zďaleka 
aby vás potrestali za priestupky a splnili vôľu Vyššieho súdu nad vami. No vo vtedajšom vašom 
páde som vás podporil svojou láskou, pretože ste neboli odvrhnutí úplne od tváre Toho, kto si 
vás vyvolil a v dlhovekom otroctve neustále vás viedol na ceste utrpenia i pokory a učil vás, ako 
napraviť svoj život, aby ste si uvedomili hriechy, prejavili ľútosť a obrátili sa celým svojím 
srdcom k Hospodinovi Bohu vášmu, s ktorým ste spojení manželskými putami čistého a 
bezúhonného života. A takisto som vás podopieral svojou rukou vo všetkých vaších utrpeniach 
a skúškach, a dával vám silu a pevnosť ducha, aby ste úplne neupadli na duchu a neprepadli sa v 
bahne zúfalstva. A všetkými svojími silami som začal vo vás vytvárať dušu čistú a nezkazenú, s 
chovaním Božským. A na konci vašej dlhovekej skúšky, keď sa nebo rozhodlo vás po najvyššom 
rozhodnutí Božieho zámyslu oslobodiť od ťažkého otroctva; bol som prvým, kto vás prišiel 
oslobodiť, predpokladajúc, že využijete zoslané požehnanie a odčiníte svoju minulosť. No vy 
ste zneužili daru slobody. Ale ja som napriek tomu začal vaše oslobodenie a vložil do tejto veci 
všetky veľké sily, aby pôsobili všade kvôli pochopeniu a realizácii veľkej ídei, ktorá musela byť 
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uskutočnená v najkratšej dobe, stanovenej mojím vyšším príkazom. No vaše rozbroje, váš znovu 
nerestný život zastavil svätú myšlienku môjho srdca o vašom blahu a blahu všetkého ľudského 
rodu. Ale všetko má svoju hranicu. V týchto posledných rokoch nového života som vás viedol, 
bezpečne som vás viedol až do týchto minút, vynakladal obrovské úsilie, aby som vás ochránil 
od veľkých nebezpečenstiev. Vzdajte chválu Bohu, že nie som z tých, ktorí sú porazení. Čas 
napreduje a teraz, keď skúšate moju silu, poznávate, že som Boh, ktorý neklame. Ale vy ste 
národ vrtošivý, neuvedomujúci si, kde je ukryté jeho dobro. 
Slabá črta vašej duše - to je všeobecné rozdelenie a nezhoda, ktorá zadržuje svätú vec 
slovanského rodu. No ja som verný dielu Toho, Ktorý ma poslal. 
Pre Neho niet prekážok, niet ťažkostí, Jeho vôľa je večná a neoblomná a všetko čo povedal sa 
splní, no nie vo vaších dňoch, ak sa otočíte späť, ako izraelský národ v púšti, a tak ako oni tam 
zanecháte svoje kosti, kvôli vašej malomyseľnosti a všeobecnej nevere. No nové pokolenie, 
ktoré sám Boh Síl zdvíha, uskutoční Jeho zámery, ktorým je predpovedané, že sa uskutočnia. 
Môžete urýchliť, alebo sťažiť napredovanie vašej práce, ak spadnete do rozmarného života 
degenerujúcich národov. A to ma núti ešte viac sa o vás starať, aby ste sa nevrátili znova a 
nepoddali sa pokušeniam ľstivého, čo vás bude stáť život. 
Toto ma prinútilo zísť zhora dolu k vám, aby som znova zahladil a prekonal tú pekelnú 
nenávisť s vaším bratským národom, ktorý položil za vás bezpočet ľudských obetí, je to Svätá 
Rus, ktorej Boh predurčil budúcnosť - splniť Jeho vôľu kvôli vašej sláve a sláve Jeho 
Kráľovstva. Príjmite od neho daň, ako Melchisedek od Abraháma, ktorý bol požehnaný. Terajšia 
sila a sláva Ruska – je pre vás, taký je Boží príkaz: jeden seje, druhý žne a na konci sa všetci 
zúčastnia na Božom blahu. 
Teraz pekelná zloba odchádza, záležitosti nadobúdajú iný zvrat, pekelné sily ustupujú z bojiska, 
narušitelia Božieho mieru budú všade potrestaní a Jeho pravda sa na Zemi obnoví. 
Kráľovstvo ktoré Ja obnovím, nebude kráľovstvom nenávisti, ale lásky. Podvihnite oči hore a 
uvidíte, že svet dozrel na žatvu. Zanedlho sa všetci presvedčia o pravdivosti mojích Božských 
slov. Ešte jeden veľký hrdinský čin a všetky srdcia sa zachvejú a bludy sveta budú zničené pre 
všetkých raz a navždy. Nebo na znak svojej dobrej vôle vám dalo svätú záruku veľkej milosti 
lásky, záruku, ktorá je uschovaná medzi vami. A od toho dňa, ako bola obdržaná odpoveď, 
začalo sa vaše vykúpenie. A ja vás napomínam, opatrujte to, čo sa buduje, nezborte to, pretože 
je to sväté. A ak si zamaniete svätokrádež, navlečiete na seba tri nešťastia - hlad, mor, a 
spustošenie a nebude nad vami zľutovania, ale ak niekto z vás požiada, aj vy si spomeniete, čo 
hovoril Boh. Pamätajte si moje slová. V tej zálohe, ktorú som vám zveril je obsiahnutá vaša 
budúcnosť, On požehnal váš dom, nádej i život vášho rodu. 
Počúvaj ma dom Slovanský a buď svedkom toho, čo som vám hovoril. 
Obraciam sa teraz k vám, moji služobníci, vodcovia, učitelia, k vám knihovníci, farizeji a 
pokrytci a prikazujem: nedemoralizujte môj národ, ktorý som vám zveril. 
Odvráťte sa od svojích bludných ciest, nájdite si čas popremýšľať a veďte môj národ po ceste 
pravdy; nauvádzajte ho do bludov, pomáhajte bezbranným v útrapách a neubližujte biednym. 
Zastavte bezprávie, nepravdu, rozvrat, pretože sa Boh nemôže pozerať na tie odporné skutky, 
ktoré sa pred Ním všade vŕšia. 
Jeho trpezlivosť dosiahla svoje hranice a som prizvaný urobiť koniec neutíchajúcemu zlu. 
Popremýšľajte, je najvyšší čas, prišiel čas, potom bude neskoro hľadať ma. Popremýšľajte, ateisti, 
vaši uchvatitelia vám neprinesú dobro. Po druhýkrát k vám prichádzam v tejto dobe, keď ste sa 
stali mojím národom, idem, aby som vás videl na vlastné oči, akí ste, ako žijete, a môj duch sa 
chveje od tých smutných obrazov. Vy, tí, ktorích som obdaroval všetkým - životom, slávou a 
cťou, ste hodní poľutovania. Zneužili ste Moju dobrotu a Moju Lásku. Pred mojou tvárou stojí 



 

 
6              Hľa, Človek 

množstvo vaších nešťastných bratov a sestier, avšak znásilnených a vami olúpených. Choďte k 
nim, vyspovedajte sa pred nimi za svoje prehrešky a zmierte sa so svojím bližným. Chcem, aby 
ten deň, keď sa vám ukážem vo svojej plnej sláve bol dňom radosti, a nie trúchlenia, dňom 
zasväteným môjmu Bohu. 
Ja - ELOHIL, anjel odkazu Božieho. 
8. Októbra 1898. Varna. 
 

Hľa, Človek 

 „ Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal:  

„Hľa, človek!“ 

  
Ev. Podľa Jána 19:5 
Pod pojmom „človek“ rozumieme bytosť, ktorá žije približne jedno storočie, no v pôvodnom 
jazyku - v jazyku, v ktorom je napísaný tento citát, má slovo „človek“ iný význam – znamená: 
Ježiš, Človek, ktorý prichádza na zem, Brat trpiacich. Ako treba chápať tieto slová? Môžu ľudia 
o nás povedať, keď pred nich predstúpime: „Hľa, človek“? Aby bol človek poctený týmto 
menom, musí mať štyri vlastnosti: musí byť bohatý, silný, mať vedomosti, byť čnostný. Avšak 
môžete namietnuť: „Prečo bohatstvo?“ Bohatstvo je pôda, pomery, okolnosti, pri ktorých sa 
človek vyvíja; pôda, v ktorej sa rozvíja sila; sila zasa vnáša teplo a svetlo, ktoré pôsobia na 
rastlinu, na rozvoj. Nadobudnutie vedomostí – to je spôsob, pomocou ktorého treba chápať a 
regulovať náš život. Čnosť je však cieľom, ktorý sa snažíme dosiahnuť. Ľudia často kladú 
otázku? – „Čo máme robiť?“ – Zasejte pšeničné zrno, a ono vám ukáže, čo máte robiť. Poviete: 
„Ako?“ Dajte mu vlahu a slnečné lúče ukážu, kam smeruje sila pšeničného zrna – má jeden smer 
– k slnku – prameňu života. Aj my musíme rásť ako pšeničné zrno – musíme ísť k Bohu. No 
niekto sa môže spýtať: „Keď zrno vyrastie, príde k slnku? Aj ja chcem nájsť Boha.“ – Pre teba 
nie je dôležité vedieť, kde je Boh, musíš sa iba snažiť prísť k nemu. Zrno pochopilo, čo 
znamená slnko, a prijalo to, čo si želá. Ten istý zákon platí aj pre nás - aj my musíme dospieť k 
tomu istému výsledku. Musia nás zasiať, náš život musí prejsť ťažkosťami, ktoré vytvárajú malé, 
ale nevyhnutné prekážky tak, ako u pšeničného zrna – potrebný je určitý tlak, a potom príde 
proces rastu, nadobúdania vedomostí a keď dopestujeme plod, to už je čnosť. Takže musia nás 
zasiať, musíme dostať trochu pôdy, potrebný je určitý tlak, potom musíme rásť hore a získať 
vedomosti a keď tieto vedomosti dosiahnu určitý stupeň, musia sa ihneď premeniť na pšeničné 
zrno. A potom Pán pošle zožať zrno a On oddelí potrebné od nepotrebného – žito od kúkoľa. 
Rodíme sa – to znamená klíčime; rastieme, rozvíjame sa, umierame, dávajú nás do hrobu, to je 
udupávanie, mlátenie. A z humna Pán zoberie to, čo je potrebné. Je to ako v plevníku a sýpke: 
plevy vyhodia do plevníka, a zrno – do sýpky. 
Prečítal som vám devätnástu hlavu Evanjelia podľa Jána, aby ste si uvedomili štyri veci, ktoré 
Kristus nosil na kríži, a ktoré si musíme osvojiť aj my; keď položíme čnosť na hlavu, ktorá 
nebola pribitá, na ľavú stranu – vedomosti, napravo – silu a dolu k nohám – bohatstvo, 
dostaneme tak ukrižovaného človeka. Teda, ak pribijeme bohatstvo, silu a vedomosti, ich šťavy 
prejdú do hlavy – k čnosti. Keď chce Pán stvoriť dobrého človeka, pribije ho na kríž, spúta jeho 
bohatstvo, silu, vedomosti. Čo však znamená spútanie? Položia ho do bedny, aby ho niekto 
nezobral, aby nikto o ňom nerozhodoval, pretože o ňom bude rozhodovať Boh. Hovorí: „Keď 
Ja pracujem, ty budeš spokojný.“  Ale pretože človek nechce zostať spokojný, Pán hovorí: 
„Spútajte ho, aby bol spokojný, aby som pracoval Ja …“ Ale ak nás pribijú na tento kríž, 
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nehodno plakať, pretože vtedy pre nás pracuje Pán. Nešťastný je ten, ktorého nepribili na kríž. 
Kto chce, aby sa ním zapodieval Pán, musí prejsť týmto procesom rozvoja. Hovorím vám to 
alegoricky. 
Pred týmto procesom rozvoja treba mať bezpodmienečne vieru, neochvejnú vieru v spoločný 
Boží plán, ktorý má pred očami všetky tváre, ktoré Boh stvoril.  
Nemôžeme pochybovať o Bohu, pretože On je dokonalý, všemohúci; veď aj Ježiš na jednom 
mieste hovorí: „Čo je nemožné človeku, Bohu je možné.“ Božie cesty sú nevyspytateľné. 
Nemožno pripustiť myšlienku, že by tieto cesty mohli byť prekrútené a zastavené; to je 
nemožné. 
Ak sme povolaní a vydali sma sa na Božiu cestu, musíme mať prostú vieru, akú majú deti, a 
musíme predchádzať nedostatkom tak, ako sa o tom hovorí v nasledujúcom rozprávaní. V 
Anglicku chcel jeden veľký umelec nakresliť obraz, v ktorom by zobrazil obrovskú biedu. Celé 
dni a mesiace sa potuloval Londýnom, aby našiel subjekt, ktorý by sa podobal jeho myšlienke. 
Napokon stretol jedno otrhané dieťa, ktoré mu prirástlo k srdcu, i povedal si: „Toto je tvár, 
ktorú použijem ako model!“ Priblížil sa k nemu, podal mu svoju navštívenku s adresou a 
povedal mu. „Príďte o štyri dni, niečo Vám poviem.“ Keď toto dieťa uvidelo takto oblečeného 
človeka, pomyslelo si: „Ako môžem ísť k nemu takmer roztrhané?“, a odišlo k známym, aby sa 
lepšie oblieklo a predstavilo sa tak, ako sa predstavuje cárom; našlo šatstvo, oblieklo sa a odišlo k 
maliarovi. „Kto ste?“ spýtal sa ho umelec. „Som ten…“ – „Už aj odíďte! Keby som bol chcel 
takto oblečených - takých sú na tisíce. Potrebujem vás takého, akého som vás vtedy videl.“ A my 
sa chceme obliecť, keď nás Nebe pozve do práce. Avšak sila nie je v našom oblečení, čapiciach, 
rukaviciach a topánkach, ani v golieroch, kravatách a náramkových hodinkách – tie nevytvárajú 
nič dôležité; sila je v našom rozume, v našom srdci, v šľachetných skutkoch a snahách šíriť 
dobro. Ak vlastníme tieto veci, ďalšie prídu sami od seba, keď príde ich čas. Naozaj, keď 
odídeme do Neba, musíme si odtiaľto zobrať veci? Keď nás Pán povolá do Neba, vyzlieka nás 
tu, On nepotrebuje naše handry, a hovorí: „Prineste ho takého, aký je.“ Keď niekto z nás zomrie, 
každý sa odvracia od neho, dokonca aj tí, ktorí ho milovali, hovoria: „Dajte ho čím skôr 
preč!“ Kde je teda ich láska? No Pán sa neodvráti, a povie: „Doneste ho, ja ho potrebujem 
takého, aký je.“ A keď nás vložia do hrobu a odídu, čo vtedy robí Pán? Začne s nami rozprávať, 
nie je pravda, ako si niektorí myslia, že zomrelí sa oslobodzujú. Pýta sa nás: „Hm, pochopil si 
život, pochopil si, aký je zmysel života, ktorý som ti zoslal?“ Práve v tomto rozhovore kreslí Pán 
svoj veľký obraz, vtedy sa začína rodiť onen proces: ľudia začnú plakať a vyratúvať všetky jeho 
dobré vlastnosti, keď vystroja človeka – vidia Boží obraz, ktorý je zobrazený v týchto 
vlastnostiach. 
Musíme pretrpieť utrpenia, ktoré k nám prídu, a vyvodiť z nich poučenie. Ježiš nám chcel dať 
príklad Svojimi pozemskými utrpeniami, že sa treba podriadiť tomuto božskému procesu. Na 
jednom mieste povedal: „Azda ja nemám moc požiadať Môjho Otca, aby zoslal tisíce anjelov, 
ktorí by ma zachránili? No ak nesplním to, po čo som prišiel, ako budú spasení 
ľudia?“ Napokon aj On sám chcel byť spasený. Nachádzate sa na zemi, jedného dňa aj vy 
prežijete búrky, utrpenia, možno aj ten istý údeľ, no keď príde ten čas, ani najmenej ho 
nemôžete považovať za nešťastie, pretože tam, kde niet utrpenia, niet obohatenia; tam, kde je 
žiaľ, je aj radosť; kde je smrť, je aj vzkriesenie. A ten, kto sa nechce zúčastniť utrpení ľudstva, 
nič nezíska. Čo je vlastne utrpenie? Následok chýb, spôsobených niekedy aj našou 
neskúsenosťou. Práve tieto chyby sa naprávajú v procese utrpenia. Tento proces je metódou 
prispôsobenia sa a dosiahnutia oných vyšších silných vibrácií, ktoré nás očakávajú v Nebi. Treba 
prežiť sto žiaľov, aby sa uniesla jedna Božská radosť. Práve vtedy oceníme túto radosť ako 



 

 
8              Hľa, Človek 

treba a udržíme ju. Preto začína Pán s utrpením, aby nás zocelil (ako kováč kalí železo, aby bolo 
vhodné pre prácu), aby sme vydržali radosť, ktorá príde neskôr. 
Každý z nás potrebuje a veľmi potrebuje Pána. Možnože pre svet ste ničím, možno ste 
obyčajnou nulou, avšak pre Boha ste dôležitou jednotkou. Iba Pán, ktorý vás zoslal na zem, vie 
ohodnotiť vaše utrpenia, takže sa nemusíte znepokojovať tým, čo si o vás myslí svet; Ten, 
Ktorý vás poslal, myslí na vás a váži si vás. Pre vás je dôležité mať súhlas od Boha. Ak je s vami 
Pán, budete pekní a svet má rád pekné; ak On je s vami, budete bohatí, silní, dobrí a dobro sa 
vždy cení. 
Teraz vám poviem o Bohu nie ako o abstraktnej bytosti, ako hovoria filozofovia, rozptýlenej v 
priestore, o Ktorom neviete, kde je, ale o tom Pánovi, o Ktorom kážem, Ktorý myslí na nás, 
ktorý pozoruje naše skutky, urovnáva, napráva, trestá, oblieka, vyzlieka – necháva nás narodiť sa 
a zomrieť. Čo je umieranie? Pán realizuje operáciu, vidí, že stratíte veľa, skracuje proces vášho 
života – „zoberte mu kapitál, ktorý som mu dal, aby neurobil väčší dlh, teraz nie je vhodný čas, 
nechajte ho na inokedy, doveďte ho ku mne“. A v tomto procese si myslíme, že svet na nás 
zabudol. No ak na nás zabudol svet, Pán na nás myslí. Svet musí bezpodmienečne na nás 
zabudnúť. Jedna mladá dievčina by sa nemohla nikdy vydať, ak by ľúbila všetkých mládencov. 
Musí si vybrať jedného a povedať: „To je môj svet“. Toto platí aj v živote. Musíte mať iba 
jedného Pána. Vo svete existuje veľa bohov, ktorí by vám chceli dať prístrešok; no vy si musíte 
nájsť vášho Boha, s ktorým môžete žiť, rozvíjať sa, obohacovať sa. 
V Písme sa hovorí: „Boh nie je iba na Nebi; žije v srdciach pokorných ľudí“; teda prvú vlastnosť, 
ktorú musíte získať, aby On mohol prebývať vo vás, je pokora. No táto pokora nie je ako 
pokora nejakej ovce – keď vás zbijú alebo vám zlomia nohy, nemôžete povedať: „Nedá sa nič 
robiť!“ Nie je pokorou, ak vám zoberú všetko bohatstvo a poviete: „Zmierili sme sa s 
tým.“ Pokora je, keď máte všetky bohatstvá, silu, vedomosti, dobro, uvedomíte si a poviete: 
„Pane! Ty disponujš so všetkým, čo mám“. Ale teraz každý robí nasledovné: všetci hlásajú 
Evanjelium a naprávajú svet; no len čo sa Pán oprie o ich preplnené vrecká, zakričia: „Hej, tam 
nie! Polovicu, pozri, môžeme dať, no všetko nie“. Keď príde k sile, povedia: nemôžeš 
rozhodovať o všetkej mojej sile“. Ale keď sme v núdzi, chceme ho a prosíme, aby nás viedol a 
pomohol nám. Takýto spôsob chápania ľudského života prevláda vo všetkých filozofiach tisícky 
rokov nazad. A naše nešťastia pochádzajú práve z toho. A Ježiš nám chce svojím životom 
ukázať cestu. Väčšina kresťanov chápe, že keď sa stanú kresťanmi, musia opustiť svet. Môžete 
sa zriecť vašich domov, bohatstva, žien, detí, a napriek tomu všetkému myslieť na to. Môžete 
odísť do nejakého osamoteného kláštora a rozmýšľať: Čo sa asi stalo s mojou ženou, mojimi 
deťmi, mojím domom?“ To ale znamená, že vy ste sa ich nevzdali, že nie ste slobodní. Zriecť sa 
vecí neznamená zabudnúť na ne, ale nechať ľudí slobodnými – nechať ženu konať tak, ako vie, 
nechať syna konať tak, ako vie. Vzdať sa sveta znamená odísť z neho, neprekážať mu – nech si 
ide svojou cestou, môžeme zastaviť tok rieky? Musíme ju nechať ísť svojou cestou; môžeme 
urobiť iba jedno – využiť ju. Takisto nemôžeme zastaviť ani život, ale môžeme iba využiť veci. 
A Ježiš nám jasne a kladne hovorí: Ak ma ľúbite“ – a musíme Ho ľúbiť – v žiadnom prípade 
nehovorí: „Beda vám, ak ma nebudete ľúbiť!“ Nie! Pán nikdy nechce obete od nás nasilu. 
Ľudia hovoria: „Prečo Pán, keďže je všemohúci, nezmení svet?“ – Ako ho má zmeniť? – „Ten, 
kto klame, nech mu vyschne jazyk; ten, kto kradne, nech mu uschne ruka“. Ale v tom prípade by 
sme mali iba svet hluchých a mrzákov. Čo myslíte – bol by nám príjemný takýto svet neduživých 
ľudí? Pán však ponúka diametrálne protichodné spravovanie, kráča opačným smerom a hovorí, 
že kto chce byť vládcom, musí byť sluhom. Tento proces pozostáva z nasledovného: silní ľudia 
zvyčajne chcú, aby sa všetky rieky vlievali do ich rieky; u dobra je však proces úplne opačný – 
Pán sa vlieva do maličkých riek, a namiesto toho, aby ich riadil, necháva ich, aby sa sami riadili.  
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Môžete urobiť malý pokus vo vašom dome. Nech vzíde z vás myšlienka riadiť; zmyslite si, že sa 
stanete sluhom - staňte sa sluhom kvôli Pánovi. A vtedy sa postavte na miesto Pánove, hľadajte 
Pána na Nebi, no On tam nie je; keď stonete a trpíte, On je vo vás. To, čo ľudia nazývajú 
rastom, napredovaním, to je procesom, v ktorom pracuje Pán. On je najlepší pracovník. 
Niektorí ľudia sa sťažujú: „Prečo Boh nevidí naše utrpenia?“; no On odpovie: „Nemám čas; 
Som tak veľmi zaneprázdnený vašimi skutkami; zaneprázdnený som oveľa dôležitejšími vašimi 
činmi; ak zostane čas, budem sa zapodievať aj vašimi drobnými vonkajšími nedorozumeniami“. 
To nie je alegória, ale skutočnosť. Vo Svätom Písme je jeden verš, v ktorom Pán hovorí: „Bol 
som Izraelovi nákladným vozom, do ktorého ľudia postupne hádzali všetko. Avšak utrpenia, 
ktoré tu pociťujeme, sú utrpeniami Pánovými; On trpí a plače vo vás. Povieme: „Plačem, žiali 
moja duša“; no keď povieme: „Pane, prepáč, spôsobil som Ti tak veľa utrpenia svojimi 
nečistými myšlienkami a skutkami“, vtedy prídeme k onej skutočnej ceste, ktorá nás zbaví 
súčasného zla. A napokon musíme nechať nášho Pána, aby sa v nás upevnil. Zviazali sme ho 
povrazmi a pribili sme ho. Musíme ho položiť do hrobu a nechať v kľude a On potom vstane 
z mŕtvych a oslobodí nás. A buďte presvedčení v jednej veci: tí, ktorí mu hatia cestu, to sme my, 
ľudia: diabli nekladú prekážky Pánovi na cestu. Pretože On sformoval zákon o slobode, teda On 
nemôže, nechce zmeniť tento zákon, a pokiaľ neprídeme k takému vedomiu, aby sme sa 
dobrovoľne podriadili, On nás nezachráni. Musí do nás hlboko preniknúť vedomie, aby sme sa 
mu podobali. Vtedy naše bohatstvá, silu, čnosti využijeme na povznesenie - koho? - našich 
bratov, našich blížnych. Každý z vás musí hľadať a vážiť si duše svojich bratov, a nie aby ľúbil 
iba ich telá. A môžem vám povedať, že Ježiš, príduc na túto zem, ani teraz ju ešte neopustil; žije 
medzi ľuďmi, pracuje medzi nimi, a už skoro by mal ožiť v nás. Musíme mať vieru, no nie onú 
vieru a onen strach, ktorí mali Židia - „My nemáme iného cára okrem cisára“, ale keď tento cisár 
o niekoľko rokov neskôr zničil Jeruzalem a zvalil ich chrám, vzdali sa ho. I teraz môže človek 
povedať: „Cisár je môj cár“, no následky budú také isté. 
Vrátim sa späť. V tomto svete musíme najskôr žiť, pripraviť sa; nemôžeme žiť v Nebi, pretože 
tam je veľmi ostré svetlo a teplo. Tak ako záhradník pri presádzaní borovíc, ktoré rástli vysoko, 
urobí najskôr rôzne štepenia, pokiaľ ich aklimatizuje, tak aj Nebeský Otec nemôže nás vziať 
odtiaľto a hneď posadiť do rajskej záhrady. Dokonca aj náš školský systém je tak zriadený: 
najskôr musíme prejsť prvou triedou, potom druhou, ďalej stredoškolskými triedami, 
univerzitou, a až potom môžeme vojsť do sveta. To sú metódy kultúry, ktorým sa musí 
prispôsobiť ten, kto chce napredovať. Kresťan, podľa mojich predstáv, nemôže byť hlúpym 
človekom a hovoriť: „Bola to vôľa Pánova“. Keď ste zorali vašu roľu, zasiali ste žito, pretože ak 
by ste nezasiali žito, čo by vám dal Pán? Burinu i tŕnie. Obrobte vinicu, posaďte vinič a On vám 
prinesie plody. A aký vinič posadíte, také plody vám prinesie - ak posadíte prúty nízkej kvality, 
dá vám plánky. Pán dal vašemu dieťaťu dobrý rozum, no čo ste vy zasadili do jeho rozumu - 
azda tie zárodky, ktoré prinesú dobrý plod? Chceme byť čnostní, silní, bohatí; môžeme mať aj 
čnosť, aj silu, aj bohatstvo, a je potrebné, aby sme ich mali: podmienky, za ktorých môžu rásť a 
rozvíjať sa, sú: božský zárodok, božské zákony a božská rovnováha. Rovnováha - to je čnosť, 
zákony - to sú vedomosti, podmienky - to je sila, zárodok - to je bohatstvo. No spýtate sa ma: 
„Ako nájdeme Pána?“ - jednoduchá vec. Jeden chcel zažartovať na úkor druhého a povedal: 
„Sme v záhrade, v ktorej je veľa pekných jabĺk“. - „Ale ja nevidím nič“ odpovedal na to a 
zatvoril oči; priateľ mu vylepil facku a on začal vidieť. Takže aj Pán nám niekedy vylepí facku a 
my vidíme. Tí z vás, ktorí majú zatvorené oči, by mali chcieť, aby sa im otvorili. Súčasný svet 
argumentuje a hovorí: „Kde je Pán? - Je v stromoch, je v kameňoch, je v zemi“; avšak ak príde 
nešťastie, každý sa otočí hore a vidí, že On je tam a zakričí: „Pane!“ - Teda preto existuje 
nešťastie - je to facka, ktorú nám uštedruje Pán, aby nám povedal: „Ja som vás stvoril preto, aby 



 

 
10              Hľa, Človek 

ste sa dívali, a nie, aby ste stáli so zatvorenými očami“. Preto my, aby sme sa pozdvihli, musíme 
byť ako deti - musíme hľadať a musíme byť vnímaví. 
Teraz vám poviem niečo iné. Aká je naša metóda, podľa ktorej musíme pracovať? Odteraz 
musíme byť vždy spojení srdcom aj rozumom so všetkými ľuďmi na zemi, pretože spasenie je 
v našich spoločných modlitbách - „v spojení je sila“. A keď sa spoja rozum a srdcia ľudí, vtedy 
príde Kráľovstvo Božie na zem. U priateľa, ktorého skutočne milujeme, nesmieme hľadať jeho 
nedostatky: aj on tak, ako my, ich môže mať; nedostatky sú vonkajším odevom, ktorý má človek 
oblečený; no ľudská duša je čistá, ona sa nemôže pokaziť, nemôže sa zničiť; nikto nie je 
v stave  mravne pokaziť vašu Božskú dušu. Zvonka sa môže ušpiniť, no vnútorne nie, pretože 
v nej prebýva Boh. A nie je mysliteľné, aby sa zničilo niečo, čo Boh ochraňuje. My sa môžeme 
podriaďovať svetu, tak ako povedal Ježiš Pilátovi: „Ja mám moc, aby som ťa ukrižoval“ - 
„Podriaďujem sa tomu, kto ti dal túto moc, no moja duša je slobodná“. Musíme sa podriaďovať 
dočasným utrpeniam; nemôžeme ich pochopiť, no keď zomrieme a vstaneme z mŕtvych, 
pochopíme, prečo boli tie utrpenia. Všetci sa doteraz v živote sužovali obavami a strachom. A to 
nie je život. Život je, keď je človek naplnený príjemnými pocitmi. Šťastný je ten, ktorý sa raduje, 
že mohol urobiť nezištne niečo dobré. Stretli ste niekoho, nedáte klobúk z hlavy dolu, nepodáte 
si ruky; možno že si aj podáte ruky bez toho, aby ste si ich skutočne podali; možno že dáte 
klobúk z hlavy dolu bez toho, aby ste vzdali úctu. Zvyčajne dávame klobúk dolu z hlavy pred 
vyšším; no tým akoby sme mu hovorili: „Môžeš ma povýšiť?“ V mori žije jedna diabolská ryba, 
ktorá pozdraví všetko, čo stretne cestou. Človek chytí niekoho za ruku. Prečo? Tie diabolské 
prsty na ľudskej ruke veľa hovoria; napríklad najmenší hovorí: „Môžeš mi dať peniaze? Musím 
začať obchodovať, mám straty, okradli ma, môžeš mi pomôcť?“ Prstenák : „Želám si umeleckú 
slávu a vedomosti“. Stredný: „Ja chcem práva a privilégiá“. Ukazovák: „Mne treba česť a úctu“. 
Palec: „Ja chcem silu a šikovnosť“. Ten, kto bol pozdravený, ak môže a želá si to, dá mu. A 
vyberú sa dvaja, neskoršie aj traja, do spoločnosti a vytvoria bandu, ale nenachádzajú to, čo 
hľadajú. Nakoniec príde Ježiš a povie: „To, čo hľadáte - bohatstvo, silu, vedomosti, dobrotu - ja 
vám to môžem dať. Nie je taký medzi vami, kto by nezanechal pre mňa svoju matku a otca a 
aby stokrát neprijal budúci život“. Hľa, človek, Ktorý nám môže podať ruku, Ktorý nám môže 
dať aj bohatstvo, aj silu, aj vedomosti, aj dobrotu. No ľudia povedali: „Vyhoďte ho, ukrižujte 
ho“; na čo im Pilát povedal: „Vy ho strácate“. Ježiš sedí aj dnes pred vami a ja vám hovorím: 
„Hľa, človek, Ktorého hľadáte, Človek, Ktorý môže priniesť iba spokojnosť do vašich sŕdc, 
môže vám dať rozum, zdravie, spoločenské postavenie, pozdvihne vás, ukáže vám cestu, aby sa 
vyjasnil váš rozum“. - No vy vo svojich pochybnostiach hovoríte: „Ukážte nám ho, aby sme ho 
videli!“ - Uvediem vám jedno prirovnanie. Objavuje sa večer v diaľke človek s malou sviecou, ja 
vám poviem: „Toto je človek, ktorý vám nesie svetlo“; vy však vidíte sviecu, nevidíte človeka, 
jeho uvidíte - kedy? - keď vyjde slnko. Hľadajte sami to svetlo, ktoré nosí človek, - ono vám 
pomôže nájsť cestu, po ktorej musíte kráčať. Takto treba pochopiť otázku. Dám vám iné, 
jasnejšie prirovnanie. Predstavte si, že vás vediem do jednej bohatej, no tmavej prijímacej izby, a 
hovorím vám: „Toto je jedna miestnosť s nádhernými ozdobami, tam, za tým rohom je to, 
v druhom - to a to“. - „Možno, ale ktovie, nevidím nič“, namietate. Ak donesiem malú sviecu, 
blízke predmety sa začínajú rysovať; ak donesiem ešte jednu, predmety sa črtajú jasnejšie; ak sa 
zväčší počet sviec, miestnosť sa stále viacej a viacej osvetľuje; ak sa zažne elektrická lampa, 
predmety sú jasné, a pri dennom svetle sa vidí všetko. Svet je ako táto izba a každý z nás musí 
byť svetlonoscom, musí nosiť po jednej svieci a keď vojdeme všetci so svojimi sviecami a dáme 
ich jednu vedľa druhej, aby sa tak zväčšilo svetlo, uvidíme veľa. Vaše mozgy - to sú sviece. 
Nemám rád ľudí, ktorí nosia zhasnuté sviece, iba tých, ktorí nosia zapálené sviece, ako na Veľký 
Piatok. Každý z nás musí byť zapálenou sviecou. Oddaný, milujúci, dobrý človek je ako 
zapálená svieca. A je veľkou chybou, ak je človek ako uhasnutá svieca. Pýtate sa:“Čo máme 
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robiť?“. - Musíte sa modliť pre druhých, posielať dobré myšlienky svojim priateľom, musíte sa 
modliť za nich, musíte chcieť, aby boli požehnaní a keď Pán požehná ich, požehná aj vás. A 
prečo sa modliť? Počas letnej sezóny v roku 1899 bola v oblasti Novopazarsko veľká súš; okolití 
Turci z 39 dedín sa stretli a modlili sa za dážď a dážď naozaj prišiel; Bulhari si povedali: „Keď 
Boh zoslal dážď im, pošle aj nám“; avšak nezačalo pršať nad ich dedinami a dobytok vychudol 
od hladu. Keď sa ľudia modlia, modli sa aj ty: aj ty musíš vyjadriť prosbu; Pán si nebude viesť 
kvôli tebe osobitnú rubriku, ak sa nebudeš modliť. Modlitba má veľkú silu a súčasní ľudia musia 
byť ľudia modlitby: s modlitbou pripravíme svoj rozum a svoje srdce. A nie kvôli sebe sa 
modlíme: to je egoizmus, - Nechcem sa zaoberať rozumom ľudí, mojím želaním je zaoberať sa 
ich srdcami, pretože všetko zlo je utajené v srdciach. Dokonca aj sám Pán hovorí: „Synu môj, 
daj svoje srdce“. Teraz musíme začať s očisťovaním, ako pred Veľkou Nocou - otvoriť okná a 
umyť dlážku. Všetci stoneme nad jedným bremenom, všade panuje celková disharmónia, muž a 
žena sa nemôžu vzájomne dohodnúť - delia si dom, delia peniaze, žena je nespokojná z toho, že 
muž uchovával peniaze. Či ich uchovával muž alebo žena, to je jedno. Dohodnite sa, kto bude 
pokladníkom. Hádajú sa, kto má byť na prvom mieste v dome - či má spievať sliepka alebo 
kohút. Čo sú to za sliepky a kohúty? - to nie je v živote dôležité, - Povedal som, že iné je dôležité. 
Ježiš prišiel a pracuje, a keď prichádza svetlo, prichádza postupne, ticho bez hluku. On nepríde 
ako hrmavica, tak, ako ho niektorí očakávajú. - Aj to sa môže stať, no tam nie je Ježiš. Keď 
odišiel prorok Eliáš do púšte a oddal sa pôstu a modlitbe,  keď prišla búrka a oheň a Eliáš si 
zakryl oči, Boh nebol prítomný v búrke ani v ohni, ale v tichom hlase, ktorý rozprával. Pán sa 
nenachádza vo vašich utrpeniach, vo vašej sile, vo vašich vedomostiach. Kde je? V láske. Ak 
ľúbite, je vo vás. Ak neľúbite, niet Ho. Aj vy musíte ľúbiť - to je zákon. My neľúbime, ale 
čakáme, aby nás ľudia ľúbili! To znamená, že máme sedieť pred pecou a čakať, pokiaľ nám iní 
donesú drevo, aby sme sa zohriali. My, my sami máme mať palivo, ktoré môžu využiť aj iní. 
My, ktorí nasledujeme Ježiša, Ktorý nám dal dostatočne veľa sily, musíme ho konečne nechať 
vstúpiť do nás. Teraz vám zanechávam tohto Človeka: prijmete ho alebo ho ukrižujete, vpustíte 
ho alebo poviete: „Nechceme ho“ - toto je otázka, na ktorú musíte odpovedať. Ak poviete: 
„Vpustite Ho, On je naším Pánom“, vyriešili ste problém a príde požehnanie. A vtedy sa splnia 
slová Písma: „Ja a Môj Otec prídeme  
a vojdeme do vášho príbytku“. Vtedy bude v nás svetlo a my všetci sa udobríme. 
  
Beseda, ktorá sa uskutočnila 16. Marca 1914 v Sofii 
Preložila: Gabriela Žlebeková  
  

Pšeničné Zrno 

„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ 

  
Ev. Podľa Jána 14:24 
  
Pšeničné zrno je emblémom ľudskej duše. Predstavuje veľkú históriu v rozvoji prírody. Keby ste 
mohli roztvoriť listy pšeničného zrna, preskúmať jeho históriu, dokonale by ste pochopili 
históriu ľudskej duše. Tak ako pšeničné zrno padá do zeme a umiera, klíči, rastie, dáva semená, 
tak aj s ľudskou dušou sa deje to isté. Možnože pre vás pšeničné zrno znamená niečo veľmi 
skromné, niečo, čo nemá žiadnu cenu – 1/16-tisíciina kilogramu: na koľko by ste odhadli jeho 
cenu, ak jeden kilogram stojí jeden groš? – avšak v pšeničnom zrne je sila, možnosť, duch 
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sebazapretia, tou silou živí seba aj druhých. A keď si sadnete k stolu, vôbec nemyslíte na 
pšeničné zrno, neviete, akú radosť vkladá do vás, aké myšlienky prináša. Nepoznáte jeho pôvod. 
Ľudia ho nevedia ohodnotiť, sliepky tiež – nikto ho nevie oceniť. Pre svet je veľkou hádankou. 
Takže čo sa skrýva v tomto pšeničnom zrne? Je emblémom života. Ak zoberieme bulharské 
písmeno „ž“ (Ж), ktorým začína slovo, tak úplne zodpovedá pšeničnému zrnu – dolu dve 
nožičky, korene, hore dve vetvičky. Keď ho zasejeme, ukáže nám, kam sa máme uberať. 
Pšeničné zrno nám hovorí, že sa máme snažiť prísť k Tomu, od koho sme vzišli – k Bohu; aby 
sme sa uberali k Bohu, musíme sa rozvetviť, nechať narásť konáre, získať jedlo pre svet, to jest 
„pomáhať a obetovať sa pre svojich blížnych, ako to robím Ja“. Preto hovorí Kristus na jednom 
mieste: „Ja som živý chlieb, ktorý som zostúpil z Neba“. A z čoho vzniká chlieb? Z pšeničného 
zrna. Súčasní ľudia hovoria, že ich život je nešťastný, všetci sú nespokojní – aj cári aj kňazi; ak 
začnete od najvyššieho po najnižšieho, stále niečo chcú, a keď dostanú, opäť sú nespokojní a 
zasa chcú. Ale spýtajte sa ich, prečo sú nespokojní. Hľadajú niečo viac. No vráťme sa k histórii 
pšeničného zrna. Keď ho zasejú do zeme, čo by ste povedali, keby ste boli na jeho mieste? 
Poviete: „Je s nami koniec, náš život sa vytratil, zhnil!“ No v pšeničnom zrne je viacej viery, ako 
je v nás. Keď je pochované v pôde, hnije a rozloží sa, avšak ihneď rozumie jazyku slnka a keď 
sa zjavia jeho prvé lúče, povie si: „Ja nezomriem, ožijem a prinesiem plody pre druhých“, zrodí 
sa v ňom energia a začne sa uberať k slnku. Zaväzuje sa, dozrieva. No ľudia ho nenechajú na 
pokoji: zoberú kosák a skosia ho. 
Jeho utrpenia sa tu nekončia: keď ho zožnú, zviažu ho do snopov, potom bodú vidlami, hodia 
na auto, zanesú do humna, a položia jedno cez druhé na kopy veľké ako pohoria. Potom prejdú 
po ňom kone a mláťačky. Čo by ste si pomysleli vy, keby ste boli na jeho mieste? Týmto 
procesom prechádza aj ľudský život. Spýtate sa: „Prečo musíme prejsť celým týmto procesom? 
– Človek si musí zobrať ponaučenie z tohto príkladu s pšeničným zrnom. Mláťačka a kopytá 
koňa prejdú po pšeničnom zrne, omlátia ho a uložia do sýpky. No jeho muky ani tu nekončia; 
preosievajú ho, zlé zrná padajú dolu, pekné zostávajú hore, vysypú ho do vriec a hajde do mlyna 
medzi dva ťažké kamene, aby ho rozdrvili a úplne rozomleli. Ak by ste boli na mieste 
pšeničného zrna, čo by ste povedali? „Aj to bol život a svet, ktorý stvoril Boh.“ No pšeničné 
zrno má veľkú trpezlivosť; hovorí: „Vy ešte len uvidíte, aká je moja história“. Vyberú ho z 
mlyna, donesú domov, no opäť ho nenechajú na pokoji; vezme teraz žena do rúk sito, preoseje 
ho, jedno vyhodí, druhé vysype do vandla, vloží kvások a zamiesi na chlieb. Keby ste vy boli na 
mieste pšeničného zrna, povedali by ste: „Naše utrpenia sa už skončili“. Nie! Keď cesto nakysne, 
hajde do pece a keď ho stadiaľ vyberú, vidíme pekné bochníky. Keby ste boli na mieste 
pšeničného zrna, povedali by ste: „Konečne, naše utrpenia sa skončili!“ No krátko nato začnú 
odlamovať z týchto pecňov a jesť. Pšeničné zrno sa dostane týmto spôsobom do žalúdka, 
vytvoria sa šťavy, ktoré vojdú do mášho rozumu, a čo sa stane? V našom mozgu sa vytvoria 
veľké myšlienky, v našom srdci – nové želania. Pšeničné zrno nosí odev, ktorý si obliekajú naše 
city, vlieva sa do pier spisovateľov a básnikov, vlieva sa do sláčika huslistu. Hľa, toto dáva 
pšeničné zrno. A keby nebolo pšeničné zrno prešlo týmto procesom rozvoja, nikdy by sme 
nemohli vidieť tieto pekné veci v prírode. Prečo? Pretože pšeničné zrno nám dáva silu pozerať 
sa a vidieť. Preto hovorí Kristus: „Ja som živý chlieb“. A aby bol človek živý, musí byť v 
kontakte so svojím prostredím, nechať sa ním strhnúť, pomáhať a nechať si pomôcť. Tak ako 
pšeničné zrno prešlo týmto procesom, aj my sa musíme obetovať tým istým spôsobom. A 
obetovanie sa nie je až také ťažké. 
Teraz prejdime k histórii Kristovho života, k histórii židovského národa. Ako si vysvetlíte toto 
protirečenie: jeden národ čaká tisíce rokov na svojho Záchrancu, aby prišiel jeho Cár a dal mu 
slobodu, a v tom čase, keď sa zjaví, práve židovskí zasvätenci a kňazi sa Naňho sťažujú? Vy by 
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ste povedali, že by ste konali lepšie, keby prišiel Kristus v našich časoch. Pochybujem. A 
uvediem vám jeden fakt. Všimnite si, ako sa správa muž k žene a naopak, a budete vedieť, ako 
by ste sa správali ku Kristovi. Keď sa zjaví pravda vo svete, nebude oblečená vo sviatočných 
šatách, ale v najskromnejšom odeve, preto sa aj Ježiš zjavil židovskému národu v tejto prostej 
podobe. To je dôvodom, prečo ľudia nemôžu porozumieť Pravde. Také sú zákony tohto sveta. 
No vo svete existuje aj iný zákon, ktorý sa prejavuje v slnečnom svetle. Keď začne slnko svietiť 
na všetky zárodky a bytosti na zemi, to svetlo, ktoré vyvoláva v človeku radosť a veselosť, 
vyvoláva u niektorých nenávisť a zlosť. Svetlo, ktoré prináša jedným dobrú náladu, iných robí 
nemilosrdnými! Svetlo a teplo navodzuje vlkovi myšlienky, kde nájsť ovce, aby ich mohol zjesť; 
ak dopadnú na zlodeja, začne premýšľať, ako vám ukradnúť peniaze; ak však dopadnú na 
človeka, ktorý sa snaží robiť dobro, vynasnaží sa nájsť nejakého biedneho človeka, aby mu 
pomohol. Ak dáte jedno pšeničné zrno sliepke, bude mať pekné perá; dajte ho svini, bude mať 
peknú srsť; dajte ho vlkovi, bude mať pekné zuby a nechty; dajte ho rybe, bude mať pekné 
šupiny. Fyziológovia nevedia vysvetliť tento proces. Každá bytosť si prispôsobuje stravu, teplo 
a svetlo podľa svojho rozvoja a chápania. Tento zákon môžete pochopiť, ak zakúsite tieto dva 
protichodné svety. Nedá sa vysvetliť, prečo existuje u ľudí zlo, prečo dávajú prednosť nenávisti 
pred láskou, klamstvu pred pravdou. To si nevieme vysvetliť; veľa otázok „prečo“ zostanú 
nevysvetlené. Bulharské slovo „prečo“ je otáznikom, ktorým sa rozumie: „chcem“. Prečo 
musíme  chcieť? Existuje jeden zákon, ktorý hovorí, že sa musíme snažiť o pokrok. 
Kristus hovorí, že pšeničné zrno, ktoré padlo na zem, nezomrie, zostáva na tomto svete. Čo 
znamená samota pre život? Samota je najťažšie utrpenie, ktoré môže človek pocítiť. 
Rozmnožovať sa – to je zmyslom života. Všetky utrpenia vo svete pochádzajú z toho, že ľudia 
chcú žiť sami pre seba. Vždy sa zlo rodí zo želania žiť sám pre seba a stať sa centrom sveta. A v 
Božských zákonoch je niečo také nemysliteľné. Naše myšlienky a želania krachujú, pretože ich 
budujeme na piesku. Vo svete môžeme byť šťastní iba vtedy, ak žijeme pre Pána. A musíme 
Preňho žiť. Vysvetlenie nachádzame i v samotnej prírode. Keď slnko ráno vychádza, vychádza 
pre všetkých, pretože všetkých miluje; je pozorné ku všetkým bytostiam od najnižších po 
najvyššie, a preto všetci upierajú pohľad k nemu. Odtiaľ ide tá energia, ktorá vás oživuje a 
pozdvihuje. Ale povie nám slnko, že musíme vojsť doňho? Hovorí nám, aby sme využívali iba 
výhody, ktoré nám dáva, a tak, ako ono žiari na svet, tak aj my musíme rozptyľovať svetlo a 
šíriť osvetu vo svojom okolí. V našom rozume máme niektoré zvrátené pojmy, ktoré 
pochádzajú z nášho individuálneho života. Napríklad ak vojdete do domu, ktorý má iba jedno 
okno, a návštevníkov je okolo 20 – 30, poviete im: „Vy nemáte právo, iba ja sa budem pozerať“, 
a keď sa vy pozeráte na slnko, všetkým ostatným bude chýbať jeho svetlo, ale vy musíte vyzvať 
aj ich, aby ho videli, ukázať im cestu, aby vyšli z tohto domu a uvideli svetlo. Preto nie je dobré, 
keď má človek okolo seba veľa ľudí, pretože sa nemôžu všetci naraz tešiť slnečnému svetlu a 
teplu. Musíme im povedať, aby vyšli von. Preto Ježiš hovorí: „Kto ľúbi seba samého, musí vyjsť 
von“, a na inom mieste „Kto ľúbi svojho otca a matku viacej ako Mňa, nie je Ma hoden“. Takže 
ak sa bytosť priblíži k oknu, zakryje druhým celý horizont. Buďte vzdialení 20 – 30 krokov. To 
sú fyzické okolnosti. Tým chce Ježiš povedať, že život nepozostáva iba z materiálneho 
blahobytu; je iba prostou pomôckou, tak ako učebnice, tabule, ceruzky sú pomôckami pre 
žiakov. Nemyslite si, že Pán pripravil pre vás iba tieto drobné veci: Pripravil vám aj väčšie veci. 
Spýtajte sa žaby, aké je jej chápanie života; povie: „Viacej ako blahobyt, v ktorom žijem, by som 
chcela, aby lietalo trošku viacej mušičiek a aby lietali bližšie, keď ich chytám“. A keď ju niekedy 
vidíte, ako filozoficky pozerá a mlčí, pozoruje muchy: keby prišli bližšie k nej, aby ich mohla 
chytiť. To je jej chápanie života. Keď kráčame po týchto schodoch hore, nemyslime si, že sme 
už na vrchole svojho rozvoja: po tomto schodišti rozvoja musíme prejsť ešte veľa, aby sme sa 
dostali k ceste, ktorjá je našim cieľom. Vzdialenosť medzi ľuďmi a anjelmi je veľmi veľká, asi 
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taká, ako medzi žubrienkou, z ktorej vznikla žaba, a človekom. Z hľadiska anjelov my sme zatiaľ 
len žabky. Niekto povie: Či nebol človek vytvorený podľa vzhľadu a podoby Božej?“ No oni 
zatiaľ nenadobudli taký vzhľad a podobu. Vidíte, čo sa robí. Na to, aby sme povedali: „Sme 
vytvorení podľa vzhľadu a podoby Božej“, musíme mať črty Boha. A aké sú jeho črty? Sú to 
Čnosť, Láska, Múdrosť, Pravda. Čnosť vylučuje zlo, láska – nenávisť, múdrosť – pochabosť, 
pravda – lož. Ak sú tieto veci v nás vylúčené, máme Božiu podobu: ak nie sú vylúčené, sme 
zatiaľ iba žabkami. Nič nemáme proti tejto žabe; ona musí jesť muchy. A prečo je muchy? 
Poviem vám. Pretože mucha, ako vtáci, žije o jednu úroveň vyššie, aj žaba sa snaží lietať vo 
vzduchu, chce prijať vibrácie muchy, rozvinúť ich a lietať. Prečo vlk je ovce? Musí jesť ovce 
preto, aby bol krotkejší, pretože keď jeme dobré veci, sme dobrí. Herci robili pokusy, keď chceli 
zahrať úlohu ideálnej lásky, jedli dlhší čas ovčie mäso, pretože toto mäso dáva predpoklady k 
takýmto citom. Z toho vyplýva, že vlk má právo jesť ovce, ak chce byť krotkým. A určite takým 
bude, pretože teraz je vlk krotkejší, ako bol niekedy. A keďže aj ľudia jedia ovce a sliepky, 
poviem vám, že ovce jedia preto, aby boli pekní, jedia aj sliepky, pretože chcú byť okrídlení ako 
anjeli. A máte právo jesť ich. Zlo nie je v jedení. Ak sa zakazuje jesť nejaká strava, deje sa tak so 
zreteľom na to, aby sa predišlo trápeniu bytostí, ktoré sa využívajú pre túto stravu. Hovorím, že 
môžete jesť. Prídete ku kurínu, chytíte sliepku a, ak nevydá hlas, môžete ju zarezať a zjesť. Ak 
zakotkodáka, nechajte ju tak. Tak isto aj ovca – ak zabľačí, nechajte ju; chce žiť. Z toho vyplýva, 
že vy sa ich musíte spýtať. Spýtajte sa, ktorá ovca a sliepka chcú žiť vo vás. Kristus hovorí: „Ja 
som živý chlieb, a ten, kto ma je, bude mať večný život“. 
Aby sme mohli pochopiť Kristove slová, musíme sa očistiť: očistiť zrak, očistiť aj svoj rozum. 
Náš rozum je prekrásnym nástrojom, pokiaľ vieme, ako ho použiť; no zároveň je aj 
nebezpečným nástrojom, ak s ním nevieme narábať. Ak oriete pluhom nezasiatu roľu, vašou 
povinnosťou je zasiať ju; kráčate podľa prirodzeného zákonu; No keď rozorávate už zasiatu 
roľu, robíte hlúposť. Niektorí ľudia hovoria: „Musíme myslieť a kritizovať“, pretože veda 
nemohla byť bez kritiky. Kritizovať, ale ako? Kritika, tak ako chirurgia – vyrezať chorú časť z 
ľudského tela, chápem, no vyrezať zdravé miesto, nerozumiem. Aby bol človek takým 
chirurgom, to nie je ťažká práca: každý môže zobrať pílku a odrezať niekomu nohy; každý z vás 
má túto schopnosť, avšak málo je tých, ktorí dokážu správne vykonať svoju chirurgickú 
operáciu. Aby sme sa naučili, musíme si bezpodmienečne osvojiť zákon čnosti a lásky. Keď vám 
hovorím o láske, nechápte, že kážem učenie o mieri a pokoji; človek, ktorý chce ľúbiť, musí 
zakúsiť najväčšie utrpenia na svete; kto netrpel, nemôže precítiť tento božský princíp lásky. Aby 
sme milovali Boha, musíme byť pripravení obetovať sa tak, ako sa Boh obetuje za nás. Aby ste 
Ho spoznali, poviete: „Bože! Daj, čo nám treba. Daj, daj, daj!“ – takéto volanie sa nesie z 
jedného na druhý kraj sveta.  
Peniaze neboli nikdy tak lacné, ako teraz; každý z nás dnes berie, možnože 3 – 4 krát väčšiu 
výplatu, ako brali jedného času ľudia, a stále nemáme dosť. Peniaze sú znehodnotené, pretože 
nemajú protihodnotu. A to sme museli chcieť pšenicu, kukuricu, hrušky, jablká. Hovoríte: 
„Bože! Chcem byť pekný, chcem byť bohatý“. Chcete si privlastniť veľa vecí, a viete, že to je 
pre vás nešťastím, pretože ak sa stanete bohatí, každý vám bude chcieť urobiť zlo, a na to, aby 
ste sa ochránili, sú vám potrební ľudia, tak ako bohatí američania si najímajú po 3 – 4 osobných 
strážcov, pretože ich chcú vydierať na každom kroku. A nám sú potrebné nie bohatstvá, ale tie 
základné veci, ktoré robia život dobrým. Zanedbali sme rozvoj svojho srdca, z toho vyplýva, že 
sa musíme vrátiť k tomuto základnému princípu – rozvinúť a zušľachtiť svoje srdce. Zlo 
nehniezdi v rozume, ale v srdci. Každý z nás sa musí spýtať svojho srdca, čo si želá. Naše srdce 
sa mravne pokazilo našou vinou; my sme ho donútili, ako sluhov, aby klamalo, aby myslelo na 
zlo atď. Boh hovorí v Písme: „Synu môj, daj si svoje srdce“. On pozná a vidí chyby ľudí a 
nechce od nás nič iné, iba aby sme mu otvorili svoje srdce, a aby vstúpil On doňho. Poviete ako? 
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Tým istým spôsobom, ako otvárame okno, aby vošlo svetlo do našej miestnosti. Bolo povedané: 
„do izby, do ktorej vchádza svetlo, nevchádza lekár, nevládne choroba “, alebo: „kde nevchádza 
svetlo, odtiaľ lekár nevychádza“: taktiež aj do onoho ľudského srdca, do ktorého vošiel Pán, 
diabol nevojde. Pán je v tomto zmysle lekár. Lekár, ktorý príde, povie: „Musíš viac jesť, musíš 
viac piť, musíš urobiť to a to“, a my trpíme, trpíme, pokiaľ sa nám nepodlomí chrbtica. Často sa 
podobáme jazdcovi na ťave, ktorý putuje púšťou, a ktorého ťava ťažko nesie náklad; keď našiel 
cestou líščiu kožu, prehodil ju hore na ťavu, no zlomila sa jej pod ňou chrbtica, a náklad zostal v 
púšti. Chrbát ťavy môže nosiť iba určité množstvo ťarchy. Ťava – to sme my: my sme tí, ktorí 
putujú, a ak naložíme na svoj chrbát viac nákladu, ako môžeme uniesť, jedného dňa zastavíme 
svoj rozvoj. Týmto vám nedoporučujem biedu; doporučujem vám bohatstvo v troch smeroch – 
nie iba fyzické, nie iba rozumové, ale aj duchovné. Nebo si želá takýchto bohatých ľudí, pretože 
oni dokážu byť štedrí. A keď Kristus hovorí: „Zbierajte poklady“, myslí tým takéto poklady. 
Vložte ten váš kapitál do Neba, aby mohol Boh živiť z úrokov biednych ľudí na zemi. Nie anjeli 
pripravia naše spasenie, my sami ho musíme uskutočniť. A máme všetky podmienky k tomu, 
aby sme ho uskutočnili. Nie je zákonom, aby sme boli všetci rovnako vzdelaní; každý musí 
vedieť tolko, koľko je preňho potrebné. Niekto povie: „Mám malý mozog“; ja mu odpoviem: 
„Ak sa nemôžeš pozerať na malého koňa, ako sa môžeš pozrieť na väčšieho; ak máš malé srdce , 
a nemôžeš ho usmerňovať, ako budeš viesť iné väčšie srdce, ktoré má vyššie želania?“  
Čo máme robiť? Nemusíme myslieť na budúcnosť, ale musíme využiť všetky blahá, ktoré nám 
dáva dnešný deň, pre dobro; prináša nám všetky budúce blahá. Zákon je taký, že Boh, ktorý dal 
podmienky pre tento deň, dá ich aj pre ďalšie: nemáme prečo rozmýšľať, čo sa stane s nami v 
budúcnosti, ale musíme byť spokojní: existujú známe zákony, ktoré regulujú vzťahy medzi 
ľuďmi. Že môže niekto urobiť hlúposť, to nie je vôbec samovoľné; aj to sa udeje podľa toho 
istého zákonu. Avšak každé nešťastie vám prinesie požehnanie; každé utrpnie vám odkryje nový 
horizont. To si môžete preveriť kedykoľvek, a preto sa nemusíte znepokojovať kvôli 
nešťastiam, ktoré sa vám môžu prihodiť. Niekto sa ma pýta na politický život v Bulharsku: „Čo 
sa s ním stane“ – nič zvláštne! A čo sa stalo teraz? Trošku ho masírujú – to je všetko. Odobrali 
mu trochu z nákladu; dali mu novú skúsenosť a úlohu na vyriešenie. Nesadneme si, aby sme 
rozumne pouvažovali nad zákonmi, ale hľadáme vinníkov. Kto je vinný, povedzte? Vinných 
teraz nenajdete. Vinným je individuálny život človeka. Keď sa chce človek stať ľuďom cárom, je 
vinný. Nám je jedno, kto je cárom – jeden alebo druhý, tretí alebo štvrtý: všetci kráčajú po jednej 
a tej istej ceste. Nehovorím, že človek nemôže mať želanie stať sa cárom alebo cárovnou. No 
komu? Sebe samému, svojmu rozumu, vojmu srdcu, svojej vôli. Ako sa majú vaši poddaní – 
vaše myšlienky, city a želania, usporiadali ste si ich, urobili ste si u seba poriadok. Vy prví dajte 
príklad svetu. Akým budem kazateľom, ak sa postavím pred ľudí a poviem: „Buďte štedrí“, ale 
sám som skupáň; hovorím: „Nekradnite“, ale sám kradnem; hovorím: „Neklamte“, ale sám 
klamem? Učiteľ, ktorí učí ľudí, musí byť vzorom – sám musí byť príkladom. Aj Ježiš, keď 
zostúpil učiť ľudí, bol im najskôr príkladom, a ak si my osvojíme jeho Učenie, svet sa hneď 
zmení. V nás je skrytá jedna dynamická sila, ktorú nedokážeme využiť, pretože nevieme, ako 
pracovať. Postavil sa raz do cesty bodliak a zahatil ľuďom cestu; prechádzali okolo pútnici, 
zaháňali sa naň bakuľou, no čím viac sa zaháňali, tým väčšmi rástol, až kým sa nezačali 
prevracať autá. Všetci boli bezradní; no prišiel niekto s krompáčom a povedal: „Aj ja chcem 
ukázať svoje umenie“ a začal obďaleč podkopávať korene; spočiatku sa začal tŕň smiať a 
dumať: „Toľko ľudí mi nič neurobilo, a ty ma chceš zastrašiť?“ No krompáč kopal stále hlbšie, 
až napokon tŕň povedal: „Tento matkin syn mi našiel moje slabé miesto“. Pokiaľ aj vy 
nenecháte pracovať krompáč vo vás, tŕň sa vám bude vysmievať a hovoriť vám: „Ja vyrastiem 
viacej“. To je jedna alegória, ktorú musíte pochopiť. Čo je týmto krompáčom? Myslite a prídete 
na to. Musíme sa vždy  vcítiť do úlohy sudcu. Napríklad v Americkej občianskej vojne priviedli 
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dvoch zločincov, jeden bol slepý a druhý – beznohý; ich zločin pozostával v nasledovnom: 
chodili kradnúť jablká; záhradník ich nachytal a doviedol ich k sudcovi; no slepý povedal: „Ja 
som slepý, ja som nekradol jablká, no načiahol som si ruky a zobral som si zopár zo zeme“; a 
beznohý začal kričať: „Ja nemám nohy, a preto nemôžem ísť kradnúť“. Sudca, keď trošku 
pouvažoval, povedal: „Vysaďte beznohého na chrbát slepému“ a dodal: „Ten, ktorý vidí, našiel 
jablko, a ten, ktorý nemá nohy, ale má ruky, ten ho bral“. A skutočne, tak ich aj chytilil. Taký je 
aj človek – každý sám osobe pozostáva z dvoch bytostí, jedna je slepá, druhá beznohá. Keď ich 
Pán pristihne na mieste činu, každá z nich začne hovoriť: „nebrala som, nedotkla som sa, 
nevkročila som tam“; no Pán hovorí: „Položte jedného na druhého“ a tak ich súďte. Kto je ten 
nevidiaci? Ľudský inštinkt. A ten beznohý? Ľudský rozum. Obaja povedia: „Poďme si trochu 
pokradnúť“, rozhodnú sa a idú kradnúť jablká, a, keď ich chytia, jeden hovorí: „Prečo ma 
bijete?“ a druhý hovorí: „Prečo ma bijete?“, avšak obaja sú vinní. 
Evolúcia je pre nás nevyhnutná; očakávajú nás väčšie blahá; no musíme sa stať dostatočne 
rozumnými, dostatočne dobrými, musíme zmužnieť, aby nám bolo zverené toto dedičstvo. Tie 
tri veci, ktoré som vymenoval – čnosť, pravda, múdrosť – sú veľké bohatstvá, a ak ich vlastíte, 
budete zdraví a šťastní. 
No poviete: „Ako môžeme využiť toto učenie vo svete?“ Od nás sa nepožaduje, aby sme 
napravovali svet; svet je vporiadku, vo svete neexistujú anormálnosti, všetko ide podľa určeného 
poriadku; udalosti, prirodzené alebo politické, vieme, prečo prichádzajú, niet dôvodu meniť 
tento tok. No jedno je nevyhnutné – individuálne narovnanie osobnosti vo svete, či už je to 
žena alebo muž. Ak sa zdokonalí osobnosť, zdokonalia sa aj jej deti – synovia a dcéry, a keď sa 
oni zdokonalia, zdokonalia sa aj ich blízki aj celý svet sám od seba. Aký je kvások, také bude aj 
cesto. To je princíp, ktorý dal Kristus, a Kristus koná tak, aby sa uskutočnil. Tak, ako sa kukla 
rozvinie a ďalej formuje, tak sa aj svet rozvinie a postupne sa premení k lepšiemu. V tomto svete 
je veľká nespokojnosť, pretože všetci tí, ktorí nemôžu zavinúť zámotok, sa obávajú, ako prežijú 
zimu, ktorá sa blíži. Prebudovanie teda musí nastať v našom rozume, v našom srdci, v našej vôli, 
a keď sa uskutoční táto prestavba, pocítime, že máme v sebe určitú vnútornú silu. Vtedy 
vstúpime do kontaktu s vyššími bytosťami, ktoré sú pokročilé, a ktoré voláme svätci. Keď 
vojdeme do zväzku s nimi, náš rozum sa osvieti, tak ako sa žiaci osvecujú medzi svojimi 
učiteľmi. Svätci sú učiteľmi ľudstva a my všetci sa musíme nechať nimi viesť – oni učia svet, 
ako musí žiť. No poviete: „Kde sú tí učitelia; na ktorom mieste sú? Ich obrazy vidíme v 
kostole.“ Každá vec má svoj tieň, podľa ktorého môžeme nájsť predmet. Vaše želania sú vo 
svete tieňom, vaše snahy tiež; chcete pochopiť podstatu, musíte ísť v súlade so zákonom – zo 
srdca hore, k vášmu rozumu, musíte myslieť na Boha. Ako si predstaviť Boha? Môžeme si ho 
predstaviť ako najlepšieho, dokonalého Človeka, v ktorom nie je žiadna nenávisť, Ktorý miluje 
ľudí tak, ako ozajstný otec miluje svoje deti  - taký je vzťah Boha k nám. Čo myslíte, počuje nás 
teraz, alebo nie? On nás počuje a pracuje v našich rozumoch. Stav, v akom sa nachádzame 
každý deň, závisí od Neho. Tak ako nám slnko prináša dobrú náladu, keď vyjde, tak aj šťastné 
minúty v živote vďačia tomuto vnútornému slnku, ktoré nás zohrialo. Aj v duchovnom živote 
existuje východ a západ. V zrelom veku slnko vychádza – máte poludnie, na starobu zapadáte, 
aby ste opäť vyšli. Pán vyjde v srdciach a rozumoch mnohých, avšak pre mnohých aj nevyjde. Tí, 
v ktorých Pán vyjde, pocítia radosť a veselosť, a tí, pre ktorých nevyjde, povedia: „Pre nás je 
život nešťastím, žiaľom a utrpením“. Títo musia počkať. Prečo? Pretože v nich nie sú 
podmienky, aby vyšiel; pretože ak vyjde v predstihu, bude to pre nich nešťastím. Lepšie bude, ak 
si teraz oddýchnu. Nehovorím, že zomrú – ani najmenej; citujem len zákon. 
Keď sa hovorí o západe, každý má na mysli umieranie. Čo je to umieranie? Je to predpoklad. 
Každý z vás musel zomrieť, aby mohol rozpovedať, čo je to smrť; ale teraz si iba namýšľa. Čo 
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hovorí v jednej zo svojich poviedok Tolstoj: Stretá jedného ruského mnícha s bielou bradou vo 
veku 85 rokov a pýta sa ho: „Aké boli príčiny, ktoré spôsobili, že si sa stal mníchom?“ A mních 
stručne porozprával o svojej histórii: „Pochádzam z rodiny kňaza; keď som mal okolo 21 – 25 
rokov, môj otec a matka ma chceli oženiť za jednu kňažnú; v tom čase som upadol do 
letargického spánku, prišli lekári, zisťovali mi tep – „srdce sa zastavilo, umrel“ poznamenali a 
povedali, aby ma pochovali; povedal som si: „azda toto je smrť?“ nemohol som dať znamenie, 
že som živý; prichádza snúbenica aj s jej otcom a ja počujem, ako jej napomína, aby plakala – 
„aby ľudia povedali, že si milovala“, „nikdy som ho nemilovala, ale mám rada jeho bohatstvo“, 
odpovedala; a ja som si povedal: „ak ma Pán vráti do sveta, začnem viesť nový život“; aké je 
ťažké byť živým a nemôcť povedať, že si živý; vidieť, že všetci plačú, a nemôcť povedať, že si 
živý!“ A kolko duší je takto pochovaných! Nie je nič ťažšie, ako keď ťa pochovajú živého. 
Najväčším nešťastím je zostať dni a mesiace v zemi a nemôcť sa oslobodiť od svojho tela; to je 
najťažšie väzenie – peklo! Keby sme boli čistí, vedeli by sme, kedy duša opustila telo, a nikdy by 
sme nepocítili takéto utrpenia. Ak povie lekár, že chorý nie je živý, ľudia ihneď povedia: 
„Zoberte ho!“ Pripravia mu krásnu truhlu a odnesú ho za zvuku piesní a hudby. Kde zostala ich 
láska? Toto je láska blížnych a spoločnosti! Niekto povie: „Ľúbim vás“. Ako? – tak, ako ľúbi 
kočka myš, alebo vlk ovcu? Aj to je láska. Avšak je to láska, ktorá prináša ľudu utrpenie, ale láska, 
ktorá je svetu potrebná, to je ľúbiť druhých a pomáhať im, aby boli šťastní tak, ako sme my 
šťastní. A preto Ježiš povedal: „Ten, kto verí vo Mňa, bude robiť to, čo robím Ja, a toho, kto 
Ma ľúbi, bude ľúbiť aj Môj Otec, ktorý príde a vojde do jeho príbytku“. Hovoríte: „Čo bude s 
Bulharskom?“ Pýtam sa vás: „Čo sa stane s vami?“ Neviete, že vám diabol zobral všetko, čo 
vlastníte, predal dokonca aj vašu kožu, a predsa sa pýtate: „Čo sa stane s 
Bulharskom?“ Bulharsko – to ste vy. Musíte sa modliť, aby vám Pán pomohol vyhnať toho 
nezvaného hosťa z vás, aby ste si zachránili svoje vlastníctvo, svoj rozum a svoje srdce. Diabol 
je vinný za tieto utrpenia. Nesmiete sa naňho hnevať. Ja ho chválim iba kvôli jednej veci – že je 
veľmi pracovitý, nedá sa znechutiť; ak ho vyhodíte jednými dverami, vojde druhými; ak sa mu 
nepodarí jedným spôsobom, hľadá druhý, tretí, štvrtý. To je jeho výborná a povzbudzujúca črta. 
A Pán hovorí: „Zoberte si z neho príklad, je učiteľom ľudí, učí ich a naučí všetkých; ak vám 
klame, klame, napokon poviete: „Poznáme tvoje klamstvá, viacej nás už nemôžeš klamať“. 
Jeden povedal svojmu priateľovi: „Moju opicu nemôžeš oklamať; odchádza priateľ k opici, 
začína sa pretvarovať, že spí, zatvorí oči aj opica, a on zoberie peniaze; vracia sa jej hospodár a 
dobre ju ubije; druhýkrát otvára dobre opica oči, nezažmuruje ich, pretože vie, že bude palica. 
So skúsenosťou, ktorú vo svete máme, po utrpení, keď príde diabol, mu povieme: „Moje oči sú 
otvorené“. Keď začnete trpieť, povedzte si: „Ešte som neprešiel celým procesom pšeničného 
zrna“, a keď sa vaše myšlienky a vaše srdce pretvoria a budú prekrásne, vtedy nadobudnete 
podobu a obraz Boží, vtedy vás Boh vzkriesi, tak ako slnko oživuje zasiate pšeničné zrno. 
 (Beseda, uskutočnená 23. Marca 1914 v Sofii) 
  
Preložila Gabriela Žlebeková 
Bratislava, 26. 12. 1998 
  

Štyri základné elementy. 
"Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň ". Ján 6:54 
V živote existujú štyri elementy pre vybudovanie duchovného života: Božská láska, Božský život, 
Božská myseľ a Božská voľa. 
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Keď deti študujú aritmetiku, majú štyri základné operácie. Keď chemik študuje chémiu, takisto 
narazí na štyri elementy. Keď sa Božská láska v sebe ohraničuje, prejavuje Božský život, z 
Božského života sa rodí Božská myseľ, z Božskej mysle sa rodí Božská vôľa a z Božskej vôle - 
náš život. 
Ak sa v nás Božský život nevytvára, nie sme schopní myslieť. Keď chceme, aby v nás začal Boh 
žiť, musíme vytvoriť Jeho lásku - musíme Ho milovať, inak v nás žiť nebude. Aby sme vytvorili 
tieto štyri elementy, je nevyhnutných ešte šesť vecí, ktoré musíme poznať. Sú tri veci, ktoré nás 
klamú: 
 1. Chuť - chce, aby sme sa spýtali žalúdka čo potrebuje; nejaké jedlo môže byť pripravené zo 
zlého mäsa, ale môže byť dobre okorenené a oklame "Chuť", ale keď vojde do žalúdka, je 
odmietnuté. 
 2. Naše srdce - klame nás, preto musíme načúvať našej duši - tá nikdy neklame, pretože srdce 
prijíma láskanie, ktoré duša odmieta. 
 3. Intelekt - aký je vzťah medzi srdcom a dušou, taký je vzťah medzi intelektom a rozumom - 
sú kontrolované duchom. 
Aby sme prevychovali Chuť, Srdce a Intelekt, musíme načúvať radám žalúdka, duše a ducha - 
rozumu, a preto musíme vedieť ako vyživovať náš žalúdok, dušu a rozum. Ak toto vieme, 
budeme zdraví. 
Kde je jedlo ktoré potrebujeme? Naše pľúca nehľadajú vzduch - keď otvoríme ústa, vzduch 
prenikne do pľúc. Pre intelektuálnu potravu máme okolo nás tisíce predmetov, ktoré prijímame 
prostredníctvom naších očí a uší. Ako použijeme tieto štari základné elementy? Prostredníctvom 
Lásky. Ľudia sú nešťastní, pretože hľadajú lásku. A čo je láska? To znamená, byť pripravený sa 
obetovať. Milujeme niekoho, pretože nám niečo dá. Milujeme Krista, pretože On nám dáva 
jedlo, pretože sa obetoval pre nás cez pšeničné zrno, ktoré jeme. Preto bolo povedané: " Kto je 
moje telo a pije moju krv ". 
Ak chcete byť milovaní, musíte byť pripravení sa obetovať; milovať znamená obetovať sa, tj. 
rozosievať lásku - musíme siať lásku, aby sme lásku zožali. Náš život je cenný, pokiaľ je 
užitočný naším blížnym. Život je sila, ktorú nám Boh dal; môže byť vzatý, tak ako bol daný. 
Teraz nemáme žiaden život - vzdycháme, líhame si, vrtíme sa na posteli a pod. Človek musí mať 
tri veci, ktoré sú nevyhnutné pre život: silný a hlboký mier a sebaobetovanie pre Boha. Kristus 
nám ukázal spôsob života. 
Prvé je sebaobetovanie a znamená to, obetovať svoju myseľ, srdce a majetok pre našich 
blížnych. Kristus vložil svoj život tam, kde môže rásť. Prvou podmienkou v našom živote je, 
zriecť sa množstva naších túžob a nečistoty. Rieka sa vlieva do mora čistá, ale keď sa vyleje, 
prinesie sebou tiež špinu. Nemali by sme sa vrátiť s nečistými, zlými túžbami. Aby sme sa 
dostali bližšie k Bohu, musíme sa naladiť na Božiu lásku, život, myseľ a vôľu. Keď ich 
dostaneme do nášho vnútra, budeme ich mať v naších životoch a Boh pošle svojho ducha a 
budeme zdraví a múdri. 
Zanechajme naše hriechy a neopakujme ich hovoriac neustále: " Boh ich použije ako čerstvú 
pôdu, aby zasial pšenicu ". Slnko svieti každý deň, Boh je pred nami každý deň. Boh žije nad 
nami tak ako je slnko nad zemou: posiela nám teplo a svetlo, ktoré potrebujeme pre náš rast, aby 
sme eliminovali chlad, ktorý vládne vo vesmíre a bráni všetkému pokroku. Tým istým spôsobom, 
prostredníctvom svojho ducha nás Boh osvetľuje, hreje a pomáha nám rásť. Keď sme zdraví, 
inteligentní a plní života, Duch je s nami a aj Boh je s nami. Pre tento život a svet nie je 
potrebný zvláštny program; stačí následovať to, čo nám bolo dané prostredníctvom pôvodného 
Božieho plánu a budeme bohatí. 
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Trpíme, pretože meníme Boží plán. Musíme sa oslobodiť od falošných predstáv a vonkajších 
vplivov a poradiť sa s Bohom v našom vnútri. Načúvajme nášmu vnútornému hlasu - poraďme 
sa s Bohom v nás. Načúvajme nášmu vnútornému hlasu - našej duši. Ak je Boh v duši - " 
môžem "; a ak je v duši diabol - " nemôžem "; tj. každému z Božích skutkov musíme povedať " 
môžem ", a každému skutku nepochádzajúcemu od Boha má zmysel povedať " nemôžem ". 
Keď povieme, " môžem ", Boh príde a pomôže nám s najobtiažnejšími vecami - keď povieme, " 
môžem ", určite to dokážeme. 
Diabol má silu, pretože my hovoríme, " môžem ", keď nás núti klamať a robiť podobné veci. 
Žena robí zle keď hovorí, " Nemôžem vyhovieť svojmu mužovi ", rovnako ako keď matka 
povie, " Nemôžem vychovávať svoje deti ". Kristus chce, aby sme používali dve frázy: " môžem 
" a " nemôžem ". Môžem milovať, nemôžem nenávidieť; môžem hovoriť pravdu, nemôžem 
klamať a pod. 
Týmto spôsobom sa prejavujú dvaja duchovia, sú každý deň s nami - dobrý nám niečo hovorí a 
my ho odmietame, ale nie sme slobodní, pretože na nás čaká duch zla. Kristus je tu, aby nás 
naučil hovoriť, " môžem ", keď príde dobrý duch, a povedať, " nemôžem ", keď je tu zlo. 
Obilné pole nemôžu vlastniť dvaja vlastníci - malo by biť vlastníctvom jedného - Dobra alebo 
Zla. Podobne je to s človekom. Boh nás učí všetkému, čo je dobré. Buďte verní Bohu, ktorý žije 
vo vás. 
Musíme mať štyri základné elementy - Božskú lásku, Božský život, Božskú myseľ a Božskú 
vôľu - pestovať v nás chuť, srdce, myseľ a intelekt, a rozvíjať naše srdce, dušu a ducha. 
Nikdy nehovorte, " Nerozumel som ", ale povedzte len, " Rozumel som ". Potom vás Boh 
nechá všetkému porozumieť v praxi. Zostaňte verní Bohu, Kristovi. 
Kristus - to je Život, Láska, živé myšlienky, ktoré učia národy aby sa navzájom milovali. Je 
zjednotením vznešených duchov, učiacich ľudí ako žiť, dávajúc im zákony a pravidlá. Kristus je 
jedným z tých, ktorí nás oslobodzujú z reťazí, do ktorých sme sa dobrovoľne zamotali. Ak Ho 
teraz nevidíme, jedného dňa sa nám ukáže a bude požadovať desiatok. On je náš najstarší brat. 
Deň jeho zjavenia sa blíži. Už je príliš neskoro pre toho, kto Ho nehľadal. Už je všade svetlo, 
spôsob života sa mení. Zostaňme verní nášmu Bohu, Kristovi, ktorého už poznáme. Dal nám 
život a zdravie a vždy bude s nami a v nás. 
Beseda uskutočnená učiteľom Petrom Danovom 19. apríľa 1914, v Burgase. 
Zostavené podľa poznámok Минчо Сотирова, Ивана Гарвалова а Велички Цтойчеви. 
Preložil Viliam Tkáč, Apríľ 2008 
 

Zjavenie Ducha 
 „Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“. 

1. Kor. 12:7 

  
Existuje veľa otázok, ktorými sa zaoberá ľudský rozum, veľa takých, ktorými sa zapodievalo 
ľudstvo aj v minulosti; také otázky prídu aj v budúcnosti. Dám vám krátke vysvetlenie pojmu 
„duch“. Veľa mysliteľov má hmlistý pojem o duchu. Dokonca aj v mysliach ľudí, ktorí majú 
rozsiahle vedomosti, je tento pojem nejasný. Spýtate sa: „Ako je možné, ak je človek vzdelaný, 
aby bola jeho predstava o duchu nejasná?“ Odpovedám: veľmi jednoducho. Keby ste boli slepí a 
mali by ste pred sebou nejaký obraz, mali by ste o ňom veľmi hmlistú predstavu. Takže aj 
vzdelaný človek môže mať hmlistú predstavu o duchu. Keď rozoberáme túto otázku, musíme 
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mať na zreteli, či máme náležité cítenie a schopnosti pochopiť samotnú podstatu vecí; pretože 
môžeme mať predstavu o svete a jeho predpisoch priamo alebo nepriamo, no tieto predstavy sa 
budú rozlišovať v jednom aj druhom prípade. Dám vám krátky výklad slova „duch“. Predstavte 
si, napríklad, také svetlo, ktoré prichádza zhora – to je Duch. Nevieme, aké je slnko; vedci 
hovoria, že sa nachádza 92 miliónov kilometrov od zeme; možnože je to toľko – nevieme; no v 
tomto údaji môžu byť aj rozdiely. Ak by sme to chceli overiť, otázkou je, či by sme ho našli v 
tom bode, ktorý určili vedci. A aká je vnútorná podstata slnka – to je hlboká filozofia. Jedni 
hovoria, že je pravdepodobne teplé, druhí zase – tvrdé. Jedno aj druhé môže byť pravdou. O 
svetle, ktoré k nám prichádza, máme správnu predstavu, pretože vidíme to, čo prichádza od 
slnka a odhaľuje pred našimi očami celú zem so všetkými predmetmi na nej. Svetlo je duch, 
ktorý vychádza zo slnka a má priamy vplyv na náš život. K tomuto slnku môžeme prirovnať aj 
Ducha. Iným spôsobom nemôže zísť na zem, pretože ak by zišiel, roztopil by všetko, čo vidíme 
okolo nás, podobne ako slnko; všetko by sa premenilo na prach a popol, alebo by sa premenilo 
na plynné skupenstvo. Preto Boh hovorí: „Ja nezídem, ale prevediem priestorom Svojho Ducha, 
aby priniesol ľuďom Moje požehnanie“. Preto teda Boh nechce zísť k nám, ale posiela Svojho 
Ducha – svetlo, Toho Ducha, práve tú tvorivú schopnosť, ktorá v nás buduje. Za všetko, čo 
máme, vďačíme Jemu. Túto rozumnú silu, ktorá sa prejavuje od Boha, vzdelaní ľudia definujú v 
podobe zákonov ako silu, príbuzenstvo medzi elementami atď. – dávajú jej rôzne názvy. Je to 
rozumná bytosť, ktorá pracuje; je to Duch, ktorý vytvára zákony. 
Duch má priamy kontakt s našou dušou. Práve zmenami, ktorými prechádza náš duševný svet, 
získavame predstavu o Jeho pôvode. Bez duše by sme nemali žiadne chápanie o Duchu. Duša 
so svojím spôsobom myslenia predstavuje Božský svet v nás. A ak je v nás niečo božské, je to 
svetlá duša, ktorá myslí. Teda preto, keď hovoríme o človeku, máme na mysli dušu. Oddeľte od 
človeka rozumnú dušu, zostane vyložene zvieraťom so štyrmi nohami; ničím iným sa nelíši: je, 
spí, má všetky potreby a slabosti zvieraťa. Duch sa prejavuje v ľudskej duši. Preto človek, na 
rozdiel od ostatných bytostí, chodí vzpriamený. Prečo zvieratá nechodia vzpriamené? Pretože sú 
v rozpore s Bohom. To, že chodia po štyroch, dokazuje, že ich vôľa je v protiklade s prejavením 
Boha. Možnože prejdú tisícky rokov, pokiaľ dosiahnu úroveň človeka, pokiaľ sa vzpriamia a 
vyrovnajú. My sme sa relatívne vzpriamili  a snažíme sa o to aj naďalej, pretože sa chceme 
priblížiť Bohu a byť s Ním v súlade – máme želanie kráčať po Božej ceste. Ak robíme chyby, 
nerobíme ich zo zlej vôle, ale v dôsledku iných príčin, ktoré pochádzajú z našej minulosti. 
Hovorí sa, že tento Duch je každému na úžitok; v čom práve spočíva tento úžitok? Samotné 
slovo „úžitok“ má známy význam, pretože každý pracuje pre úžitok. Pracovník kope vo vinici, 
no čaká vyplatiť mzdu 2 – 3 levy; žena pracuje pre muža, ale aj ona očakáva niečo od neho k 
Veľkej noci, k Vianociam, k veľkým sviatkom, k letnej sezóne – každý pracuje pre úžitok. 
Niekto si myslí, že život je ideálny; no čo si myslia pod pojmom ideálny? Ja chápem ideálny život 
takto: aby bola harmónia a súlad vo všetkých našich vzťahoch. Niekto chce žiť v Nebi; no kde 
je Nebo? Pod pojmom „Nebo“ rozumiem stav, pri ktorom existuje absolútny poriadok, ľudia 
dodržujú svoje práva a povinnosti medzi sebou. Niekto chce napredovať, ale ty mu nedovolíš, 
spôsobíš mu prekážku v napredovaní tým, že mu vnútiš svoje práva, namiesto toho, aby si si 
uvedomil, že si povinný vyjsť mu v ústrety. Hlava z Evanjelia, ktorú som vám prečítal, 
poukazuje na to, aké musia byť naše vzťahy. „No sú tam aj nejaké miesta bez významu“ – 
poviete. V jednom ruskom prísloví sa hovorí: „Aj v neporiadku je poriadok“ – a ja dodám, že aj 
v nehanebnosti je úhľadnosť. 
Uvediem jednu analógiu, aby ste pochopili, odkiaľ pochádza nesprávne ponímanie vecí. 
Napríklad dám niekomu orech a poviem mu, aby ho preskúmal. Jeden preskúma jeho chuť, 
ochutná vonkajší zelený obal, zahryzne doňho a orech odhodí. Dám orech druhému, ktorý je už 
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dosť rozvážny, odstráni horný zelený obal, avšak pri ochutnávaní ďalšieho obalu si zničí zuby, a 
tak orech zahodí aj on. Dám orech tretiemu; ten je ešte rozvážnejší, odstráni horný obal, 
kameňom roztlčie škrupinu, vyberie jadro a zje ho. Ak máme pred sebou týchto troch a spýtame 
sa ich, čo je orech, jeden odpovie, že orech je plod trpký, štipľavý, otrovný; druhý – že je plod 
trpký, ktorý ničí ľuďom zuby, tretí – že je to niečo chutné a príjemné. Túto analógiu môžeme 
prispôsobiť aj našim chybám: všetky veci na svete sú oblečené do obalov a ak nemáme dostatok 
vedomostí, neobjavíme podstatu vecí. Jedlo je potrebné pre telo, no potrebné je aj jedlo pre 
rozum a dušu; dalo by sa povedať, že sa musíme dvojako stravovať. Ak hovoríme, že nie je 
dobre, aby sa človek prejedal, rozumieme tým, že telo, rozum a duša sa musia najesť rovnako. 
To je trojitý kruh, ktorý sprevádza človeka. Práve preto títo traja, ktorí sa vyjadrili o orechu, nie 
sú dostatočne rozumní. Ten, kto zjedol orech, si myslí, že je najrozumnejší. Nie! Dám orech aj 
štvrtému, zoberie ho, ale namiesto toho, aby ho zjedol, ho zasadí a o 10 – 15 rokov bude z tohto 
jediného orecha tisíce ďalších orechov. Takže vo svete máme štyri kategórie ľudí, ktorí tvrdia: 
„Svet je zlý, márnotratný, nestojí za to žiť“; iní zasa hovoria: „Vo svete panuje egoizmus, horšie 
už nemôže byť“; tretí: „Svet je pekný, príjemný“; tí sú bližšie k pravde. A ktorí sú štvrtí? Tí, 
ktorí vošli do božej školy a začali sa učiť, t.j. začali sadiť pekné veci. Najdôležitejšie je, aby 
človek vedel, že zem je božia škola, v ktorej sa musí učiť, naučiť sa odstrániť horný a dolný obal 
orecha, škrupiny, ako nezjesť orech, ale posadiť ho. A keď spozná vlastnosti všetkých vecí, 
pochopí podstatu zmyslu pozemského života. Tak ako jeden gazda posiela svojich sluhov robiť 
na vinicu, dávajúc im chlieb a náradie potrebné k práci, tak aj Boh dal človeku mozog ako 
pracovné náradie. Prečo do dal? Aby lámal kamene alebo aby ochutnal horkú škrupinu orecha? 
Nie, dal ho preto, aby sa naučil zasadiť orech. „Azda sa budem mať lepšie, keď budem sadiť 
orechy“, povie niekto, „nebudem sa mať lepšie“. Pod slovom „orech“ musíme rozumieť dobré 
myšlienky, želania a skutky, ktoré môžeme zasadiť u druhých. Táto práca vám prinesie 
blahorečenie. Keď sa pri dosahovaní nejakého vášho želania stretnente s istým odporom, 
nedajte sa znechutiť a neodhoďte ho: Boh obliekol jednu myšlienku do 3 – 4 odevov – 
možnože jeden nebude prijateľný, no druhý môže byť. Ak zoblečiete zlý odev, ak posadíte vaše 
myšlienky do dobrej pôdy, prinesú dobrý plod. Ja sa tak pozerám na svet. Zlo je zdanlivé; je iba 
vonkajším obalom vecí. Aj ľudia sú zdanlivo zlí. Nie, že nie sú zlí, sú zlí, no vpodstate ani nie sú 
zlí, pretože od Boha nemôže vzísť zlo. Zlo vychádza z určitých našich vzťahov, ktoré vo svete 
panujú. Dve rodiny žijú v jednom dome, v ktorom sú štyri miestnosti; jedna rodina má viacej 
detí, druhá menej, spočiatku sa začnú škriepiť o izby, kto koľko izieb bude mať, a zrazu sa 
pohádajú. Pýtam sa: prečo došlo k tej hádke kvôli izbám? Dôvod je bezvýznamný. I začne jedna 
rodina hovoriť na adresu druhej. „Sú to nerozumní ľudia“, a druhá na adresu prvej – to isté. A 
vskutočnosti aj jedna aj druhá rodiná sú nerozumní ľudia, pretože rozumný človek sa nikdy 
neháda. Slovo „hádať sa“ má sanskritský koreň: hádať sa znamená byť v temnote. Ľudia, ktorí 
sú na svetle, sa nehádajú. Isté prejavy nášho mozgu zatemňujú naše myšlienky a prinášajú zlé 
želania. Ak máme svetlé myšlienky, sme schopní žiť v mieri a súľade; avšak len čo príde malé 
zatmenie, sme schopní zmeniť naše vzťahy. Zlo teda pochádza zo zatmenia ľudského rozumu. 
Teraz, pretože Boh vie, že na zemi existuje isté temno, ktoré spôsobuje škody: keby sme stále 
žili v temne, atrofovali by sa všetky naše city, oči, uši, atď., tak, ako u istého druhu rýb, ktoré žili 
celé roky v podvodných jaskyniach,  a stratili schopnosť vidieť. On nám zoslal práve tohto 
Ducha, aby pôsobil na nás, na naše myšlienky a city, na naše telo, aby sme správne uvažovali o 
veciach a aby sme si vytvorili správnu predstavu o nich. 
V prvom rade si musíme vytvoriť správnu mienku o sebe, o tom, aký musí byť náš vzťah k 
Bohu. Podľa mňa zem je školou pre individuálnu ľudskú dušu. Ak existuje niečo reálne vo svete, 
tak je to ľudská duša. Niektorí sa pýtajú „Kto som ja?“ – Ja som ten, kto myslí, ten, kto cíti a 
želá si. Každá myšlienka, každý cit a želanie má svoju formu. Ak chcete zhotoviť nejaké náradie, 
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ktorým budete zabíjať ľudí, ako to urobíte? Vezmete na zreteľ praktické využitie, aké má byť – 
má byť ostré, aby mohlo ničiť. Zhotovujete loptu na hranie pre deti; urobíte ju ostrú? Nie. 
Urobíte ju oblú, hladkú, aby neublížila dieťaťu, pretože všetky veci, ktoré sú ostré, sú škodlivé. 
Hovoria o niekom, že má vycibrený um; ano, ak je nevyhnutné bojovať, je potrebný vycibrený 
um a výbojné sily – kde udrú, tam ničia. No ak žije človek v pokojnej spoločnosti, akú má 
potrebu a aký úžitok má z takého tenkého a ostrého umu. Ak ale vo vojnových časoch dáte 
načelo človeka s tupým rozumom, taktiež nebude na svojom mieste. Zmenili sme chod vecí: 
položili sme tupé veci k ostrým alebo opačne. Nehovorím, že sa nemá bojovať na zemi; boj má 
v prírode dva významy: jeden, ktorý ničí, a druhý, ktorý tvorí. Avšak aj jeden aj druhý sa neustále 
vyčerpávajú. My sa vyčerpávame nielen keď ľúbime, ale aj keď nenávidíme, pretože ten, kto 
nenávidí, láme kamene, a ak márnime život v lámaní ton kameňov, aký zmysel má pre nás život? 
Ak stále myslíme na zlo, neustále lámeme kamene. Bohu je vlastne aj tento materiál potrebný: 
On využije našu prácu na to, aby vybudoval rovné cesty, a ľudia nám budú vďační za to, že sme 
nalámali kamene, potrebné pre nich na cestu. Čokoľvek na svete robíme, naša práca bude 
užitočná ak nie pre nás, tak pre druhých. V jednom prípade, ak ľúbime, pracujeme uvedomele, v 
druhom prípade neuvedomele, odmena nemôže byť jedna a tá istá. 
Vlastne, ak chcete, aby sa prejavila Božia láska, musíte mať v sebe Ducha, dať mu možnosť, aby 
sa  prejavil. No Duch je veľmi delikátna bytosť; nemyslite si, že príde silno zabúchať na vaše 
dvere, nie; tichučko zabúcha na dvere vášho srdca a ak mu otvoríte, ihneď zmení váš život od 
základu, ukáže vám, ako máte žiť; ak zaklope na dvere vašej vôle, povie vám, čo máte robiť a 
aby ste to robili uvedomele. Ale ak mu neotvoríte, zakrátko pochopíte, akú vec ste stratili. Keď 
stretnete nejakého idiota, vedzte, že v minulosti, keď Duch zabúchal na jeho dvere, neotvoril 
mu. Hovoríte o niekom, že je hlúpy. Prečo? Pretože keď Duch zabúchal na dvere jeho rozumu, 
on ho odohnal. Kto je krutý, ten musí vedieť, že keď Duch zabúchal na jeho srdce, taktiež Ho 
neprijal. Krutosť je ako krištáľ, ktorý nemá mäkkosť. Avšak netreba si myslieť, že medzi 
krutými ľuďmi nie sú niekedy aj dobrí; no tí vôbec nie sú vhodní pre jednu organizovanú 
spoločnosť. A preto musíme byť vždy pripravení dať miesto Duchu, aby prenikol a prejavil sa v 
každom z nás. 
Niektorí povedia: „Chceme vidieť Ducha“. Ale veď jediná vec, ktorú vidíte, to je Duch. On 
hovorí, no pretože vaše uši sú hluché, nepočujete; tak, ako keby ste hovorili hluchým ľuďom, 
nepočujú. Chcete počuť; teda dobre! nastavte si ucho tak, aby zachytilo to, čo mu hovorí Duch. 
„Chcem vidieť Ducha“. Dobre, ale ak je vaše oko prižmúrené, ako ho uvidíte? Jediná vec, ktorú 
na svete vidíme, opakujem, je Duch. Tento kvet, ktorý držím – to je Duch, a keby ste mohli 
vidieť, zazreli by ste v ňom celú ľudskú postavu. Prečo teraz nevidíte? Pretože váš zrak je 
ohraničený, vidíte iba zhustené časti, a nezhustené nevidíte. Napríklad niektoré veci sa vám 
zdajú oblé – orech; no ak ho posadíte, vyrastie z neho oblé steblo? Ihneď prejaví svoju podstatu. 
Aby ste spoznali veci, musíte ich zasadiť do svojej pôdy. A ak môžete posadiť ten kvet týmto 
spôsobom, hneď uvidíte, že aj on je rozumná bytosť. A čo vám hovorí ten kvet? Prečo mu je 
daná tá farba? Preto je daná, aby ukazála, že život bez lásky nemá zmysel. Tisíce rokov ľuďom 
hovorí, čo majú robiť – že musia milovať, že rozum nemá byť ani veľmi ostrý, ani veľmi tupý. 
V niektorých prípadoch musí byť ostrý, no ak sa nachádzate medzi rozumnými ľuďmi, nie je 
nevyhnutný ostrovtip. Keď ste medzi nepriateľmi, srdce musí byť tvrdé, medzi priateľmi – 
mäkké. Musíte vedieť, ako ľúbiť. Ak zoberiete ružu a ovoňáte ju, prejavia sa dve veci: jedna – 
nežná vôňa, druhá – tŕne. Každý človek má svoje tŕne; no tie nie sú, pochopiteľne človekom. 
Tŕne dávajú podmienky pre život, keď človek musí bojovať, brániť sa, keď nemôže byť veľmi 
mäkký. S diablami nie je dobré dávať si randevu; proti nim musíte mať vždy namierené tŕny. No 
medzi priateľmi musí byť váš pušný prach vlhký. Sú obdobia, kedy musí byť suchý a kedy vlhký. 
Čo urobí muž, keď je jeho pušný prach suchý a keď ho jeho žena každý deň podpichuje? Keď 
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sa zoberú, musia obaja navlhčiť pušný prach. Pred svetom musí byť váš pušný prach suchý, za 
každú cenu… To je alegória, ktorú uvádzam, aby ste spoznali všetky vzťahy, ktoré existujú vo 
svete. Máte priateľov a hovoríte, že ich poznáte; no pokiaľ nespoznáte temnú aj svetlú stránku 
vašich priateľov, nepoznáte ich dobre. Chcete byť vždy dobrým. Musíte byť dobrým za určitých 
podmienok a zlým za iných. Ak rozhneváte svojho priateľa, musíte sa brániť, a aby ste sa 
ubránili, musíte vedieť bojovať. Ak zápasíte s nejakým nepriateľom, konáte iba svoju povinnosť; 
ak bojujete s pokojnými alebo bezbrannými ľuďmi, robíte hlúposť. Hovoria: „Život je boj“. 
Muž, keď sa ožení, hovorí: „Život je boj“. Ale s kým bojuje? So svojou ženou a žena so svojím 
mužom. Narodia sa im deti, ktoré čítajú heslo: „Život je boj“ a hovoria si: „Hm, s kým budeme 
my bojovať – bratia so sestrami?“ A začína boj, skočia si do vlasov, a keď sa rozplačú, utiekajú 
sa k mame alebo k otcovi. Ľudia majú heslo! Ak nemajú ozajstného nepriateľa, vytvoria si ho – 
muž so ženou, brat so sestrou, kňaz so svojimi veriacimi, učiteľ so svojimi žiakmi. To sú ľudia, 
ktorí nechápu život. Boj musí existovať, avšak s prírodou, ktorá sa musí podriadiť. Ak je 
nevyhnutné zrútiť nejakú skalu v horách, aby sme prerazili tunel, pochopiteľne musíme tak 
pôsobiť, no použiť tieto spôsoby v organizovanej spoločnosti, to nechápem. Je to dôkazom 
toho, že ľudia nerozumejú vzťahu, ktorý existuje medzi nimi a ich duchom, úloham, i ktoré im 
stanovuje. 
Apoštol Pavel opisuje v prečítanej hlave, aký má byť tento vzťah. Môžete mi položiť otázku: 
„Či neexistujú vo svete tisícky vzťahov?“ – My však musíme vybrať iba tie, ktoré sú pre nás 
priaznivé. Musíme poznať, napríklad vzťah vody k nám. Keď sa dostane do nášho žalúdka, 
musí mať priaznivé následky; ak sa však dostane do pľúc, spôsobí úplne iné následky. Ak sa 
dostane vzduch do pľúc, bude to pre nás priaznivé, no ak sa dostane do žalúdka, spôsobí úplne 
opačný výsledok atď. Veci majú vzťah k určitým končatinám. Musíme vedieť, kde má miesto 
voda, svetlo, vzduch, vôňa. Poviete: „Ale nám sú tieto veci známe – že svetlo je potrebné pre 
oči a zvuk – pre ucho“. Vporiadku. No rozumiete vnútornému významu tohto svetla? Ráno, 
keď vyjde slnko, čo si poviete? „Aha, slnko vyšlo“. Avšak ak niekto povie: „Učiteľ ide“, čo pod 
tým rozumejú žiaci? Všetci sa rozhýbu, vezmú si svoje knihy a usadia sa do lavíc. Len čo vyjde 
slnko, každý z nás musí zobrať svoju knižku a povedať: „Učiteľ – Duch ide“ a sadnúť do svojej 
lavice a spýtať sa, čo má robiť tento deň. Slnko povie: „Budem vás načúvať, odpoviete mi, 
budem vás vyučovať, aj vy mňa budete vyučovať. Ak sa denne naučíme látku, ktorú nám 
stanoví náš Duch, život sa bude uberať veľmi priaznivo. No poviete: „Dnešné slnko sa podobá 
včerajšiemu – rovnako vychádza“. – Nie! Vo svojom živote som nezažil dva rovnaké dni, ani 
aby slnko vychádzalo rovnako; jeden deň sa líši od druhého a každý má svoj program. Aj svetlo, 
ktoré prichádza, nie je rovnaké: líši sa od toho, ktoré tu bolo pred niekoľkými dňami. Práve v 
tom sa ukrýva veľkosť Božieho Ducha. Toho, ktorý prináša nespočetné bohatstvá, neviditeľné 
svety a odhaľuje, aký vlastne Boh je. To je niečo veľkolepé. Stretnete priateľa a poviete: „Čo si 
myslíte o Ivanovi?“ – „Je vysoký 1 ½ metra, alebo 165 cm, má husté obočie, trochu silnejšie 
pery, rád si zaje a vypije“. No to nie je dôležité. No príde deň, keď ho začnete mať radi, a 
nebudú mať význam  pre vás jeho silné pery, jeho vonkajšie neviditeľné nedostatky – začnete v 
ňom vidieť niečo iné. Dáte teda dolu prvý obal orecha, uvidíte jeho rozum. Ak ho zasadíte, 
polovica orechov, ktoré sa na ňom urodia, bude pre vás, druhá polovica preňho. Ak ho zjete – 
aký budete mať úžitok? Nebudete mať úžitok ani vy, ani Ivan. Pretože ak príde Duch, povie, že 
musíte každý deň zasiať lepšie myšlienky, lepšie želania. Stretnete vášho priateľa a niekedy si 
poviete: „Neviem, čo mu mám povedať“. Vidíte, ľudia tárajú veľa, avšak vy neviete, čo máte 
povedať, alebo poviete veľa vecí, avšak nie to, čo by bolo potrebné. Najskôr musíte zasadiť 
orech a až keď zasadíte, môžete rozprávať, koľko chcete. Nerozprávajte skôr, ako zasadíte 
orech. Ten, kto pracoval, vráti sa domov a povie: „Pracoval som, unavený som, hladný som“. 
Rozprávanie poukazuje na určité vzťahy, ktoré existujú medzi nami a našimi skutkami. Prvé, čo 
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musíte robiť každý deň, je položiť si otázku: „Aký plod mám dnes posadiť?“ Ak posadíte orech, 
jedného dňa prinesie svoje bohatstvá vo veľkom množstve. Toto by ste pochopili, ak sa vrátite 
do onoho sveta, z ktorého ste prišli; vtedy pochopíte, aký úžitok priniesli tie dobré myšlienky a 
želania, ktoré ste zasiali, dobro, ktoré ste urobili vašim blízkym, priateľom, žene, deťom. Teraz 
sú však pre vás tieto veci temné. – Druhý príklad. Poviete si: „Tohto syna teraz živím ja, ale 
ktovie, či sa raz bude on starať o mňa?“ „Teraz ho učím, aby sa o mňa staral, keď zostárnem“. 
Neočakávajte, že sa bude o vás starať, keď zostárnete. Avšak nemusíte ani zostárnuť, môžete 
odísť skôr ako on, bez toho, aby bolo potrebné, aby sa o vás staral. Matka povie: „Ej, keby som 
mala dcéru, ktorá by sa na starobu o mňa starala “. To je veľmi nesprávne chápanie života. 
Vychovávajte svoje deti, a neočakávajte pre seba nič. Ak ste do nich posadili dobrý orech, 
nielenže sa budú starať o vás, ale budú vás aj ľúbiť. Ak deti neľúbia svoju matku, svedčí to o 
tom, že ich nevychovala správne. Takže prvá vec, aby vás deti ľúbili, vedení týmto Duchom, 
naučte deti, aby vás ľúbili. 
Ukončím svoju besedu jedným prirovnaním. Existujú tri vzťahy, ktoré musíme ochraňovať. Vo 
svete existuje Boh, existujeme my, existuje určitá spoločnosť; niekto dá na prvé miesto seba a 
povie: „Najskôr ja, potom spoločnosť, nakoniec Boh“. To je úplne nesprávne vyriešenie otázky. 
Druhí povedia: „Najskôr spoločnosť; ja žijem pre národ, pre spoločnosť, potom som ja, až 
nakoniec Boh“. Aj to je zlé vyriešenie. Všetky chyby pochádzajú z toho, že chceme vedieť, či je 
hlavou spoločnosť alebo my. Ak dáme jednému telu tri hlavy, nič nevykoná! Nikdy nebude 
vedieť, na ktorú cestu sa má vydať. Niekedy sa trápite ako sa rozhodnúť; z toho vyplýva, že 
máte tri hlavy; odseknite dve a nechajte, nech je hlavou Boh. Každá vec musí byť na svojom 
mieste. Spýtajte sa teraz, kto je vašou hlavou. Ak poviete, že je ňou Boh, veľmi sa poteším. Dajte 
na čelo Boha. Viete, v akom stave budete? Nebudete mať pochybnosti, strach, chvenia, budete 
mať vôľu, budete smelí, rozhodní, rozumní, dobrí ľudia. Budete bohatí v každom zmysle slova 
– čokoľvek vezmete do rúk, premení sa na zlato. Niekto sa bojí peňazí; iba hlýpi majú strach. 
Prečo? Pretože sú slabí duchom. Viete, o čom hovorí povesť o spravodlivom Jóbovi – mal 
dažďovky, ktoré sa premenili na zlaté mince, keď ich podaroval nejakému žobrákovi. Ak budete 
aj vy takí, ako Jób, dažďovka, ktorú podarujete, zmení sa na zlato. Často krivdíte červom, avšak 
aj oni vykonávajú užitočnú prácu vo svete, súčasný svet im je vďačný za veľa. Ak ich chytí do 
ruky Boh a dá vám ich, premenia sa na zlaté mince. Čo je tým zlatom, tou mincou, ktroú vám 
Boh dáva? Získavanie vedomostí a skúsenosti. Ak zoberie žena do rúk špinavú vlnu, čo s ňou 
urobí? Vyperie ju, vyplácha ju, upradie ju, utká z nej látku; hlúpa žena, naopak, keď uvidí takú 
špinavú vlnu, vyhodí ju von. Koľkokrát vám dal Boh Ducha, a vy ste ho odhodili! 
Čo je pravidlom? Keď sa vrátite večer z práce a zložíte z pleca batoh a necháte ho v chodbe, aj 
všetky má dať – dal, ktoré vás sprevádzajú, treba nechať v chodbe; do svojej izby vojdite 
slobodní, ako keby pre vás neexistovalo vo svete žiadne má dať – dal a povedzte: „Ďakujem 
Bohu za to, čo mi dal“; najedzte sa dobre a zasa Mu poďakujte; a ráno, keď vstanete, zoberte 
znovu svoj batoh alebo zošity a choďte do práce. A my čo robíme? Vrátime sa večer domov a 
ľahneme si s plným batohom na pleciach a celú noc sa metáme na posteli. Duch hovorí: „Dajte 
si dolu batoh: tam nie je jeho miesto“. Sadneme si k stolu jesť, no je nám ťažko; pretože máme 
na pleciach svoj batoh. Musíme ho odložiť a najesť sa. To je poslaním Ducha. Niektorí ľudia 
robia chyby; nechajte tento problém vonku, v chodbe: myslíte si, že Boh nevie, že ľudia robia 
chyby; azda my máme napraviť svet? Má ho kto napraviť. Večer, keď sa vrátime, musíme 
poďakovať Bohu za to, že nás poslal k týmto ľuďom, čo urobili chyby, aby sme od nich dostali 
dobré ponaučenia. Ak takéhoto človeka stretneme, musíme mu povedať: "„Veľmi dobre nosíš 
svoj batoh“. On je hriešny a v takomto stave je človekom s batohom. Jedného dňa však padne z 
jeho chrbta. Niekto je hrubý, nahnevaný; prečo? Pretože nezložil batoh dolu zo srdca. Inak 
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nemôže myslieť; prečo? Nech si dá dole batoh zo svojho rozumu, a potom bude správne 
myslieť. 
Teraz uvediem ešte jeden príklad a skončím. Existujú dve krajnosti, dva protiklady v skutočnom 
svete, ktoré musíme mať vždy na zreteli; sú to: dobro a zlo – dva póly, dva krajné styčné body v 
pozemskom živote človeka. V starých časoch mal jeden cár dve dcéry; staršia bola veľmi pekná a 
driečna, no mala veľmi zlý jazyk; mladšia mala veľmi dobrú dušu, avšak v tvári bola veľmi 
škaredá. Z dôvodu týchto vnútorných a vonkajších nedostatkov ich nikto z okolitých kniežacích 
synov nepopýtal o ruku. Otec, obávajúci sa o budúcnosť svojich dcér, pretože nemal následníka, 
rozhodol sa zvolať radu najmúdrejších ľudí v jeho cárstve, ktorí by mu ukázali cestu z tejto 
bezvýchodiskovej situácie. Medzi množstvom dobrých rád, ktoré všetci ponúkali, bola aj rada 
najstaršieho a najmúdrejšieho z nich: „Ty, povedal cárovi – urobíš jednu zvláštnu prijímaciu 
miestnosť, do ktorej môžu vstúpiť všetci, a prví dvaja mladí muži, ktorí do nej vstúpia, budú 
tvojimi zaťmi, ktorých ti osud určil“. Dobrý otec si pomyslel, že osud sa usmeje na jeho 
prešedivelé vlasy a pošle mu vznešené osoby z nejakých cárskych domov. Keď dorobili a 
otvorili prijímaciu sálu, prví ju navštívili skutočne dvaja mládenci. Avšak na veľké otcovo 
prekvapenie, jeden z nich bol slepý, a druhý – hluchý. Prekvapený otec zavolal starého mudrca a 
povedal mu: „Čo to má znamenať – jeden je slepý, a druhý – hluchý? Ako to vyriešime – 
neviem“. „Poviem vám – odpovedal mudrc – hluchého oženíte za peknú dcéru a slepého  - za 
škaredú“. Tak si to predstavoval aj cár. A skutočne, obidve manželstvá boli šťastné: dcéry sa 
mali dobre. No prišiel čas, keď začali mať zaťovia obavy zo svojich nedostatkov. Ten, ktorý bol 
hluchý, keď jeho žena kričala a sypala mu na hlavu všelijaké kliatby, mykol ramenami a pomyslel 
si: „Tak je to, ak človeku chýba jeden zmysel. Verím, že hovorí o nádherných veciach, avšak 
nemôžem im rozumieť, to je moje nešťastie. Dal by som všetko na svete, len keby som mohol 
počuť aspoň jedno z jej sladkých slovíčok.“ Slepý, keď počúval rozumnú a sladkú reč svojej 
ženy, vylievanie jej duše, myslel si: „Aká prekrásna bytosť! Aká musí byť krásna! Ale som slepý 
– to je mojím najväčším nešťastím v živote. Dal by som všetko na svete, len aby som mohol 
aspoň na okamih vidieť vonkajšiu podobu tohto božského pokladu“. Dostalo sa to do uší 
cárovi, zavolal starého mudrca a poprosil ho, aby mu povedal, či sa nedá nejakým spôsobom 
zmeniť osud jeho dvoch zaťov, aby sa zbavili svojich nedostatkov. „Môže – povedal vážený 
starec – no zničí sa ich šťastie a blaženosť na zemi“. 
 Ak ťa Boh spojil s peknou cárskou dcérou a obral ťa o sluch, nebuď smutný z toho, že 
nepočuješ jej hlas. Kochaj sa jej výzorom a buď vďačný. Nechci počuť jej slová, aby si sa 
nezarmútil a nedostal do protikladu so sebou samým. Dve dobroty na zemi sa nemôžu stretnúť 
na jednom mieste. Ak ťa Boh spojil so škaredou cárskou dcérou a ochudobnil o zrak, o dočasné 
ilúzie pozemského života, opäť buď vďačný. Kochaj sa v jej dobrej reči, v sladkom jazyku; 
nechci vidieť jej vonkajšiu podobu a postavu, pretože stratíš aj to, čo máš. Dobro nie je vždy 
oblečené do cárskeho plášťa. Dobro a krása žijú v jednote iba v Nebi. Tu, v tomto svete, je to 
už raz tak – dobro a zlo sa striedajú v ľudskom živote. Ak ťa v živote Boh spája so zlom, buď 
Mu za to vďačný. Nerob si z toho starosti. Nepoznáš hlboké príčiny, prečo tomu tak je. Vedz 
iba, že cieľom je dobro. Časom pochopíš veľkú lásku Nebies. Ak ti zasa inokedy Boh nadelí 
dobro, poďakuj sa Mu, a neželaj si obliecť cárske rúcho a nekochaj sa svojmu výzoru. Nechci 
kompromis dobra a zla v sebe: to je nemožné. Je ti to dané preto, aby si sa naučil spoznávať 
hlboké veci v živote Ducha. Tvoje nedostatky zmiznú, keď sa ti otvorí srdce. Príde Duch a duša 
sa zjednotí s Ním. 
  
Beseda, uskutočnená 20. Apríla 1914 v Sofii 
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Preložila Gabriela Žlebeková 
1. 1. 1999 
  

Talenty 

 „Jednému dal päť talentov, druhému dva, ďalšiemu jeden – každému podľa jeho schopností a odcestoval“. 

Matúš 25:15 

  
Budem vám rozprávať o 15. Verši z 25. hlavy Evanjelja podľa Matúša. Niet pochýb, že ste 
veľakrát čítali túto hlavu, pozastavili ste sa a uvažovali nad talentami; možnože ste došli aj k 
nejakým záverom, niektoré z nich boli bližšie k pravde, iné – ďalej. Zoberiem tento verš v jeho 
pôvodnom význame.  
Keď Ježiš vyriekol nejakú vetu alebo príhodu, mal na mysli základnú božiu myšlienku, boží 
zákon, teda nerozprával preto, aby si našiel iba dôvod rozprávať, no vyslovoval určité pravdy. 
Teraz si môžeme položiť otázku: prečo jednému dal päť talentov, druhému dva, a poslednému 
jeden? Je to náhoda alebo je to premyslené? Ani jedna vec v prírode, ktorú stvoril Boh, nie je 
náhodná – nič nie je náhodné. Hovoríme, že veľa vecí, vzniklo „náhodou“, pokiaľ si to nevieme 
vysvetliť. Stretneme nejakého človeka a povieme si, že sme ho stretli náhodou. Jeden zo 
zákonov života hovorí, že naše stretnutie podmienili určité príčiny, ktoré predchádzali stretnutiu. 
Keďže nepoznáme zákon, hovoríme, že sa stretáme náhodou, bez žiadnej príčiny, avšak nie je 
tomu tak. 
Čo máme rozumieť pod slovami päť talentov, dva talenty, jeden talent? Sú tri typy ľudí: jedni 
zodpovedajú piatim, druhí dvom, a tretí – jednému talentu. Takže, ktorí sú tí, čo zodpovedajú 
jednému talentu? Sú to ľudia, ktorí žijú iba pre seba. „Najesť sa trikrát za deň, vypiť si, poležať 
si, aby telo trochu pribralo, obliecť sa – zato sme prišli na tento svet“. Sú to ľudia egoisti, 
neplodní, bez semena – ľudia s jedným talentom. A kto má dva talenty? Človek, ktorý sa oženil 
– je jeden talent a jeho žena – druhý. Dajú sa dokopy dvaja a získajú ešte dva ďalšie talenty – 
narodia sa im deti, sú štyria a povedia: „Pane, využili sme dva talenty; vychovali sme deti a získali 
sme ešte dva“. To je jeden význam. Druhý význam je, že sú to ľudia, ktorí žijú pre svoj dom, 
spoločnosť, pre národ. Ľudia s pitimi talentami majú ešte aj niečo naviac. Päť talentov 
zodpovedá našim piatim zmyslom; teda ľuďom, ktorí majú všetkých päť zmyslov – zrak, sluch, 
čuch, chuť a hmať – na svojom mieste. Sú to ľudia so správnym úsudkom a závermi o všetkom, 
čo stvoril Boh: rozumejú prírode, rozumejú veciam, rozumejú príčinám a následkom; Sú 
učiteľmi sveta, žijú pre celé ľudstvo. 
Spočítajme teraz dané talenty: dostaneme 1 + 2 + 5 = 8 talentov. Je číslo osem ľubovoľné? Nie; 
je číslom práce. V Písme sa hovorí, že Boh stvoril svet za 6 dní; siedmy deň oddychoval. Po 
každom oddychu prichádza opäť pracovný deň. Sme teda v ôsmom dni. Pán povedal ľuďom: 
„Nuž, ja som stvoril svet, teraz začína váš deň, pracujte, jedného dňa prídem skontrolovať vašu 
prácu“. Žijeme v ôsmom dni a keďže nevieme, ako pracovať, robíme chyby. No pán hovorí: 
„Pracujte, napredujte, chyby, samozrejme, budete robiť“. Ktorý učiteľ nepredpokladá, že jeho 
žiaci nebudú trhať knihy a poškodzovať školský majetok? Ktorá žena, keď sa túla, nerobí zle? 
Ktorý maliar sa nezašpiní, keď maľuje? Ktorý človek, keď pracuje, si nezašpiní a neroztrhá svoj 
odev? Na ceste nášho rozvoja nemôžeme chcieť nemožné, neustále musíme očakávať zmenu a 
opotrebovanie. Máte strach zo smrti. Čo je však smrť? Smrť je obdranie a obtrhanie nášho 
odevu. Taký je zákon. Telo sa postupne mení. V Písme sa hovorí: „Pán stvoril človeka na svoj 
obraz a podobu“; áno, boží plán je taký; no keďže nás nechal, aby sme pracovali na svojom 
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mozgu a srdci, charaktere, aby sme sa vzdelávali, nie je chybou pri plnení tohto božieho plánu, 
ak spôsobíme škodu, ak okolo seba našpiníme. Ked sa stavia dom, na pozemku sú 
porozhadzované kamene, tehly, piesok – veľa vecí; no po vybudovaní domu sa všetko očistí a 
potom sa doňho nasťahujú bývať ľudia. Takže my sme teraz v období ôsmeho dňa a budujeme. 
A v tomto budovaní pracujú tri kategórie ľudí: jedni, ktorý majú jeden talent, druhí – dva a tretí 
– päť. 
Spočítajme teraz talenty toho, ktorý zo svojich pitich talentov získal ešte päť – máme desať, z 
dvoch ďalšie dva – máme štyri, teda spolu štrnásť, a s jedným zahrabaným v zemi – pätnásť. 
Dobre – ak odpočítame od tohto čísla známych osem, koľko nám zostane? Sedem. Čo znamená 
číslo sedem? Ako sme povedali – oddych. Máme zákon, myšlienku, ktorú vložil doň Kristus, 
myšlienku, ktorú pochopí iba ten, kto ovláda Písmo: ten, kto chce oddychovať, musel najskôr 
pracovať, a kto nepracoval, nemal by oddychovať, pretože aj Boh pracoval šesť dní a na siedmy 
oddychoval. Často hovoríme: „Kedy si oddýchnem!“; ešte si nezačal pracovať, o akom oddychu 
hovoríš? Sotva si preložil motyku cez plece a už chceš oddychovať! Ak prekopeš celú vinicu, 
potom si môžeš želať oddych. Musíme pochopiť základný boží zákon, že oddych je výsledkom 
práce. Iba tí budú šťastní a veselí, ktorí pracovali; veď aj Kristus hovorí: „Tí, ktorí pracovali, 
budú sa tešiť z radosti Pánovej; všetky blahá, ktoré mám Ja, budú mať aj oni“. Čo povedal tomu, 
kto nepracoval, a zakopal talent do zeme? „Vezmite mu jeho talent a dajte ho tomu, kto ich má 
päť, a jeho vyhoďte von, do temna, aby sa tam naučil robiť“. Aká je tá vonkajšia temnota? 
Červy, ktoré pracujú dolu v zemi. Ak sa nenaučíte pracovať, Pán z vás urobí červy a vloží vás do 
zeme, aby ste pracovali v temnote, pokiaľ sa nenaučíte správne pracovať. Všetci tí, ktorí by 
chceli filozofovať o božom zákone, zistia, či sú tie slová pravdivé alebo nie. Dnes ráno vám 
hovorím o tomto základnom zákone: m u s í m e   p r a c o v a ť. Iba keď pracujeme pre Boha, 
to je práca; ak pracujeme pre seba, to je námaha. 
K práci potrebujeme vedomosti; ten, kto má päť talentov, má päť zmyslov – jemu dal Pán 
všetky schopnosti a nevyhnutné vedomosti; aj ten, kto má dva talenty, aj ten má schopnosti, 
zodpovedajúce jeho vedomostiam. Uvediem ešte jedno prirovnamie. Človek s jedným talentom 
sa podobá minerálu, ktorý sa nemôže rozmnožiť – vždy zostáva sám. V ňom sa veľmi dobre 
láme slnečné svetlo, no nemôže byť rozumnou bytosťou. Ak vaše srdce stvrdne ako minerál, 
stávate sa človekom s jedným talentom. V tom spočíva určité riziko, pretože v Písme sa hovorí: 
„Odoberiem vám kamenné srdce“. Jeden talent sa musí premeniť a začať rodiť a rozvíjať sa. 
Druhé talenty – to je pšeničné zrno, rastlinný svet, ktorý stojí trochu vyššie ako minerály, a ktorý 
sa rozmnožuje a je nám na úžitok. Čo nám môžu dať pre život pekné minerály? Všetci by sme 
zomreli, keby sme mali z nich vyžiť. Vďaka pšeničnému zrnu, ktoré má dva talenty, vďaka 
pracovitosti a vďaka ďalším piatim talentom, vďaka schopnostiam nášho umu rozvíjať vyšší 
duchovný život, ktorý nám ukazuje, ako treba naložiť s blahami, ktoré nám Boh dáva, môžeme 
sa zbaviť utrpenia na tomto svete. Musíme si položiť otázku, čo znamená „každému podľa sily“; 
to znamená, že každý z nás musí poznať svoju silu. Ľudia často hovoria: „Chcem mať väčšie 
nadanie, väčšie schopnosti“. Dobre. Ak si však nevyužil nadanie, ktoré máš, ak nevieš, ako s ním 
máš naložiť, prečo chceš viacej? Každý má toľko nadania, že ak by sme ho správne zužitkovali, 
bolo by schopné vybudovať základ pre päť talentov. A päť talentov má málokto. Verím, že 
väčšina z vás, ktorí ma tu počúvate, má dva talenty; dokonca s istotou môžem povedať, že všetci 
máte dva talenty. Ak by ste však premenili tieto dva talenty na štyri, to by bola iná vec. Čo 
znamená číslo štyri? Že musíte nájsť proces očisťovania vášho života. Potrebujete sa napiť vody, 
ale je mútna, musíte teda nájsť prostriedok, pomocou ktorého ju precedíte. Ak ju vypijete kalnú, 
môže vám uškodiť. Takže číslo štyri je boží proces, ktorým sa preceďujú naše želania a 
myšlienky v tomto svete. Ten, kto má dva talenty, musí pracovať dovtedy, pokiaľ nevytvorí 
sítko…A viete, koľko stojí? Spýtajte sa mliekara, spýtajte sa tých, čo robia syr, čo zostane na 
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sítku. Cez sítko môže prejsť iba surovátka. Vaším sítkom je váš kritický rozum, ktorým 
hodnotíte veci v živote. Ak o niekom hovoria, že je kritik, chápte to tak, že má sítko, na ktorom 
pri cedení cenné zostáva hore, a nepotrebné padá dolu. Závisí to od toho, čo cedíte; ak cedíte 
syr, zostane na sítku; ak však cedíte vodu, čistá, bystrá voda pretečie sítkom, a usadenina zostane 
na ňom. Vaše sítko musí mať dve podstatné kvality, dva talenty: ak použijete prvý talent, cenné 
musí zostať na sítku; ak požijete druhý talent, cenné musí pretiecť sítkom. Uvediem iné 
prirovnanie. Sítko so syrom – to je vaša obilná sýpka, voda, ktorá pretiekla cez sítko – to je vaša 
pšenica, zasiata vonku, na roli – v živote. Prvý talent musí využiť plod, ktorý vám dal Boh, a 
druhý talent musíte zasiať – musíte s ním pracovať. Vo svete sú rôzne predurčenia; niekedy sa 
vám vo svojich podnikoch darí, inokedy zasa nie. Nech vás to ani trochu neznepokojuje, pretože 
ten, kto má málo talentnov a chce získať viacej, ten musí viacej pracovať. Taký je zákon. Ale 
ťažko je tomu, kto má jeden talent, a vôbec ho nevyužíva. Jediné, čo sa od nás chce, je, že 
musíme vedieť, ako máme pracovať. 
Povedal som vám, že máte dva talenty; spýtate sa, ktoré sú to. Váš rozum a vaše srdce – to sú 
vaše dva talenty. No poviete: „Na čo môžem využiť svoj rozum?“ – Nejakému človeku sa na 
ceste rozbilo auto, idete okolo neho, máte vedomosti, opravte mu auto; bude vám za to 
povďačný a niekedy vám na oplátku zasa on pomôže. V tomto prípade ste aj vy zvíťazili. Druhý 
talent – to je vaše srdce. Niekto je chorý; vaše srdce vám musí napovedať, aby ste ho navštívili a 
poslúžili mu. Dva talenty – to sú korene nášho života. Pod pojmom srdce musíme rozumieť 
korene nášho života, a pod rozumom – konáre a listy. Vy viete, že v prírode existuje vzťah 
medzi koreňmi a konármi. Každému konáru prislúchajú  malé korienky dolu v zemi a ak dolu 
vyschne nejaký koreň, vyschne aj hore príslušný konár. Musíte dodržiavať tento zákon: vedzte, 
že ak vo vás vyschne nejaké želanie, bezpodmienečne vyschne aj nejaká myšlienka; ak vyschnú 
dve želania, vyschnú dve myšlienky; ak vyschnú tri želania, vyschnú tri myšlienky, a jedného dňa, 
keď sa vaše city dokonale atrofujú, vyschnú všetky konáre a vy sa zmeníte na ľudí, ktorým 
zostane iba jeden talent. 
Pozrime sa na človeka s piatimi zmyslami – zrak, sluch, čuch, chuť a hmat – akú úlohu hrajú 
tieto zmysly v našom živote? Sú piatimi dverami, ktorými vchádza človek do tohto sveta, 
ktorými pociťuje prírodu – päť oblastí, z ktorých môže čerpať bohatstvo. Človek, ktorý v 
plnom zmysle slova stratil sluch, je hlúpy; ak si psychicky pozbavený zraku, stratil si možnosť 
vidieť pravdu; ak ti z psychického hľadiska chýba čuch, tak ti chýba intelekt; ak nemáš chuť, 
nemáš lásku, atď. Takých príkladov môžeme vymenovať veľa. Každý náš zmysel zodpovedá 
jednej veľkej božej čnosti a musíme dávať pozor, aby jeho city boli v harmónii so srdcom, aby 
zodpovedali pravde. Ak sa pozrieme na tento svet, je oblečením pravdy; v každom liste, 
kamienku, prameni, skale sú veľké poučenia; vovnútri sú ukryté veľké vedomosti. Ó, aké veľké 
pravdy nám môže príroda odokryť! Berieme kamienok, pošúchame ho a odhodíme ho – 
povieme, že nemá cenu. Nepochopili sme zmysel tohto kameňa. Alebo zoberieme kvietok, 
poodtŕhame mu listy a odhodíme ho – nemá cenu; nepochopili sme zmysel tohto kvietka. 
Prejdime teraz k nášmu sluchu; počujeme slovo „láska“ – to je kvietok. Pochopili sme význam 
tohto slova, čo znamená? Nie. „Čo to je“ – pýtame sa; -„nič“ a odhodíme ho. Počujeme slovo 
„pravda“ a povieme: „to je prázdne slovo“. Čo je teda pre nás najdôležitejšie? „Aby si človek 
zajedol, a keď si zaje, aby vypil pohárik vína“, povedia niektorí. Pokiaľ ide o uspokojenie chuti, 
je to pravda; no nie je všetko v jedení. Skutočne, človek musí jesť, avšak podľa zákona o piatich 
talentoch musí jesť päť druhov jedla – každý zmysel musí dostať jemu zodpovedajúcu stravu; 
ak sa takto nestravuje, atrofuje sa. 
Vidíte, kresťanstvo je veda; nie je pre zábavu. A viete, aká veda je kresťanstvo? Je veľkou školou 
so svojimi oddeleniami, triedami, univerzitami, akadémiami, a každý, kto sa príde do nej učiť, 
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musí chápať to, čo sa učí. Neželám si ľudí, ktorí zahrabali jeden talent; v škole, v ktorej 
vyučujem, chcem mať ľudí s dvoma talentami. Prečo? Pretože nechcem utrácať svoj čas v 
neplodnej práci. Chcelo by sa vám ísť na prechádzku s všami alebo blchami? To sú bytosti s 
jedným talentom. Všetky parazity sú ľudia s jedným talentom, darmožráči, lenivci, ktorí žijú na 
úkor druhých, ktorých čaká veľký trest. Skúmajte duchov; ak vojde nejaký duch, preskúmajte ho 
najskôr; ak má dva taleny, príjmite ho a pohostite ho; ak má jeden talent zahrabaný, neprijímajte 
ho; ak má jeden talent – von s ním: je voška, blcha, je vlk, ktorého nemôžete zušľachtiť. Avšak 
niekto povie: „Tento človek sa dá zušľachtiť“; ja hovorím, že ten sa môže môže iba s blškami 
prechádzať. Čo urobil Pán s tým, ktorý mal iba jeden talent? Vyhnal ho von, aby ho naučil 
pracovať. Nikdy nesmieme posmeľovať človeka s jedným zahrabaným talentom; musíme mu 
povedať: „Teba, priateľu, čaká veľké nebezpečenstvo v živote“. Nemôžeme ho klamať, musíme 
mu povedať pravdu. Často hovoríme: „to nič“. Máš dieťa; ak vidíš, že má jeden talent, vyžeň ho 
von. Nech sa ide túlať po svete. Poviete: „Nie je to kruté?“ Zoberte mu talent, pretože nevedel 
ho zužitkovať. Máte syna s jedným talentom, posielate ho študovať filozofiu, medicínu alebo 
nejaké umenie do cudziny; napíše vám „Tatko, pošli 400 – 500 leva, lebo potrebujem na to a na 
to“, ale v skutočnosti zoberie peniaze a navštevuje krčmy; prejde 2 – 3 – 7 – 10 rokov, syn stále 
nekončí štúdium, otec si povie: „Aha, to je veľmi náročná veda“; minie naňho 20 – 30 tisíc leva 
a očakáva od neho niečo veľkolepé; po 7 alebo 10 rokoch sa syn vracia, no okrem toho, že 
nenadobudol žiadne vedomosti, okrem toho, že minul toľko peňazí, vracia sa s ovisnutým 
nosom, prehnitý, ľahkomyseľný vo svojich myšlienkach a želaniach, vtedy otec povie: „Pane, 
prečo si mi ho dal?“ Či ti ho však dal Pán alebo si si ho sám zobral? Ak zlodej ukradne pätáky, 
ktoré už neplatia, či je vinný za to ten, kto ich mal? Nie, sám zlodej, ktorý ich ukradol. Často, ak 
niekto kradne Bohu, berie to, čo nič nestojí.  
Samozrejme, že vás nechcem strašiť svojou besedou, môj cieľ nie je taký. Ak je žiak v škole, keď 
vojde do laboratória pre experimentálne pokusy, učiteľ mu musí vysvetliť vlastnosti rôznych 
vecí a povedať mu, že ak nebude dávať pozor, jeden pokus mu môže vyjsť veľmi draho. 
Pretože mnohí kvôli nepozornosti stratili svoje zdravie a zmysly. 
Použime Kristove pravidlo v spoločenskom živote. Často sa ma pýtajú: „Prečo Bulharsko 
trpí?“ Staviate do čela vlády premiéra s jedným talentom, a chcete, aby viedol Bulharsko; ako mu 
pomôže? Tohto človeka, ako hovorí Kristus, musíte zosadiť a vyhodiť von. Na miesto premiéra 
sa vyžaduje človek s piatimi talentami, ani nie s dvomi. Ľudia s dvomi talentami by mali byť 
žandári, vojaci; dôstojníci by mali mať štyri talenty; generáli a ministri – päť, a cári, ktorí 
zastávajú najvyššie miesta v krajine, musia mať desať talentov. Bulharsko trpí, pretože do čela 
vlády nie sú postavení ľudia s piatimi talentami; často majú iba jeden, a preto ich odvolávajú a 
súdia; ako vidíte, aj teraz ich súdia. Tí, ktorí kradli, sú hlúpi, avšak aj tí, ktorí ich zvolili do vlády, 
sú ešte hlúpejší. Človek sa dohodne s neschopným sluhom a očakáva od neho dobre vykonanú 
prácu, potom sa však čuduje, prečo nevykonal prácu. Skôr je potrebné čudovať sa hospodárovi. 
Aj teraz v Bulharsku potrebujeme ľudí s dvoma, štyrmi, piatimi, desiatimi talentami. Ak ich 
budeme mať staneme sa prvým národom na svete; nebudeme mať žiadne utrpenie a prekážky; 
dokonca aj keby sa všetky krajiny ozbrojili proti bulharskému národu, neuspeli by. Vtedy – 
ubezpečujem vás – by nás nepostihlo žiadne nešťastie. Preto sa modlite, aby boli stvorení takí 
ľudia. Oni prídu. Vložme tieto talenty – dva, štyri, päť, desať – do práce. 
A napokon sa pýtam: načo máme rozum, ktorý nám dal Pán? V prvom rade je sítkom. Precedili 
ste cezeň mlieko? Viete, ako ho podkvasiť a podsýriť. Využime pre život zákon preceďovania. 
Často sa sťažujú: „Nemám na svete priateľov!“ Prečo nemáte priateľov? Ak mi poviete: 
„Nemáte žiadneho priateľa“, môžem zapochybovať a povedať, že ste človekom s jedným 
talentom, ktorý ste zahrabal všetko božie do zeme; človek-egoista, ktorý žije iba pre seba, si 
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zaslúži, aby nemal priateľov, aby bol vonku, v temnote. Tak, ako Kristus hovorí o talentoch. 
Spýtate sa: „Teda dobre, aký má byť ten zákvas, s ktorým máme pracovať?“ – Vy ho máte, no 
musíte vedieť, ako treba podkvasiť, podsýriť mlieko. Ak je mlieko veľmi studené, môže sa 
podkvasiť? Nemôže. Ak je veľmi horúce, môže? Opäť nie. Pri podkvasovaní musíte dodržiavať 
jeden základný zákon: musíte mať dobré city, dobré želania, človeka musíte podkvasiť dobrými 
kvasnicami, musíte ho podkvasiť tak, aby sa neskvasil, musíte ho podkvasiť pravdou, a ak ho 
ňou podkvasíte, ste ľudia s dvoma talentami, ale potom budete mať štyri, keď budete mať štyri 
talenty, budete už ľudia spasení, teda ste prešli zákonom Ježišovým, procesom 
sebazdokonaľovania, očisťovania od zlých želaní. To sú dva talenty, ktoré musíte využiť vo 
svojom živote. 
Možno ste počuli aj iné hlášky o talentoch. Znamenajú peniaze, schopnosti, silu; sú niečím 
objektívnym, nie subjektívnym. Talent je vždy silou vnesenou zvonku, ktorá nám je daná, ale 
môže nám byť aj vzatá. Talenty nikdy nemôžu byť majetkom človeka, patrili a patria iba Bohu, a 
On ich dáva alebo odoberá podľa toho, ako si zaslúžime. Narodíte sa na zemi, dáva vám dva 
talenty a povie vám: „Pracuj! ak  získaš ešte dva, znásobím ich, dám ti päť, vojdeš do Mojej 
radosti“. A ak vám dal iba jeden talent, aj preň sa nájde miesto na svete: ak taký človek povie, že 
chce získať ešte jeden talent, zachráni sa. A ak vidíme, že taký človek sa snaží a trpí, to znamená, 
že chce získať ešte jeden talent, pretože ak človek trpí, trpí v ňom pôvodná hriešna bytosť s 
jedným talentom. Takýto človek musí prejsť od jednotky, od svojho „ja“, od svojho egoizmu k 
božej láske, k sebaobetovaniu; Človek, ktorý má iba jeden talent, musí sa sebaobetovať, aby 
získal dva. Obrobiť svoje srdce a rozum – to znamená mať dva talenty, päť – rozvinúť všetky 
vaše zmysly k dokonalosti. Viete si predstaviť, čo to znamená – rozvinúť všetky tieto zmysly? 
Veľa ľudí pozerá, no nevidí, naslúchajú, no nepočujú, ochutnávajú, no nerozumejú blahu. 
Napríklad, keď ľudia ochutnajú chlieb, povedia niekedy: „Pane! ďakujem Ti za chlieb, ktorý si 
mi dal, ďakujem Ti za život, ktorý vďaka nemu vkladáš do mňa?“ Ak nepoďakujete, to znamená, 
že ste nepochopili, aká vec je chuť, avšak nepochopili ste ani, prečo sú stvorené ústa. Sú 
potrebné, aby do nich vošiel ako prvý život lásky, ktorá je základom všetkého. 
Zadržte tieto myšlienky v sebe: Ak vám dal Pán iba jeden talent, modlite sa, aby bol s vami a dal 
vám dva – v tom je spása. Kristus prišiel, aby spasil svet, aby spasil najmä tých, ktorí majú jeden 
talent. No viete, koľko žiaľu mu spôsobili tí lenivci? Veľmi veľa. Ak má človek jeden talent, 
ponechajte ho Pánovi; hovorím vám, vyžeňte ho. Prečo? Pretože iba Boh je v stave vyliečiť ho, 
spasiť ho; vy nie ste v stave urobiť to. Keď vám hovorím: „Vyžeňte ho von, chcem, aby ste mu 
tým urobili dobro, aby našiel Boha, pretože ak sa vás bude pridŕžať, nikdy nebude robiť; ak zistí, 
že je nechaný napospas, obráti sa k Pánovi a bude spasený. Nedávajte mu jesť, nech hladuje 2 – 
3 – 5 dní; nech sa potrápi trochu – čo na tom! Ako to? Koľkokrát cez deň plače dieťa? Ak 
neplače, matka mu nedá jesť. Ľudia s jedným talentom – v nich nie je život; koľko môže 
pracovať mŕtve telo, toľko aj človek s jedným talentom. Koľko sa môže nejaký skupáň 
obetovať, toľko môže pomôcť človek s jedným talentom. Hovorím vám všetkým, ktorí ste tu, 
ktorí máte po dva talenty: ak by ste sa začali podobať na takéhoto človeka a premenili by ste sa 
na jeden talent, urobíte veľký priestupok. Vy ste ľudia, ktorí môžete mať po štyri, a keď vás 
nájde Boh, že pracujete a poviete mu: „S dvoma talentami, ktoré si mi dal, Pane, som si 
privyrobil ešte dva“, On povie: „Dobrý služobník, vojdi do Mojej radosti!“ 
Beseda, uskutočnená 27. Apríla 1914 v Sofii. 
  
Preložila Gabriela Žlebeková 
2. 1. 1999 
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Láska 
 „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a 
zuniaci cimbal.“ 

1 Kor. 13:1 

  
Slovo „láska“ sa stalo veľmi prozaickým v ústach ľudí; tak prozaickým, že si už ani 
neuvedomujeme, že keď nejaké slovo stráca svoj zmysel, stráca soľ a všetko to, čo je pozbavené 
soli, nemá v sebe silu a v dôsledku toho v ňom dochádza k úpadku. V organickom svete, ak 
vojde nejaká strava do žalúdka, a ak v ňom nespôsobí správnu reakciu, dochádza k stavu, 
ktorému lekári hovoria „ťažké trávenie“, a ktoré svojím spôsobom vyvolá v tele nepríjemnosti. 
Tento zákon je pravdivý nielen vo vzťahu k fyzickému svetu, ale aj vo vzťahu k rozumovému 
svetu: ak sa nám vynorí nejaká myšlienka, ktorá nemôže pôsobiť na náš mozog, ani náš rozum si 
ju neosvojí, aj v nás sa vytvorí ten istý stav. To isté sa deje aj s ľudským srdcom: ak vojde nejaké 
želanie do ľudského srdca, ale nemôže naň pôsobiť, a v dôsledku toho ho srdce nemôže ani 
prijať, opäť dochádza k  podobnému stavu. 
Ľudská príroda chápe veci trojakým spôsobom. Zoberte nejaké ovocie, červené jablko, pestré, 
pekné; najskôr láka vaše oči jeho tvar: zoberiete ho, otočíte ho z jednej strany, potom z druhej 
strany, očami si vytvoríte nejakú predstavu o ňom, v závislosti od jeho vonkajšieho tvaru a farby. 
Len čo vaše oči ukončia tento proces, priložíte jablko k nosu, aby ste zistili, či má nejakú vôňu, a 
váš čuchový orgán stanoví kvalitu tejto vône. Keď čuch vykoná svoju prácu, váš jazyk a zuby si 
budú želať ochutnať jablko, a tak urobia s chudákom jablkom poslednú operáciu – narušia jeho 
pekný odev, z tejto pestrej premeny nezostane nič; jazyk povie: „Toto jablko je chutné“. Takže 
aj láska má v živote trojakú podobu vo vzťahu k ľuďom a v dôsledku nepochopenia jej 
vzájomných vzťahov dochádza k nesprávnemu pochopeniu lásky, ktoré existuje medzi ľuďmi. 
Jedni hovoria, že láska je cit, druhí – sila, tretí – ilúzia atď. Aký je rozum človeka, taký je aj jeho 
plášť, ako sa hovorí; z toho vyplýva, že také bude aj jeho chápanie lásky. Ak chcete poznať 
názor človeka na nejaký problém, všimnite si, čo hovorí a píše; ak chcete spoznať nejakú ženu, 
navštívte ju, všimnite si jej domácnosť; ak chcete spoznať kuchárku, vojdite do jej kuchyne a 
všimnite si, ako a čo varí; ak chcete spoznať nejakého vojaka, pustite ho na bojové pole; ak 
chcete spoznať nejakého učiteľa, musíte ho vidieť v škole; kňaza – v kostole atď. Všetko musí 
byť odskúšané na svojom mieste. Ak teda chceme hovoriť o láske v širšom zmysle slova, 
pochopiteľne, nie všetci budete pripravení rozumieť tomu, čo vám môžem povedať, a preto, 
aby som vám mohol tlmočiť túto myšlienku tak, aby bola zrozumiteľná, musím ju obliecť do 
jednoduchej podoby. Môžem hovoriť aj vám nezrozumiteľnou rečou, nie však preto, že by bolo 
mojím želaním zostať nepochopiteľným, ale preto, že existujú príčiny, v dôsledku ktorých môže 
zostať môj jazyk nezrozumiteľný; Keď sa narodí dieťa, matka mu dáva najskôr mlieko, potom, 
keď trochu poodrastie, pripravuje mu ľahšiu stravu, napokon ju pretláča, a ono si najskôr saje 
po svojom a prehĺta mlieko a je mu to veľmi príjemné; aby mu však matka mohla dať tvrdšiu 
stravu, musia sa mu prebiť zuby: inak sa mu pokazí žalúdok. No rastu zubov 
predchádza  známy proces – dieťa ochorie. Vtedy si matka povie: „Dieťa má vysokú teplotu, 
ktovie, či nezomrie, zavolám lekára“; Avšak keď sa zuby prederú, prejde mu to. V ľudskom 
živote taktiež dochádza k takémuto stavu – ak človek dostane tvrdú stravu, lásku, prechádza 
procesom utrpenia. Takže ak hovoríme, že utrpenia sú nevyhnutné, rozumieme tým, že je 
nevyhnutné prejsť nimi, aby vyrástli naše zuby, aby sme sa mohli nakŕmiť touto tvrdou stravou. 
Aké sú tie zuby – neskôr vám ich môžem vymenovať; zatiaľ vám môžem povedať, že len čo 
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začnú naše utrpenia vo svete, je to príznakom, že sa nám začali tlačiť zuby. Keď prejdete týmto 
procesom, ste už sformovaní, máte 32 zubov, máte Kristove roky – 32 rokov. 
Teraz urobím malú analýzu toho, ako apoštol Pavol chápal lásku. Aby sme pochopili lásku, 
musíme tento pojem porovnať s protikladnými pojmami. Ak chce človek opísať nejaký predmet, 
musí nájsť jeho charakteristické znaky; napríklad opisuje koňa, kravu, ovcu, vlka atď. – musí 
nájsť znaky, ktorými sa líši jedno zviera od druhého. Pri opise zvyčajne robíme rozbor 
vonkajšieho vzhľadu, no môžme urobiť aj analýzu vnútorných osobitostí, podčiarknuc rozdiely, 
ktoré medzi nimi existujú. V súčasnom svete všetci ľudia chcú byť výrečnými orátormi, 
pretože  všetci vieme, že orátor môže silou slova vplývať na masy. Apoštol Pavol hovorí: „Keby 
som mal všetky výrečnosti, ktoré môže mať ľudský jazyk, ba čo viac, keby som mal výrečnosť 
anjelov, ale nechápal by som lásku, nemal by som z toho žiaden úžitok“: je to to isté, ako keby 
sme pozerali na jablko iba zvonku. Teraz sa každý u nás pýta, aký bude jeho osud a osud 
Bulharska. Keby ste vedeli veštiť, všetci by sa zhlúčili okolo vás, aby sa vypytovali, a budete v 
úcte, ak sa vaša veštba splní. Apoštol Pavol hovorí: „Aj keby som dokázal veštiť a poznal by 
som všetky tajnosti a všetky vedomosti, aj keby som mal všetku vieru, čo by aj pohoria preniesla, 
ale nemám lásku, som ničím“. Tie veci, čo sa dnes dejú, tie netvoria život. A ešte nižšie apoštol 
Pavol hovorí: „Aj keď rozdám všetok majetok sirotám na živobytie, aj keď nechám svoje telo 
zhorieť, ale nemám lásku, ničomu sa nemôžem tešiť. 
Takže aj keby sme mali všetky schopnosti, o ktorých apoštol Pavol hovorí, ale chýba nám láska, 
nemáme to najdôležitejšie. Nie, že by tieto veci nestáli zato, no sú iba vonkajšou stránkou 
človeka, nezasahujú ľudskú dušu. A potom začína opisovať kladné vlastnosti lásky. Prvou jej 
vlastnosťou je nekonečná trpezlivosť. A poznáte význam trpezlivosti? Je základným pilierom 
života. Ak máte trpezlivosť, môžete dosiahnuť všetko; ak ju nemáte, nemôžte v živote nič 
dosiahnuť. Človek s trpezlivosťou je ako loď s kotvou; človek bez trpezlivosti je ako loď bez 
kormidla. Práve to je charakteristickou vlastnosťou lásky. Preto sa hovorí: „Boh je láska“, 
pretože on je nekonečne trpezlivý. Trpezlivosť je znakom veľkej lásky, ktorú Boh k nám 
prechováva. Keby nebol schopný tejto lásky, nestrpel by nás doteraz. Nestrpel by našu 
nevedomosť a našu nemorálnosť, a už dávno by očistil svet od nás. Takže nech sa zaoberáme 
akoukoľvek prácou, nech sa snažíme získať akékoľvek blahá v živote, trepezlivosť je pre nás 
bezpodmienečne nevyhnutná. Mnohí hovoria: „Trpezlivosť -  to je vôľa“. Nie, trpezlivosť je 
veľkou vlastnosťou a v ľudskom charaktere niet šľachetnejšej črty, ako táto. Trpezlivosť sa 
nerodí s človekom, musí sa získať; Láska nám môže prísť ako dar, no trpezlivosť musíme 
získať. Avšak utrpenie je proces, ktorým sa môže získať trpezlivosť; to je spôsob získavania 
trpezlivosti.  
Aby sme trpeli, musíme byť zakvasení troma hlavnými vlastnosťami: múdrosťou, pravdou, 
čnosťou. Prečo matka znáša chyby svojho dieťaťa a snaží sa ho vychovávať? Predvída, že ono, 
aj keď má svoje slabosti, stane sa v budúcnosti veľkým človekom, užitočným svojmu domu a 
svojej domovine. Predvídajúc to, matka si hovorí: “Kvôli tomuto dieťaťu sa vystavím všetkým 
ťažkostiam a pretrpím všetky jeho slabosti“. Koná rozumne. Trpezlivý človek je rozumný a 
predvída budúcnosť. Zoberme mladú slečnu; pokiaľ ešte nie je vydatá, svoje ruky udržiava 
veľmi čisté, nechce ich namočiť dokonca ani do vody, natiera ich parfémami; no keď sa vydá, 
nehanbí sa, keď si ich zašpiní v parféme dieťaťa, dokonca jej je to príjemné. Čo nachádza v tom 
dieťati? Čo ju pripútava k nemu? Keď ho odvážiš – vyjde niekoľko kilogramov. Je v ňom 
božská duša, ktorá priťahuje lásku matky  tak, že svojou nekonečnou trpezlivosťou je schopná 
vo všetkom mu vyhovieť, akýmkoľvek spôsobom sa oň starať. Ak  by ste nechali  starať sa oň 
muža, odhodil by ho, povedal by: „Toto nie je práca pre mňa“. Z toho vyplýva, že na to, aby 
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sme vykonali každú prácu na tomto svete, musíme mať bezpodmienečne lásku – je veľkým 
faktorom v srdciach tých, ktorí ju majú. 
Hovorím vám o láske v jej širšom zmysle slova; nehovorím vám o jej podstate. Niektorí ľudia 
považujú lásku za zmyslový vnem, za príjemné citové rozpoloženie srdca. To nie je láska, 
pretože človek môže vypiť pol litra vína a taktiež mu bude príjemne na srdci; pri určitých 
bolestiach robíte určité masáže, pri nich taktiež pociťujete určitú príjemnosť; avšak nie je to tá 
príjemnosť, ktorú dáva láska. Ak vás človek ľúbi, môže vám niekedy spôsobiť aj bolesť: láska 
súčasne spôsobuje aj utrpenie aj radosť – to je jej vlastnosť. Je sila s dvoma ostriami: miluje 
všetkých, ale aj trestá všetkých. A ako vás trestá? Ak sa oddelí od vás, zostanete smutný a 
poviete: „Som nešťastný“. Prečo ste nešťastný? Kvôli neprítomnosti lásky. Som šťastný – prečo? 
– pretože láska je vo mne prítomná. Avšak láska hovorí aj iné – trpezlivosť je cesta, po ktorej 
môže prísť láska do ľudksého srdca. Nekonečná trpezlivosť vytvára podmienky k prejavu lásky. 
Bez utrpenia k nám láska nemôže prísť. Je prvou základnou vlastnosťou – avantgardou jej 
príchodu. Ak si osvojíte toto utrpenie v jeho širokom zmysle slova, uvidíte, že je veľkou silou v 
rukách smelého, rozhodného človeka – takýto človek má veľkú budúcnosť pred sebou.  
Teraz sa zamyslím nad slovom „láskavosť“ – je kladnou, aktívnou stránkou lásky, zatiaľ čo 
nekonečná trpezlivosť je pasívna, ochraňujúca stránka, pri ktorej treba vydržať určité bremeno; 
láskavosť je láska schopná tvoriť, preukázať niekomu službu, komukoľvek – stretnete nejakého 
žobráka, chce, aby ste mu preukázali nejakú službu, urobte ju; niektorý váš priateľ má šľachetné 
črty, chce, aby ste mu urobili nejakú službu, urobte mu ju, aj keď nie je vášho presvedčenia a 
viery. Chceme, aby nás ľudia ľúbili a boli úctiví, ale často porušujeme toto pravidlo, a okrem 
toho, že nemáme strpenie, ešte častejšie ani nepreukazujeme ľuďom nevyhnutnú obyčajnú 
láskavosť. Niekto povie, že niekoho ľúbi, ale inému o ňom povie zlé. Echo tohoto rozhovoru 
bude jedného dňa počuť, pretože to, čo človek zaseje, to aj zožne; ak zasadí jablko, bude brať 
jablká; ak zaseje tŕnie, bude žať tŕnie. Nehovorím o tom, aké majú byť moje vzťahy k vám, vždy 
sa pozerám na to, aké majú byť moje vzťahy k Bohu, k láske, teda k tomu, čo sa žiada urobiť 
pre mojich bratov. Ako pochopím moje skutky, to je druhoradá otázka, dôležité pre mňa je, či 
som pripravený, či môžem dodržať tento základný zákon, ktorý mi stanovuje láska – či dokážem 
byť trprzlivý tak, ako to chce ona, či dokážem byť láskavý tak, ako si to ona želá. To je dôležité 
pre každého jedného, pre celý svet, pre tých, čo skutočne majú srdce. Tí, ktorí tomu nerozumejú 
– tých nechám tak. Niekto sa spýta: „Čo sa stane so zlými, hriešnymi ľuďmi?“ To, čo sa stane aj 
s kameňmi, mravcami, malými chrobáčikmi. Azda si nemyslíte, že s mravcami je to horšie ako s 
vami? Oni sú tisíckrát šťastnejší ako vy: oni nepociťujú tie utrpenia, ktoré vy pociťujete. 
Musíme iba ľutovať tých ľudí, v ktorých sa prebudilo božské vedomie, ktorí rozumejú láske, 
dobru a zlu, ktorí trpia a sužujú sa. Niektorí povedia: „Nedarí sa mi vo svete – som nešťastný 
človek“. Odpovedám: „Pretože ťa nenavštívila láska, preto si nešťastný“. „Ale prečo 
nepríde?“ – „Pretože si netrpezlivý.“ – „Snažím sa byť trpezlivým.“ – „Dobre, iba si začal.“ – 
„Aj tak sa mi nedarí.“ – „Pretože nie si láskavý.“ Poviete: „To sú pre človeka veľmi ľahké a 
jednoduché veci, urobíme to.“; no neurobíte to. Hovorím k vám ako lekár: „Všetci ste chorí“; 
pretože som nestretol zdravého človeka v pravom slova zmysle; dokonale zdraví sú iba svätí a 
anjeli, ktorí žijú na Nebi; ľudia sú chorí, samozrejme nie všetci rovnako. Ak vojde do vášho 
domu lekár, povie vám: „váš dom nie je hygienický, pretože nie je otočený na sever; vyjdite z 
tejto izby a presťahujte sa do južnej; musíte mať okná dostatočne otvorené, aby vošiel čistý 
vzduch a svetlo; zmeňte prikrývku, sústreďte pozornosť na stravu atď.“ A láska hovorí to isté – 
„Vaša izba je na sever, nehygienická, musíte žiť v južnej izbe, v ktorej vás môže zohriať slnko, 
inými slovami chce povedať: „Musíte byť trpezliví a láskaví“. Hovorí: „To sú moje dve ruky, 
ktorými neustále pracujem – sú to ruky lásky“. A viete, koľko stoja tieto dve ruky? 
Nedoceniteľné bohatstvá. Ak vlastníte takéto ruky, ste v stave všetko urobiť. Opakujem, aby 
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vám narástli duchovné ruky,  bezpodmienečne musíte mať trpezlivosť a láskavosť. Ak sa vzdáte 
týchto dvoch vlastností, vaše vonkajšie orgány nebudú môcť reagovať, ani vnútorné sa nebudú 
môcť rozvíjať tak, aby sa prejavila čnosť. A prečo musíte byť čnostní? Pretože čnosť vám 
prinesie všetky nevyhnutné materiály na vybudovanie vášho domu, prinesie vám všetky šťavy, 
ktoré sú potrebné pre váš rast. Čnosť nie je niečo abstraktné, je to niečo reálne, ktoré je vždy v 
stave tvoriť. 
Preto tí z vás, ktorí rozumejú, musia pochopiť, v čom spočíva trpezlivosť v pravom slova 
zmysle – nie je trpezlivosťou, aby si znášal urážky: to vôbec nie je trpezlivosť; tajomstvom 
trpezlivosti je, ak vás človek urazí, nájsť v urážke dobrú stránku a zužitkovať ju. Urážka – to je 
veľmi tvrdý orech, ktorý vám niekto dal: musíte ho rozbiť, vybrať zvnútra jadro a zjesť ho. Ak 
by ste sa takto mohli stravovať, boli by ste veľmi zdravými. Ak ľudia o vás zle hovoria, alebo 
vás ohovárajú, dávajú vám jedlo, a keby ste dokázali skonzumovať toto jedlo, boli by ste 
priveľmi spokojní. Ľudia vám hádžu tvrdé kamene; musíte ich rozbiť, pretože vo vnútri týchto 
kameňov sú poklady, ktoré môžete získať a obohatiť sa nimi. Keď prídete domov, začnite 
premýšľať a modliť sa k Pánu, aby ste pochopili, čo je trpezlivosť. Zatiaľ sa veľa ľudí zaoberá 
hlúposťami, veľa kresťanov chce byť veľkými, slávnymi, mať veľa vedomostí. Vporiadku, 
vedomosti prídu, stačí iba, ak ich budete vedieť pochopiť a využiť; môžu byť aj silou, ktorá 
zahrňuje priazňou vás a vašich blízkych, len aby ste ich využili, ako treba; avšak môžu byť aj 
batohom na chrbte človeka. 
Láska nezávidí. Teda aby ste zistili, či vás navštívila ozajstná láska, musíte sa popýtať, či 
nezávidíte. Ak závidíte – nemáte lásku. Láska musí vždy existovať v našich skutkoch; je 
potrebná v tomto našom živote, aj v budúcom, ešte aj v ďalšom, a čím vyššie stúpame, tým hlbší 
zmysel v nej nachádzame. Odteraz sa musíme vydať na túto cestu: iná cesta do Neba neexistuje. 
Poviete: „Toto je ťažká cesta, nedá sa ísť inou?“ -  Nedá. Inou cestou sa môžeme dostať 
kdekoľvek inde, no nie do Kráľovstva Božieho. Láska nezávidí, na klamstvo neodpovedá 
klamstvom, zlo neopláca zlom, všetko pretrpí. Samozrejme nehovorím, že závisť, hrdosť nikdy 
nenavštívia naše srdce; niekedy prídu ako hostia, no za to nás nebudú súdiť; ale nesmieme sa s 
nimi spriateliť. Avšak niekedy sa chytíme za ruky so závisťou a povieme o ľuďoch: „ten je zlý, 
dávajte si pozor pred ním“, čím urobíme život človeka nešťastným. Závisť nie je nič abstraktné, 
ako vidíte, sú to bytosti, ktoré nadobudli záporné vlastnosti; dokonca existujú na zemi ľudia, 
ktorí sú stelesnením závisti.  
Až keď si osvojíme tieto dve vlastnosti – trpezlivosť a láskavosť – dozvieme sa o histórii nášho 
života, dozvieme sa, prečo sme priišli na zem. Opäť vám uvediem príklad pšeničného zrna, vo 
svete niet príkladnejšieho plodu ako je pšeničné zrno; ak sa chcete naučiť procesu trpezlivosti, 
zoberte si príklad z trpezlivosti pšeničného zrna. Bez trpezlivosti budete rozčarovaní. Veľa ľudí 
vám nebude veriť. Poviete: „Ľudia sa neriadia podľa mňa“. Prečo by sa mali riadiť: ľudia sa 
nenarodili na to, aby sa podľa vás riadili. Budú počúvať vaše učenie, ale aby sa podľa vás riadili 
– nikdy. Často sa pýtate: „Koho stúpencom ste?“; skutočne môžete byť stúpencami, no niekedy 
môžete byť oklamaní, avšak ak budete iba stúpencami Boha, nikdy nebudete oklamaní. Cesta je 
jedna, aj Ježiš Kristus to povedal: „Ja som cesta“. Ak ťa nenasledujú ľudia, dá sa povedať, že nie 
si na správnej ceste. Niekto môže povedať: „Ja neverím“ a vydá sa na inú cestu; no jedného dňa 
sa presvedčí, že nie je správna; život mu to povie, pretože je veľkou skúškou. Ale poviete: 
„Presvedč ma“. „Nechcem ťa presviedčať. Hovorím ti, že tento chlieb, ktorý ti dávam, z neho 
sa naješ“. – Ale povedz mi, z akých prvkov pozostáva, s akou vodou je zamiesený“. Nemám čas. 
Budeš jesť chlieb? – „Nechcem“. Vkladám ho do tašky a odchádzam. Spýtate sa ešte: „Čo je 
láska, z akých prvkov je vytvorená?“ Ak sa budeš veľa vypytovať, hodím ju do tašky, prehodím 
ju cez plece a vydám sa ďalej na cestu; poviem ti: „Teraz nemám čas zaoberať sa týmito 
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otázkami“. Život je niečo kladné – skúste, vezmite si z tohto chleba a najedzte sa, uvidíte. Láska 
je jedlo pre život: bez nej sa nedá žiť, ani nič vo svete dosiahnuť. Niektorí ľudia majú veľmi 
hmlistý pojem o láske, a to vo vzťahu k obchodu, k učeniu, k vojne. Všade musí byť láska; je to 
veľká sila. Sila, ktorou teraz zdvíham toto sklo, je tiež láska. Túto istú silu možno vložiť aj do 
dela, hodiť granátom a zabiť veľa ľudí, môže sa prejaviť v zemetrasení, dokonca môže zničiť aj 
celú zem, môže vytvoriť aj nový svet. Je relatívne, ako sa použije určitá sila. Láska je sila, ktorá 
sa môže využiť po istej regulácii. Ľudia sú sebeckí, keď sa dostaví láska, chcú ju zatvoriť v sebe. 
No ak by bola v nás zatvorená, zničila by naše steny a vyšla by von. V takom príbytku, v ktorom 
by sme ju chceli zatvoriť, nezostane. A zrodí sa smrť. Smrť je proces zničenia akejkoľvek 
egoistickej mysle a želania; Boh ňou zničí všetky budovy, v ktorých sú zamurovaní zlí duchovia. 
Naše srdce a náš rozum musia mať všetky podmienky na to, aby pochopili lásku. Je tichá, 
spokojná, no súčasne má úžasnú silu. Svet je blaženosťou, ak sme s ňou v harmónii; avšak ak 
nie sme s ňou v harmónii, v prírode neexistuje nebezpečnejšej sily, ako je láska. Preto ľudia 
všeobecne hovoria: „Kto veľa miluje, veľa aj nenávidí“. Toľko, koľko je silná z kladnej stránky, 
toľko je silná aj zo zápornej stránky; preto treba byť veľmi opatrný. Keď máme lásku, nesmieme 
sa k nej stavať záporne, pretože ona vtedy pôsobí ničivo – objavia sa choroby, utrpenia, rozpad 
spoločnosti. Mnohí hovoria, že Boh je láska, a ako láska nesmie trestať. Pán je súčasne 
dobrodušný aj náročný. Keď vidí, že sme nespokojní, hovorí: „Dajte mu na chrbát jeden 
kilogram“. Pýtame sa: „Prečo mi dávajú tento náklad?“ Avšak On, bez toho, aby odpovedal, 
povie: „Dajte mu ešte jeden kilogram“. A keď nás to pritlačí, nemôžeme sa pohnúť. Vtedy 
začneme hovoriť: „Pane! Prepáč mi“ – „Odoberte jeden kilogram“; čím viacej sa modlíme, tým 
viacej kilogramov nám stiahnu z chrbta. A keď Pán zloží z chrbta celý náklad, spýta sa nás: „Hm, 
poučil si sa?“ – „Dobre som sa poučil“. – Ak nechceš, aby som ti viacej dával náklad, musíš byť 
láskavý k okolitému svetu, ku všetkým okolo teba, ako aj oni musia byť k tebe láskaví a trpezliví; 
títo tvoji malí bratia môžu hrešiť, no ty musíš mať trpezlivosť, tak, ako mám ja; v ten deň, keď 
prekročíš zákon, začnem ti opäť nakladať na chrbát“. – „Nemôžem to nosiť“. – „Budeš nosiť“. 
Povedal som vám, ako sa môžeme oslobodiť od svojho nákladu. Každý musí zo srdca povedať 
Pánovi: „Z duše a srdca som vďačný za to, čo Si mi dal“; pretože Boh dal všetkým ľuďom tisíce 
bohatstiev – „Vodu ničí smädný chodí“. Veľa obchodníkov je nespokojných – prečo? – pretože 
mali 10 000 leva a nestačili im. Ak im dáš 20 000, aj tak im nebudú stačiť; ak im dáš 50 000, 100 
000, aj tak nebudú spokojní. Viete, čomu sa podobá ľudstvo v súčasnosti? Určite ste čítali o 
jednom rybárovi, ktorý našiel jedno pekné oko. Spýtali sa ho: „Koľko chceš za to oko?“„Koľko 
váži.“ – „Odvážte ho.“ Dali 10 gramov, oko bolo nespokojné, dali 20 gramov – opäť bolo 
nespokojné, dali 100 gramov – nespokojné, dali jeden kilogram, 100 kilogramov, 1 000 
kilogramov, 10 000 kilogramov, všetko zlato – aj tak oko zostalo nespokojné. „Čo urobíme – 
nedá sa vyplatiť?“ – začali sa vypytovať. Napokon zavolali jedného starého mudrca a spýtali sa 
ho: „Čo máme robiť?“; - „Je to veľmi ľahké“ – odpovedal mudrc – „vezmite trochu hliny a 
posypte ňou oko“. Urobili tak a miska váh s okom sa zdvihla hore. Aj Pán, keď jedného dňa 
uvidí, že sme nespokojní, povie: „Dajte trochu hliny na jeho oči“, a budeme už spokojní. Tak 
ako my často radi solíme a koreníme naše jedlo, aj Pán nám dá trochu soli alebo korenia, aby nás 
urobil spokojnými. Pretože život nepozostáva z veľa, čo máme, ale z toho, čo by sme mohli 
využiť v danom momente, a z toho, aby sme boli vďační za to, čo nám Boh dal. Vtedy nám Boh 
dá ešte väčšie blahá.   
Takže túto hlavu musíme použiť v praktickom živote: musíme začať pracovať a byť užitoční 
svojim bratom, ktorí sú okolo nás. Sme ako v škole – učíme sa; nie sme ako v škôlke. Kostol je 
veľká škôlka; tam môžeš zasiať všetko; avšak škola je záhrada, do ktorej musia byť zasadené iba 
veci, ktoré prinesú úžitok. V škole sa musíme naučiť, ako treba opracovať a zasadiť dobré a 
užitočné veci. A v súvislosti so školou existuje vzťah medzi srdcom a rozumom – musíme 
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nielen rozsádzať, ale aj kultivovať a poukázať na tie základné zákony, podľa ktorých sa má 
rozvíjať život. 
Poviete: „Prečo mi Boh nedal väčšie schopnosti, väčšiu silu, viacej peňazí?“ Vidím viacero 
dôvodov. Koľkokrát vás posielal pracovať na pole, vás, vašich dedov a pradedov, namiesto toho, 
aby ste sa zaoberali opracovávaním svojho rozumu a srdca, zaoberali ste sa chuťou zakázaného 
stromu, robili ste nové a nové pokusy, ktoré stáli celý váš kapitá. Koľkokrát ste išli jednotne na 
pole, namiesto toho, aby ste pracovali, utekali ste a obrátili sa k Nemu a prosili Ho, aby vám dal 
opäť niečo zdarma. Ste ako žiaci, ktorých chcú otec a matka urobiť žiakmi, ale oni sa nechcú 
učiť, utekajú zo školy; väčšina z vás zutekala z tejto božej školy. Hovoríte: „ Toto nie je pre našu 
hlavu, poďme kade ľahšie. Veľakrát ste tak hovorili, takže aj teraz tak môžete povedať. No nie 
je to rozumné. Ten, kto sa chce naučiť božiemu zákonu, dostať sa na vyšší stupeň, vyzdvihnúť 
sa v oblasti svätých, odkiaľ bude pozerať jasne na život, a aby sa aj Pán blahosklonne naňho 
pozeral, bezpodmienečne musí absolvovať Božiu školu na zemi so skúškou zrelosti. V tom 
spočíva blaho každého. Tí, ktorí ste v tomto svete nepripravení, budete jazdiť na koňoch, 
budete orať, lámať kamene, budete robiť cesty, pokiaľ sa nenaučíte tomu, čomu vás učia kone, 
pluhy, kamene a cesty – musíte sa pripraviť na Kráľovstvo Kristovo. Pán posiela neposlušné 
deti lámať kamene, poslušným deťom dáva šľachetné zamestnania. Poviete: „Ťažké je toto 
učenie“. Áno, je to pravda, pre lenivých, súhlasím s tým, že je ťažké; no pre usilovných, 
pracovitých a skromných – ukrýva bohatstvá. Viete, prečo je červík v zemi, žaba vo vode, vták 
vo vzduchu a človek medzi nimi? Sú to štyri veľké platformy života. Poviete mi: „To sú 
abstraktné veci“. – Nie sú abstraktné; sú to štyri veľké pravdy, ktoré vám ukazujú úzku cestu – 
cestu Božej mysle. Je úzka – to je pravda; no skrývajú sa za tým vážne príčiny, ktoré teraz 
nemôžem vysvetľovať. Nachádzajú sa za hranicami tohto sveta.  
No vrátim sa k slovu „láska“, ktorej ľudia zobrali soľ, prekrútili ju; udupali jej dobrotu, jej krásu 
a narušili jej zvučnú harmóniu do takej miery, že zostali z nej iba chrapľavé zvuky, ktoré dráždia 
naše ucho. A my si hovoríme: „Láska – to sú ilúzie života, prázdne túžby mladých a zelených 
dievčat a mládencov, ktorí sa naháňajú za nedolapiteľným tieňom života“. Áno, tieň; no za 
týmto tieňom je realita, z ktorej vyteká šťava života, ktorou si duša neustále hasí smäd, ako 
ustatý pútnik pri studenom a bystrom horskom prameni. Aké neoceniteľné bohatstvo, aké 
neoceniteľné vedomosti sú ukryté v tomto jedinom slove! A keby ľudia vedeli, ako správne 
vyslovovať toto slovo, tak, ako bolo pôvodne vyslovené Božími ústami, všetko naokolo by sa 
usmievalo a s dojatím by počúvalo toto volanie. Mohli by mať magické žezlo starých mudrcov, 
pred silou ktorého sa všetko podrobovalo dobru. Mnohí povedia: „Akým šťastím je, ak človek 
môže vlastniť takéto žezlo!“ Správne, je to najväčšie šťastie, ktoré môže získať človek na zemi. 
A môže ho získať, ak sa bude všemožne usilovať ísť za týmto blahom.  
Teraz vám ešte poviem: ak sa najskôr v živote naučíte trpezlivosti – aby ste vždy a všetko 
pretrpeli s pokorou a radosťou – nájdete pravdu. Vašou netrpezlivosťou a zlými myšlienkami 
vytvárate ťažkú atmosféru vo vyššom dome. Žena je nespokojná, pretože muž dostáva iba 150 
leva; to chce, tamto chce – želania, želania, želania; ale kto bude na vás robiť, kto vám ich 
zaobstará, ak nie vy sami? Napríklad ak by chceli mať všetci plné sýpky bez toho, aby pracovali, 
kde by k nim prišli? Blahá sa ťažko získavajú – prácou. Preto musíme byť spokojní s tým, čo 
nám Boh ráčil dať vo svojej veľkej Múdrosti. 
Neradím vám, aby ste nikdy nepočúvali rady ľudí. Môžete si z nich zobrať poučenie, avšak 
každý musí počúvať tú radu, ktorú vložil Boh do svojho svedomia. Všimnite si, čo ľudia hovoria 
a ak je to v súľade s tým, čo vám Boh hovorí vnútorne vo vašom svedomí, poslúchnite ich; ak 
nie, nikdy sa nepridŕžajte cudzích rád. Ak sa chcete osolobodiť od chýb, bezpodmienečne 
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musíte poslúchať Pána: každý, kto nepočúva Boha, je nerozumný, ale je otrokom vonkajších 
záľub, ľudí, všetkých. 
Hľadáte Pána – kde? On je vo vás, vo vašom rozume, vo vašom srdci. Prejavuje sa týmito 
dvoma možnosťami. Dobre počúvajte svoj rozum a svoje srdce – Boh k vám nimi hovorí. 
Niekto vám nahovorí, že rozum a srdce sú pokazené. Nie je to pravda. Ak by bol náš rozum a 
naše srdce pokazené, ako by sme poznali Pána? Máme v sebe aj pokazené veci, ale všetko nie je 
pokazené. A ja sa vás pýtam: ak neveríte svojmu rozumu, komu veríte? Ak je váš rozum a vaše 
srdce pokazené, ako moje, načo budem vo vás veriť? V koho musíme veriť? V Pána, ktorý žije v 
nás. A ak veríme v seba, veríme aj v svojho brata. Kto neverí v Pána, ktorý v ňom žije, nemôže 
veriť ani v druhých ľudí. A ten, kto nie je láskavý k svojim blížnym, nie je Boha hoden. Preto 
pán hovorí, že máme milovať svojich blížnych. Náš blížny je zranený, rozpätý, pribytý na kríži. 
Boh na Nebi nie je váš; ukrižovali ste ho. To je pravda, čítate v Evanjeliu. Vaše spasenie sa 
neudeje inak, len ukrižovaním – utrpením a láskavosťou. Vtedy príde vaše oslobodenie. Poviete: 
„To je namáhavá práca“. Nie je namáhavá. Nemajte obavy. Ukrižovať na kríži je príjemné, Pán 
trpí na kríži tisíce rokov. „Nebudeme trpieť?“ – nebudete trpieť. Ľudí, ktorí sa boja utrpenia, v 
škole nepotrebujeme. Musíte byť Bohu vďační za tie utrpenia: On ich zoslal. A tieto utrpenia, 
ktoré teraz prežívate, ste si zaslúžili, ste ich hodní. Keby Kristus nebol nosil tŕňový veniec, keby 
nebol pribitý na kríži, ako by prejavil lásku? Milovali by ste ho dnes, keby žil ako cár? Milujete 
ho preto, lebo bol ukrižovaný na kríži pre naše spasenie. 
Preto odteraz buďte hrdinovia, nebojte sa utrpení a povedzte svetu, že ste muži a že nie jeden 
kríž, ale desať krížov ste schopní uniesť. Jeden sa sťažoval, že kríž, ktorý nosil, bol veľmi ťažký; 
Pán povedal: „Zoberte mu ho“ a voviedol ho do jednej veľkej sály a povedal mu: „V tejto sále 
sú veľké a malé, zlaté aj strieborné, železné aj kamenné kríže, vyber si nejaký“:  človek chodil, 
chodil, našiel jeden malý kríž a povedal: „Tento krížik chcem“. – Ale veď toto je kríž, ktorý si 
nosil doteraz; tento kríž som ti už dal“, povedal Pán. Často zveličujeme naše utrpenia. No oni sú 
cestou nášho vystúpenia k Bohu. Preto, ak niekto trpí, musíme si povedať: „Ten je hriešnik, 
ktorý sa zachraňuje. Ja si ho vážim a poviem mu: „Bratku, si bližšie k Nebu; želal by som si byť 
na tvojom mieste“. Ak niekto povie: „Nevidel som utrpenia“, ja mu poviem: „Ešte si zelený“. 
Zelené je pekné, no keď začne zrieť, prídu utrpenia. Teraz si dobre zapamätajte túto myšlienku, 
dávam vám ju na zamyslenie. Keď k vám príde utrpenie, tešte sa a ďakujte Pánovi, že vás miluje 
a posiela vám ho. Utrpenia sú príznakom Božej Lásky, nech všetci nosíme tento kríž. Preto aj 
celému bulharskému národu, ako duši, dal Pán tieto utrpenia, aby si osvojil tieto dve veľké 
vlastnosti – nekonečné utrpenie a láskavosť. Ale poviete: „Gréci a Srbi sú takí a onakí“. – 
Nevadí – netreba tomu venovať pozornosť, vy sa naučte zvládnuť úlohu pre vaše spasenie, a 
nezaoberajte sa tým, akí sú oni: nič nezískali, príde čas, keď sa budú aj oni učiť úlohu, ktorú ste 
vy dostali skôr, za čo musíte byť povďační, a nie reptať, „Nás ukrižovali“. – „Nevadí – vy ste 
bližšie ku mne“, odpovedá Pán, „iní nie sú; teraz sú ďaleko, ale aj oni prídu na toto miesto“. 
Keď vás ukrižujú, vojdete do Kráľovstva Božieho. Preto, radujme sa, že máme niečo viac na 
tomto svete. Buďme všetci nasledovníci Kristovi a dôstojne nosme meno kresťania na zemi. Čo 
povedia druhí, to nechajme stranou. Buďme nekonečne trpezliví a láskaví a spĺňajme svoj dlh k 
Bohu tak, ako to cítime vo svojich mysliach a želaniach. A na tejto veľkej ceste sa nikdy 
nezastavujme, ale bojujme smelo, rozhodne, povzbudzujme každého, kto bojuje spolu s nami. 
To je sila, ktorou prekonáme terajšie ťažkosti. 
Beseda, uskutočnená 6. Júla 1914 v Sofii 
  
Preložila Gabriela Žlebeková, 15. 1. 1999  
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Jozefove Sny 
 „A keď mal raz Jozef sen, rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi.“ 

Gn 37:5-11, 39:1-23 

  
Často si v živote kladieme otázku: prečo máme niekedy nešťastie? Všeobecne sa predpokladá, že 
ľudia trpia a platia za niektoré hriechy súčasnosti alebo minulosti a hľadajú príčinu utrpenia. Je 
zrejmé, že život sa prejavil u Jozefa prostredníctvom dvoch snov, ktoré vyrozprával svojim 
bratom. Samozrejme, že títo si vyložili sny po svojom, že Jozef mal tajné úmysly a vedľajšie ciele 
a aby si z nich nerobili veľkú hlavu, odviezli ho. A, ako vidíte, nie sú to cudzí ľudia, ale vlastní 
bratia. Takže pri prvej vhodnej chvíli ho chytili a predali Izmaelitom., ktorí ho však ďalej predali 
jednému Egypťanovi, čím sa začali pre Jozefa skúšky – Boh skúšal jeho charakter. Život človeka 
nie je ničím iným ako skúškami – sú skúšobným kameňom, ktorým sa preveruje charakter 
človeka. Najcennejšia vec v duši človeka je jeho charakter., ktorý musí prejsť ohňom – skúšky. 
Až keď prejde týmto ohňom a urobí všetky skúšky, môžeme povedať, že človek má vzácny 
pevný charakter, večný – má večný dom, v ktorom môže žiť. Vidíme, že na Jozefa sa sypú 
pohromy jedna za druhou; popri týchto nešťastiach z obidvoch snov prichádzajú aj ďalšie, o 
ktorých sa hovorí v hlave 39-tej – pretože bol pekný mládenec, vľúbila sa doňho žena jeho pána, 
ktorá sa chcela trochu zabaviť, no on povedal: „Nie, pán mi dal do mojich rúk všetko, okrem 
teba, ty si jeho vlastníctvom, on má na teba právo, ja nemôžem spáchať takýto hriech pred 
Bohom.“ Vidíme, že v duši tohto mladého človeka vládne Boh – všetko, čo zamýšľa urobiť, 
najskôr zváži, či má na to právo, či je to vhodné pre Boha alebo nie. Bol si vedomý 
nepríjemností, ktoré mohli vyplynúť z jeho odmietnutia podriadiť sa vôli jednej ženy, no radšej 
si vybral utrpenie, ako by mal zhrešiť. Táto skúška ho skutočne priviedla do väzenia. No Boh 
mu aj tu pomohol. Ak si prečítate celú stať v tejto hlave, zistíte, že Boh ho nenechal tak, ale že 
ho vyviedol z väzenia prostredníctvom vyrozprávania iných dvoch snov egyptskému cárovi. 
Keď prechádzame skúškami, nepoznáme cieľ, ku ktorému Boh smeruje. Chcete ísť do Neba, no 
ak sa vás niekto spýta, čo rozumiete pod slovami „Nebo“ alebo „Raj“, neviete mu presne 
odpovedať. O Nebi máte určitú predstavu, no je pre vás taká neurčitá, ako boli neurčité aj oné 
dva Jozefove sny. Skutočne, aký mohli mať k nemu vzťah snopy, slnko, slnce, mesiac? No 
poukázali na uskutočnenie určitých budúcich udalostí – jeho predaj, pokušenie od ženy, zavretie 
do väzenia, jeho zachránenie a jeho povznesenie. 
Čo je tým cárstvom a tou ženou? Egypt je cárstvo, v ktorom žijeme, žena na cárskom dvore, 
ktorá nás zvádza do pokušenia, je svetom. Vy, ktorí ste boli predaní, ste sluhami, vyhnaní 
svojimi bratmi sa nachádzate v Egypte a žena na cárskom dvore vám navrhuje zabávať sa s ňou 
– svet vám navrhuje isté blahá a ujedá z vás. Nie je zlé, keď sa človek zabáva. No existujú 
zakázané veci. Keď bol Adam v raji, Boh mu dovolil jesť všetko, iba jeden druh ovocia mu 
zakázal a kvôli neuposlúchnutiu prišli všetky utrpenia. Koľko ľudí rado využije peniaze druhých: 
nevyhnutné sú im pre domy, pre uspokojenie rôznych potrieb, na výlety do cudziny. Jozef to tak 
však nechápal; mohol si získať priazeň ženy na cárskom dvore, no pomyslel si: „Dám radšej 
prednosť priazni Božej, ako priazni jednej cudzej ženy.“ Svet je žena, ktorá nám nepatrí. Zajtra, 
po zábave, nás môže odhodiť. Priťahuje ju na vás iba vaša vonkajšia krása. Súčasné omyly 
spočívajú v nasledovnom: Keď si nás ľudia vážia, mýlime sa, ak si myslíme, že je to kvôli našim 
kvalitám. Zoberte si niektorého znamenitého speváka, presláveného, no všetci si uňho vážia iba 
jeho spevácky talent, jeho hrdlo, ak sa poškodí jeho larynx, odhodia ho, ako handru. Všetka úcta 
sa vzdáva jednej malej blanke v jeho hrdle. Iný príklad, máme veľkého huslistu, všetci si ho vážia 
dovtedy, pokiaľ môže pohybovať slákom; ak by však bola jeho ruka paralyzovaná, nikto by 
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nechcel o ňom počuť. Môžte byť pekným kazateľom, no všetci vás budú počúvať dovtedy, 
pokiaľ hovoríte výrečne; ak by bol váš hlas chrapľavý a zachrípnete, povedali by vám: nechceme 
kazateľa bez hlasu. Pokiaľ je žena krásna, všetci sa okolo nej točia; ak stratí krásu, povedia: 
“Nech príde iná na jej miesto.“ Jozef vedel o tomto sebaklame nad vecami, preto sa obrátil k 
vnútorným veciam, stálym, trvanlivým, večným, ktoré môžu dať vždy človeku pokoj, a iba tým 
dosiahnuť Božiu láskavosť. 
Musíme si všímať malé príčiny, ktoré môžu priniesť nešťastia. Keby nebol Jozef vyrozprával 
sen svojim bratom, nebolo by ho postihlo nešťastie. Vynára sa otázka, či by sa tak nebolo stalo 
za iných okolností. Prichádzajú skúšky, ktorým sa nedá vyhnúť. Nebudem vám hovoriť o týchto 
vnútorných zákonoch, iba poviem, že existujú veci úplne Bohom predurčené. Ak si myslíme, že 
utečieme pred malými, prídu veľké. Aby sme mohli neutralizovať utrpenia, musíme si zobrať 
príklad z Jozefovho správania. Ani nachvíľu nesmieme podľahnúť sebaklamu, že keď sa máme 
dnes dobre, že zajtrajší deň nemôže zmeniť náš život a môže nám priniesť nešťastia, ktoré sme 
ani najmenej nečakali. Osud alebo Prozreteľnosť stanovila, akými skúškami má prejsť ľudský 
život. A tieto skúšky sú nevyhnutné. Prečo sú nevyhnutné? Dám vám iba jedno prirovnanie. 
Aby ste prešli cez hlbokú rieku, potrebujete loďku; aby ste prešli oceán, potrebujete loď; takže 
ak máte prejsť z jedného sveta do druhého, potrebujete túto loď, ktorá sa volá viera. A tie 
nešťastia  
a skúšky sú taktiež nevyhnutné – sú palivom, vaším cestovným lístkom. Každý, kto by chcel 
zmeniť cestu nevyhnutného zákona, je hlúpym človekom. Každý, kto hovorí: „Prečo mi dal 
Boh tieto utrpenia?“, kto reptá, je hlúpy človek v plnom zmysle slova. Avšak každý, kto povie 
„Chcem poznať ich význam“, a je vďačný za ne, je rozumný človek. Všimnite si: keď postretli 
Jozefa nešťastia, nezačal reptať, ale privítal ich s radosťou v duši a poďakoval sa Bohu, že 
nespyšnel, keď sa mu na dvore pána začalo dobre dariť. Keď mu dal pán oveľa väčšie bohatstvo, 
než to, ktoré mu ponúkala tá žena. Povedal si: „Mám dodržať jeden zákon – nesmiem zhrešiť. 
Teda zábava v tomto zmysle slova je hriech. 
V čom spočíva hriech? Všetko, čo nerodí, nemá v sebe plod alebo zárodok, je hriechom. Žena, 
ktorá zvádza, hýri bez toho, aby rodila, hreší. Počatie vykúpi hriech. Každá činnosť, ktorá v sebe 
nenosí život, je zločinným mrhaním energie. Ak vás niekto nabáda spáchať hriech, chce, aby ste 
premárnili svoju božskú energiu. Vypijete čašu vína – na druhý deň vás bolí hlava; čo ste získali? 
Stali ste sa šľachetnejším – nie. Prečo robíme také veci, ktoré nič neprinesú nášmu charakteru? 
Všetci by sme sa mali venovať iba takým zábavám, ktoré sú povolené, zákonné, prirodzené. 
Zoberte si trebárs nejakého chlapca a dievča, ktorí sa hrajú s koníkmi a bábikami – tieto veci im 
prinášajú určitú zábavu, no zároveň pôsobia aj výchovne, pripravujú ich na iné služby. Teda aj 
pre dospelých existujú v živote zábavy, ktorých sa môžu zúčastňovať. No niektoré zábavy vždy 
spôsobujú narušenie ľudských citov, ľudských síl, ľudského spasenia. Neprirodzený život, 
takzvaná skrytá, nezákonná láska, ktorú praktizujú niektorí muži a ženy, vplýva záporne na ich 
srdce a rozum. Niekoho ľúbite, spýtajte sa však, či sa to páči Bohu, či to prináša úžitok tomu, 
ktorého ľúbite, či morálne nerozvraciate jeho dušu a um. Jozef bol mladý, nepoškvrnený; nejakej 
mladej žene sa zachcelo poškvrniť ho, no on sa nepoddal jej pokušeniu; bol by poškvrnil svoje 
meno, na ktoré by nezostala ani spomienka. Všimnite si, najskôr žena, Eva, bola vystavená 
skúške, nezvládla ju, potom aj jej muž; teraz je vystavený skúške muž. Bola to tá istá zmyja, ktorá 
uštipla Evu v záhrade: „Pozri, ak ochutnáš z tohto stromu, aké vedomosti, akú silu budeš mať, 
budeš ako Boh.“; Eva sa podvolila a povedala: „Pre slávu som to schopná urobiť“, pretože to 
bola formálna nevera. Tá istá zmyja sa predstavila aj Jozefovi vo forme ženy a povedala mu: 
„Poď so mnou“; no on povedal „nie“. Potom prišli utrpenia, no prišlo aj pozdvihnutie. Muž a 
žena predstavujú dva princípy, dve veľké rozumné sily, ktoré pôsobia: jednu silu nazývame 
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aktívnou, druhú – pasívnou, jedna je tvoriaca, druha prijímajúca – dva procesy v prírode, ktoré 
sa striedajú. Boh nedáva vždy, niekedy aj berie. V jednom vzťahu dáva, v druhom berie. Z 
jednej strany oceán prináša súši vlahu, z druhej strany sa táto vlaha vracia do oceánu 
prostredníctvom riek. Z tohto pohľadu muž a žena sú dva princípy, ktoré pracujú – jeden 
princíp je tvorivý, volá sa muž, Stvoriteľ, druhý, pasívny, nazývaný žena alebo Boh – je to isté. Z 
toho vyplýva, že v živote musíme byť v obidvoch prípadoch verní týmto princípom. Ak chce 
svet získať blahá, získame ich, ak budeme dodržiavať tento vznešený boží princíp. Ak ste verní 
Bohu, všetky túžby a želania vášho rozumu a vášho srdca sa dajú splniť. Dosiahnete ich len 
jediným spôsobom – cez Boha: iba on môže uspokojiť vaše myšlienky a želania. Matka sa stará 
o dieťa, učiteľ vychováva žiaka; tak, ako nemôže dieťa vyrásť bez matky, tak sa ani žiak nemôže 
niečomu naučiť bez učiteľa. Jozef počúval hlas svojho učiteľa, Ktorý bol v ňom – Boha, ktorý 
ho učil dodržiavať veľký zákon pohybu a uvádzania života do pohybu. Všetky naše snaženia v 
živote musia byť smerované k tomu, aby sme zdokonalili náš charakter. Život by sme nemali 
chápať tak, ako ho chápu niektorí ľudia dnes – ohraničene, tak, ako ho chápe vedec, doktor, 
filozof, nie; my musíme chápať život tak, ako ho Boh ohraničil. Všetci ľudia vidia veci čiastočne: 
súčasná veda poukazuje iba na jednu časť vecí; genialita jedného talentovaného hudobníka 
zahŕňa iba jednu malú časť priestoru, rozum filozofa taktiež; sila zdravého človeka je ohraničená 
iba jeho svalmi. Niekto povie: „Je rozumovo silný“. Rozumove silný môže byť človek iba vtedy, 
keď je jeho sila v súlade so všetkými božími zákonmi a keď on sám je v harmónii so všetkými 
bytosťami, ktoré ho obklopujú – od najnižších po najvyššie. Vtedy môže jeho silný, mocný 
charakter urobiť všetko, pretože vtedy ho všetky bytosti podporujú. Keď sme v rozpore s 
týmito božími zákonmi, objavuje sa protirečenie v našom rozume a všetky nešťastia, ktoré nás v 
živote stretávajú. Prečo sa nám niekedy nedarí? Chceme konať dobro bez toho, aby sme 
prehodnotili, či to, čo konáme, je dobré. Myslíme si, že to, čo zamýšľame robiť, je rozumné a že 
sa to bude realizovať; premýšľame o tom hore-dolu, zľava-doprava, zpredu-dozadu, no nič sa 
nedeje. Niekedy sa čudujeme, prečo nenapredujeme, prečo naša pamäť slábne, prečo je 
nevnímavá. Sami si stále vnášame od základu zmätok do nášho života. Treba rozmútiť vodu, 
keď sa lovia ryby, ale mútiť ju neustále, to nie. Často sa žena hnevá na muža a múti mu vodu. 
„Čo chceš? Sukňu? Tu máš sukňu“ povie muž. Zbystrí sa hladina jazera. Zajtra chce žena zasa 
chytiť rybu – zasa zamúti vodu: teraz však už chce hodvábnu sukňu, hodinky, chce ísť na 
prechádzku. „Na, tu máš“ odpovedá jej muž. No tento muž jedného dňa zostane na dne, nemá 
peniaze a – čo urobí? – rozhodne sa utiecť. Teda jazero jedného dňa vyschne a zostane bez rýb, 
ba dokonca aj bez vody. Čo bude potom žena mútiť ? Ak neustále mútime život, privádzame do 
rozpakov aj sami seba – takto nemožno chápať život. Mútime, mútime, až napokon zomrieme. 
Uvažovali ste nad tým, čo je smrť? Na obrázkoch je nakreslená – človek pozostávajúci z kostí s 
kosou v rukách. Overili ste si, či je to tak? „Nie; mama aj babka mi povedali, že je to 
tak.“ Možnože je to naozaj tak, no pochopili ste zmysel tých kostí, prečo je smrť znázornená 
ako človek bez svalov? Musíte byť čistí, ako kosti, ktoré sú biele; to znamená, že musíte byť 
šľachetní. Všetko, čo nie je čisté, bude vyhodené; iba šľachetnosť nebude. Máte emblém, aby ste 
neboli zasiahnutí. Ak nedodržíte Boží zákon, budete potrestaní. Strach pred potrestaním musí 
mať človek pred, a nie po spáchaní hriechu. Plač nespasí človeka; spasenie spočíva v 
organizovaní nášho rozumu, nášho srdca a nášho tela. To je našou úlohou na zemi. Na to máme 
dobrý príklad v Starom zákone – najlepší charakter v osobe Jozefa.A keď čítame tieto hlavy, 
musíme dobre pochopiť Jozefov charakter. Nemyslime si, že bol hlúpy; bol veľmi rozumný, a 
preto, ako vidíte, ľúbil ho jeho otec; láska vždy vychádza z múdrosti. No Jozef mal súčasne aj 
šľachetné srdce. Jeho otec to vedel, no jeho bratia si mysleli, že ho má otec rád kvôli niektorým 
vonkajším hodnotám. A predali ho. No nech sa nachádzal v akýchkoľvek ťažkých podmienkach, 
jeho charakter ho vždy pozdvihol. Pre jeho cenné vlastnosti mu dal jeho pán vysoký post; v 
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druhej skúške bol daný do väzenia, no aj tam bol pozdvihnutý, a napokon ho Boh vyslobodil z 
väzenia, v ktorom strávil – čítali ste, koľko? – dva roky – čas určený na výchovu. Aké je vaše 
väzenie? Vaše súčasné telo. Jedného dňa musíte vyjsť z tohto väzenia, špinavého, 
nehygienického. Doteraz ste sa častovali, no neviete, aký emblém nosí v sebe víno. Pekár musí 
byť odstavený a ten, kto hostil vínom – musí znovu nastúpiť do svojej služby – jeden životný 
princíp, aktívny, sa musí vždy obetovať. A víno musí ochladiť život. Ono má veľkú silu, no 
pretože súčasní ľudia nie sú vopred pripravení, vzrušuje ich: nemajú taký organizmus, aby ho 
využili. Ak dáme víno do fľaše a začne fermentovať, fľaša pukne. 
No vráťme sa k Jozefovmu charakteru. Vidíme, že mal triezvy, rozvážny um, ktorý pochopil 
základné zákony života. Mal šľachetné srdce a za žiadnu cenu nechcel sklamať sľub, ktorý dal 
Bohu. – „Dal som čestné slovo svojmu Pánovi, aj Bohu, že Mu budem verne slúžiť a že Ho 
nesklamem.“ Z toho vyplýva, že nebol takým mládencom, ktorý by sa dal stiahnuť zlými 
pohnútkami a želaniami; v každom prípade ho viedli šľachetné podnety a srdce a um mal 
vyvážené. Aby v nás mohol žiť Boh, musia byť náš um a naše srdce v zhode, musia byť 
vyvážené. Ak sa medzi nimi objaví nesúhlas, Boh v nás nežije. Sú miesta, kde prebýva anarchia, 
ako je to v Srbsku a v celom svete, lebo um a srdce ľudí nie sú v zhode, pretože chcú mať viac, 
ale nikto nedáva; cieľom každého je okradnúť blížneho, v dôsledku čoho medzi nimi vždy 
existujú konflikty. Je to všeobecný zákon medzi malými, ale aj veľkými bytosťami. Väčšina chce 
žiť. Jedni sú ešte pri svojich otcoch a rozprávajú, aké sny videli, druhí patria k druhej kategórii – 
boli predaní svojimi bratmi do Egypta, na dvor veľkého dvorana, kde sú vystavení pokušeniu 
jeho ženy, tretí sú vo väzení. Najlepšie je, keď predstúpite pred Faraóna. No k tomu, aby ste 
predstúpili pred Faraóna, musíte prejsť troma etapami – troma školami, troma kurzami; prvý je 
pri otcovi, druhý pri žene, ktorá skúša jeho cudnosť, a Jozef  skúšku urobil – zanechal svoj odev 
a utiekol čistý. Čo znamená zanechať svoj odev? Znamená to zanechať plášť duše – tela. Svet ti 
hovorí tak, ako tá žena: „Poď so mnou, som veľmi pekná; inak pôjdeš do väzenia.“ Skúša ťa, či 
sa dáš zviesť do pokušenia, alebo budeš nasledovať Boží zákon. Musíš sa vzdať všetkého 
blahobytu, ktorý si ťa podmaňuje, aby si zvíťazil nad pokušeniami a  aby si nasledoval Boží 
zákon. Verte v Boha, majte vieru v Neho, určite vás bude čakať veľká budúcnosť, ako Jozefa. o 
tom nemôžu existovať pochybnosti. Hovorím o mládencovi, kráčajúcom po ceste, ktorú mu 
ukázal Boh, a ktorý sa z obyčajného pastiera oviec stal vysokopostaveným v Egypte – nie 
krádežou, klamstvom a zlodejstvom, ale sebazaprením v utrpení a dodržiavaním Božieho 
zákona. Z toho vyplýva, že múdrosť a vedomosti, ktoré môže dosiahnuť váš um, dobrotu, 
ktorú môžete nosiť vo svojom srdci – iba tie vám môžu pomôcť. Nikdy sa nedajte oklamať 
vonkajšími vecami, ktoré by mohli upútať vaše oči, nech by boli akokoľvek lákavé – čierne 
alebo blonďavé. Aby boli vaše ruky také alebo onaké, to závisí od vášho srdca: aký je váš um a 
srdce, taký dom si vybudujete, také okná budete na ňom mať. Človek môže vždy 
prostredníctvom svojho rozumu a srdca zmeniť svoje vonkajšie spoločenské postavenie – zo 
siroty sa môže stať bohatým. No zmeniť ho môže iba vtedy, ak dodržiava Božie zákony. 
Ak sa začneme zaoberať druhou stránkou Jozefovho charakteru, keď sa pri ňom objavili jeho 
bratia, uvidíme, že sa im nepomstil, plakal spolu s nimi a vylial všetku svoju lásku k nim. Z toho 
vyplýva, ak nám niekto v živote spôsobil škodu, nemali by sme mu to vrátiť obdobným 
spôsobom. Myslieť na zlé, pomstiť sa, ohovárať – to nie je charakter; charakter je odpúšťanie, 
iba tak sa môžeš vyzdvihnúť na stupienok šľachetnosti. Tento príklad vidíme u Krista – keď bol 
na kríži a posmievali sa mu, On povedal: „Prepáč im, Pane!“ príde čas, keď sa vás spýtajú: 
„Prepáčili ste tým, ktorí vás okradli, ktorí vás predali?“ Jeden otec povedal svojmu synovi: „Z 
teba nebude človek“. Syn sa odišiel učiť do cudziny, vracia sa, získal na dôležitosti v spoločnosti, 
stal sa vedúcim, jeho prvá práca bola nasledovná: posiela niekoľko strážnikov, unesú jeho otca, 
dovlečú ho k nemu a syn sa ho pýta: „Nuž, čo myslíš, nebude zo mňa človek?“ otec mu na to 
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povedal: „Bolo správne to, čo si urobil, bolo potrebné, aby ma takto sem dovliekli? Si 
nerozumný človek, ktorý nevie, čo robí. Ty si mi mal poslať parádny koč, ktorý by ma 
doviezol.“ Toto je spôsob, ktorý používame aj my. „Ak mi dá Stvoriteľ silu, budem vedieť, ako 
mám vládnuť – budem vešať.“ Tisíce rokov sa ľudia pridřžajú tohto spôsobu – všetci sa bijú a 
každý dom plače. A o koľko sa zlepšil svet? Ani o trochu. Iba láska je tou, ktorá môže vniesť 
šľachetné prvky do ľudskej duše. A trest používa len do tej miery, do akej je nevyhnutné na to, 
aby sa z lásky vykorenili zlé veci. Ten však, kto pri operácii reže zdravé mäso, nie je rozumným 
chirurgom, ale hlúpym. Takže keď vstúpite do života, musíte dbať na to, aby ste brali na 
vedomie základný zákon – zachovať rovnováhu medzi vašim rozumom a srdcom. 
Mnohí pochybujú o tom, či existuje Boh. Niekto z vás povie: „Veríme , že existuje.“ No ak by 
mali zotrvať na Jozefovom mieste, povedali by ste: „Keby existoval Boh, nebol by ma uvrhol do 
vezenia. Odlúčiť ma od svojho otca, od mojej matky, aby ma bratia predali – to je boh? 
Neveríme.“ Musíte prijímať všetky utrpenia Božej ruky, a keď prídu, musíte sa z nich tešiť: 
utrpenia sú tými kameňmi, ktorými vydvihnete schody vášho domu; sformujú váš charakter; sú 
spojivom medzi človekom a Bohom; iba tak môžete prejsť z jedného sveta do druhého, 
lepšieho. Lepšie niečo, ako sú utrpenia vrámci vášho rastu, na tomto svete niet. Pravdupovediac, 
utrpenia sú pre vás nepríjemné, no vpodstate sú najlepším blahorečením. Ak nejaká duša dlhý 
čas trpela, utrpenia prinesú svôj plod, a ona sa začne radovať. Ak by korene stromov nevysávali 
šťavu, mohli by sme mať osoh zo sladkého ovocia? Ak by matka netrpela, ak by vo svojich 
útrobách nenosila dieťa, mohla by sa tešiť z neho? Ak by otec neobetoval svoj vlastný život, mal 
by radosť? Vážili by si žiaci svojho učiteľa, ak by pri ich výchove nevynaložil žiadne úsilia? Bol 
by človek vyzdvihnutý na Nebesia a dostal sa na vysoký post, keby ležal horeznačky? Od 
jedného po druhý koniec sveta je život pozliepaný iba z utrpení. Sú akoby údermi sochára, 
pomocou ktorých vytvára sochu. Ak pochopíme hlboký zmysel utrpení, pochopíme, že sú 
procesom, ktorý opracováva náš charakter. A keď udrieme kladivom posledné údery, ktorými sa 
dopracováva náš charakter, vtedy prestanú naše utrpenia a objaví sa veľká statua nášho života. 
Pripravujeme sa na odchod do Neba. Čo tam prinesieme? Náš charakter – to je naše bohatstvo. 
Vy, ženy a muži, ste radi peknými, urastenými, so šľachetnými vlastnosťami, no keď vykročíte 
do sveta, čo povedia ľudia, ak zistia, že nemáte šľachetný charakter? Povedia snáď, že vo vašej 
tvári vidia čnostného človeka. Ak nemá človek pekný vonkajší vzhľad, ale má zdravý rozum a 
dobré srdce, ľudia povedia: „To je charakterný človek.“ A to je najlepšia pochvala, ktorá sa nám 
môže od sveta dostať. Ak máme takýto rozum a srdce, svet nás potrebuje. V Egypte bolo počas 
vlády Faraóna veľa šikovných Egypťanov; prečo postavil Faraón na prvé miesto cudzinca, a nie 
ich? Pre jeho pekné črty? Nie. Pre jeho rozum a dobrotu. Ak sme ako on, svet nám prisúdi také 
isté miesto; ak sme hlúpi, aj svet nás odhodí. Súčasní ľudia sa práve spoliehajú na niečo úplne 
opačné, hovoria: Človek nemusí byť šľachetný, šľachetnosť je hlúposť. Nerozumejú tomu, čo 
hovoria; vonkajšie, cudzie veci sa berú aj na Veľkú Noc; no charakter zostane naveky u nás – 
práve ten je cenný. Dnes stojíte pred takými istými skúškami – ste roztržití ako Egypťania v tom 
čase, keď žil Jozef; neviete, čo sa môže odohrať nasledujúceho dňa. Osud, budúcnosť nie je v 
našich rukách. Nemôžete predvídať, aký obrat nadobudnú udalosti. No osud by zostal vo vašich 
rukách, keby ste mali vieru a spoľahnutie sa na Boha tak, ako to robil Jozef. Takto by ste určite 
zmenili svoj osud, kdekoľvek by ste sa nachádzali, do akejkoľvek situácie by ste sa dostali – tak, 
ako maslo by ste vyplávali nad vodu. Prvou dôležitou vecou k tomu je, aby ste sa nebáli a 
neznepokojovali; musíte mať smelosť a rozhodnosť, nesmiete byť ustráchaní. Strach musí 
odstúpiť miesto rozvážnosti. Váhať môžete iba vtedy, ak neviete odpovedať na otázku, neviete, 
či je správna alebo nie, no ak ste problém vyriešili a myslíte, že správne, v každom prípade ho 
zverejnite a obhájte. Jozef nastolil otázku žene – „s tebou to nemôžem urobiť“. Zlé následky, 
samozrejme prišli – chytili ho a zatvorili do väzenia, ale Boh bol s ním. 
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Pri formovaní charakteru je nevyhnutná trpezlivosť. Je základom všetkého. V Jozefovom 
charaktere skutočne vidíme veľkú trpezlivosť: vôbec sa neznepokojoval vo väzení, pracoval, učil 
sa, bol pripravený všetko pretrpieť. Trpezlivosť je taká charakterová črta, s ktorou sa človek 
nerodí, musí sa  snažiť o jej nadobudnutie. Všetky utrpenia na svete majú za cieľ iba sformovať 
v nás trpezlivosť, naučiť sa trpieť, byť chladnokrvnými, hľadieť s vierou do budúcnosti, nedať 
sa znechutiť žiadnymi ťažkosťami a sklamaniami. Mladá deva môže povedať: „Mojou túžbou je 
vydať sa podľa môjho ideálu“, keď sa vydá, povie: „Môj život sa zastavil“. Nie, je na začiatku 
života. Niekto povie: „Stratil som peniaze“. – No a čo? Si na začiatku svojho života – nič si 
nestratil. „Stratil som zdravie.“ – si na začiatku svojho života, iné zdravie získaš. Nech sa 
nachádzame v akejkoľvek situácii, musíme všetko pretrpieť a utiekať sa k Bohu až do poslednej 
minúty. Táto viera musí byť hlboká v každom našom počínaní. Niektorí chcú mať dobrú 
spoločnosť, aby boli obklopení dobrými ľuďmi. Jozef ako cudzinec žil medzi cudzími ľuďmi, 
no dokázal svojím rozumom a srdcom urobiť z týchto ľudí dobrých priateľov. Niekto povie: 
„Ľudia sú hriešni“ – Práve z takýchto ľudí si vytvorte priateľov; majú šľachetné duše. Dnešný 
kresťan hovorí: „Je neveriaci, je ešte zelený.“ – Predsa musí byť najskôr zelený, aby potom 
dozrel. Všetko, čo vyrastie zo zeme, je najskôr zelené, nedozrieva hneď. Zeleň je proces, v 
ktorom sa sajú šťavy a keď sa nasajú, začína zrenie. „Uráža ma, keď mi povedia, že som 
zelený.“ – to je veľmi dobré, že si zelený; nikto ťa neuráža; ak si šľachetný človek, prácou 
jedného dňa dozrieš. Kto nie je zelený, nemôže uzrieť. Ak nie je zelený, bude suchý; a v suchom 
niet procesu rozvoja. Ak ste zelení, teším sa z vás; byť zeleným je dobrou vlastnosťou; keď 
dozrejete, budete žltými, ako zlato. Všetci majú radi peniaze – dozrievanie. Niektorí ľudia nie sú 
dozretí. Viete, čo sú peniaze? To, keď ste dozreli. Život spočíva v postupnom rozvoji od 
zeleného k zrelému; tento postupný proces sa vo vede nazýva evolúcia, rozvoj. Je nevyhnutný, 
pokiaľ všetci ľudia ukončia proces rozvoja a získajú všetky vedomosti a dobrotu svojho srdca. 
Keď získajú všetky tieto šťavy, Boh zošle svoje požehnanie a dozrejú vo vás plody. Vtedy sa 
zjaví Boh. Pokiaľ ste ešte zelení, hľadí na vás zobďaleč. Keď dozrejete, určite k vám príde a 
odtrhne vaše zrelé plody, pretože On ich potrebuje. Keď začnete chápať, keď začnete 
oddeľovať podstatné od nepodstatného, trvalé od dočasného, keď sa váš charakter sformuje a 
spevnie, keď plody vašej záhrady začnú dozrievať, vtedy budete prepustení z väzenia a 
predstavení vládcovi tohto sveta, aby ste vyložili dva sny života a prednesiete pravdu nie ako 
väzni, ale ako slobodní. Vtedy sa pravda stane vencom na vašej hlave a snopy na vašej roli sa 
vám uklonia a slnce, luna a jedenásť hviezd na Nebi vás pozdravia. Vtedy pochopíte hlboký 
zmysel pozemského života. Vtedy sa zjaví Boh a bude Božia ríša na zemi. 
  
(Beseda uskutočnená 20. júla 1914 v Sofii.) 
Preložila: Gabriela Žlebeková 
  

Zákony Služby 
 „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som Ja, tam bude aj Môj služobník. Kto bude mne slúžť, toho 
poctí Otec.“ 

Ev. Podľa Jána 12:26 
  
Skutočne, mnohí si kladú otázku, aký zmysel sa ukrýva v slovách: „Kto bude mne slúžť, toho 
poctí Otec.“ Vo svete existujú rôzne snahy: súčasní ľudia sa snažia získať vedomosti, bohatstvo, 
pôdu, domy, slávu, vznešenosť, silu – majú snahu získať veľa vecí. Ježiš nástojí iba na jednom: 
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na službe – aby človek vedel, ako slúžiť. Sluha – to je jedno prozaické slovo, ktoré zobrazuje 
najnižšie spoločenské postavenie. Existujú rôzni sluhovia – v nejakej pivárni, v krčme, v kuchyni, 
divadle, v univerzite, v ministerstve atď. Svojím spôsobom sú všetci ľudia sluhami, avšak nie 
všetci si to priznávajú. Vo svete existujú teda dva druhy služobníkov: jedni, ktorí chápu svoje 
povinnosti a vedia, ako ich plniť, a druhí nevedia, ako slúžiť. Týchto voláme vládnucimi ľuďmi, 
pánmi, ktorí sedia a čakajú, aby im druhí slúžili, učia druhých, ako majú robiť a slúžiť. Každý 
chce byť v prvej kategórii – pánom. Avšak kresťanské učenie používa diametrálne odlišný 
princíp; používa princíp, ktorý hovorí, že ten, kto chce byť pánom, musí byť sluhom; hovorí, že 
Syn Boží neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil. Sme prinútení byť sluhami podľa zákona o 
nevyhnutnosti. Niekto povie: “Ja som pánom”; nie, klame sa, ak si myslí, že je slobodný, že 
nikomu neslúži; prinajmenšom slúži svojmu žalúdku, ktorý ho núti robiť aj také veci, ktoré nie 
vždy sú preňho príjemnými – musí mu dobre navariť, musí jesť a prežuť jedlo veľmi dobre, 
pretože ak by mu takto neslúžil, žalúdok vráti jedlo nazad a potrestá ho; povie mu: „Musíš mi 
dobre slúžiť, lebo inak ťa prepustím”. Niektorí si myslia, že iba pán prepúšťa svojich sluhov, no 
aj žalúdok prepúšťa svojho pána. Nože sa spýtajte lekára, čo robí žalúdok, keď mu neslúžia 
dobre; uvidíte, ako prepustí svojho pána! Služba je vlastnosť. Koľko nešťastia pochádza vo 
svete z toho, že nevieme, ako slúžiť! Ak sa matka naučí, ako vychovávať svoje deti, ak sa učiteľ 
naučí, ako má vyučovať svojich žiakov, ak sa vláda naučí, ako má slúžiť obyvateľom, aby 
uspokojila ich potreby, aby vytvorila zákony, nevyhnutné pre ich rozvoj, svet by mal inú tvár ako 
teraz. Súčasná civilizácia je dnes vystavená veľkej skúške – milióny ľudí povolávajú slúžiť do 
armády – niektorí  nosia kefy, druhí vkladajú pušný prach do dela, strelné granáty, iní držia malé 
špagáty, ktoré keď napnú, zahrmí, iní zasa slúžia koňom; všetko je to iba služba. Aký osud 
očakáva týchto sluhov? Všetky tieto hlavy, nohy, svaly budú rozdrobené, pomiešané, stanú sa 
kašou. Toto ľudia nazývajú civilizáciou, kultúrou; súčasné národy hovoria: „My nepotrebujeme 
Pána – veda nás pozdvihne”. Avšak čomu nás naučila – byť tvrdými, robiť pušky a granáty? 
Áno, veda nás priviedla k tejto skúške, aby sme sa podrobili nebezpečnému pokusu, a teraz nás 
Nebesá skúšajú službou, ktorá je nám vnútená. Svet vyžaduje, aby mu svoji sluhovia slúžili, no 
Pán si žiada taktiež svoje. Kristus hovorí: „Kto slúži Mne, toho si bude vážiť aj Môj otec.” My 
stále niečo vybavujeme, avšak stále všetko zostáva nevybavené. Sme chorí, zavoláme lekárov, 
aby nás vyliečili, no pri tom všetkom aj tak na nás číha smrť. Budujeme domy, postavíme k nim 
strážnikov, aby neokradli naše bohatstvá, avšak napokon nás predsa len okradnú. Kristus hovorí: 
„Toľko tisíc rokov ste slúžili tomuto vášmu princípu a vidíte jeho následky; ak by ste však slúžili 
Mne, pochopili by ste zmysel vášho života”. My musíme slúžiť tak, ako Kristus, neprišiel, aby 
mu slúžili, ale aby On slúžil. Ľudia sa musia stať služobníkmi pre slabších, nemohúcich. 
Nesmieme dopustiť, aby zlí ľudia slúžili svetu. Viete, prečo je súčasná spoločnosť pokazená? 
Matky, ktoré musia samy vychovávať svoje deti, prenechávajú ich výchovu skazeným a 
nevzdelaným slúžkam, a ony odchádzajú do divadla, na bály, do pivární a za inými zábavami. 
Čomu naučia deti ľahkomyseľné a nevzdelané slúžky? Tomu, čo ony vedia. Slúžky vychovávajú 
súčasné deti nielen v Bulharsku, ale aj vo Francúzsku, Nemecku, Amerike – všade. Nehovorím, 
že všetky slúžky sú ľahkovážne, avšak väčšina z nich je taká, príčinou čoho sú ich páni. Ak by 
boli matky slúžkami (v pravom zmysle slova) pri výchove svojich detí, svet by mal inú tvár. 
Taktiež aj keby bol otec vychovávateľom svojich synov. Keďže sa otec a matka vzdávajú svojich 
povinností a prenechávajú výchovu svojich detí ľahkomyseľným slúžkam, ktoré nechápu, v čom 
spočíva život, a oni si idú užívať, výsledky sú zlé. Slúžka nemôže vychovávať dieťa, pretože ho 
neporodila a nepociťuje k nemu lásku. Povie si: “Ak si pani užíva v pivárni, prečo by som sa ja 
mala starať o jej deti?” 
Vysvetlím vám, v čom spočíva prisluhovanie, aké vlastnosti musí mať sluha. Musí mať 
predovšetkým šľachetné srdce, musí byť citlivý, prívetivý, musí byť pokorný, plastický – aby sa 
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mohol prispôsobiť všetkým podmienkam; pritom musí byť pracovitý, nie lenivý. Život je 
náročný a my mu musíme slúžiť, ako treba. Ak sa súčasný krajčír pomýli pri šití nejakého odevu 
a neušije ho, ako treba, vrátia mu ho, avšak on musí zaplatiť aj za látku, aj za všetky škody; to 
isté platí aj v prírode: dáva nám látku – život, ktorý máme, je druh látky – a hovorí nám: 
„Vystrihnite a ušite tento odev”, ale ak ho nemôžeme dobre zošiť, potrestá nás. Ak sa chceme 
naučiť, ako treba slúžiť, musíme sa obrátiť ku Kristovi, aby nás On naučil. Sluha musí byť 
veľmi rozumný: hlúpy človek nemôže slúžiť, ako treba. Učiteľ, svätci – aj oni sú sluhovia. Ak 
učiteľ rozumie svojmu povolaniu, musí najskôr rozumieť detskej duši, aby vedel, ako má 
nasmerovať dieťa k vede. Svätec musí rozumieť duši svojich veriacich, aby mohol dať náležitú 
potravu pre ich srdcia. Musíme mať aj inú vlastnosť – veľkú trpezlivosť. Väčšina nazýva 
trpezlivých ľudí volmi –  „on je vol” hovoria. Byť trpezlivým neznamená byť volom; 
trpezlivosť je rozumný akt; aby sme mohli pretrpieť vonkajšie nezhody života, musíme mať 
vnútornú rovnováhu duše, srdca, rozumu. Uvediem príklad o jednom matematikovi z dávnych 
čias. Pracoval dvadsať rokov na nejakých výpočtoch, vo svojej izbe mal porozhadzované rôzne 
knižky a vždy si zatváral svoju izbu; jedného dňa ju však zabudol zamknúť, vošla slúžka, aby ju 
upratala, uvidela veľa knižiek porozhadzovaných po dlážke, pozbierala všetky listy, hodila ich do 
pece a spálila – dobre vyčistila izbu. Zrazu sa vrátil matematik a spýtal sa: „Kde sú 
porozhadzované listy?” – „Hodila som ich do pece; len sa pozrite, ako je teraz poupratované” – 
znela jej odpoveď. My slúžime ako táto slúžka – zbierame listy, to nie je potrebné, tamto nie je 
potrebné, hajde do pece. Tento učený človek, ktorého dvadsaťročná filozofická práca sa zničila, 
sa nesprával tak, ako by sme sa správali my, ale preukázal príkladnú trpezlivosť: nič iné neurobil, 
iba jej povedal: „Druhýkrát to nerob”. Teraz sa vy nachádzate v takom období – váš dom je 
otvorený, vaša slúžka zbiera všetky listy, ktoré jedného dňa uvidíte horieť v šporáku, a ak 
jedného dňa nájdete dom vyupratovaný podľa jej zásad, čo jej poviete? Viem, že príde plač – 
„Pane, ja som ten najhorší? Len mne si dal takýto osud? A my si myslíme, že rozumieme 
Božiemu Zákonu! Musíme povedať tak, ako tento filozof – „Prosím, druhýkrát to nerob.” A 
súčasne si musíme uvedomiť, že si musíme svoje veci udržiavať vporiadku, aby sme nenechávali 
svoju izbu otvorenú a napospas sluhom. 
Kristus hovorí: „Kto bude mne slúžť, toho poctí Otec.“. Všetci stále uvažujete o tomto svete, o týchto 
prechodných veciach, chcete vybaviť terajšie, súčasné záležitosti, ale veľa dôležitých otázok 
nechávate nevyriešených – vaše vzťahy k Pánovi, Ktorý vás jedného dňa povolá, aby ste 
predložili účet. Ten deň prichádza. Viete, kde budete o niekoľko rokov? Viete, čo sa vtedy v 
Európe rozpúta? Aká bude situácia? Neviete. Súčasný svet bude oveľa viac očistený, dostane 
dobrú injekciu na zlepšenie života. Ľudia, ktorí prichádzajú na pomoc civilizácii, musia využiť 
Kristove princípy, naučiť sa slúžiť, a tí, ktorí nevedia slúžiť tak, ako si to Kristus želá, nemajú 
šancu na rozvoj. Darvinova teória hlási, že prežijú iba schopní, zdraví ľudia. Skutočne,  prežijú 
iba tí ľudia, ktorí sú duchovne aj morálne zdraví; prežijú aj telesne zdraví ľudia, pokiaľ majú 
vnútornú morálnu silu. Neklamte sami seba myšlienkou, že zdravie spočíva v tlstej tvári a celom 
tele – v tom, aby mal človek silnejší krk, väčšie brucho, aby bol tlstejší, aby viacej jedol. Ak sa 
prežije celý život v jedení a pití, nie je to choroba? Koľko kilov jedla treba stokilovému človeku? 
Poznám jednu Angličanku, ktorá jedávala po deväť kilov chleba, inú zasa, ktorá jedávala chlieb a 
kávu, určenú  pre 72 detí; to je chorobný stav. Nie som proti jedeniu, no súčasní ľudia si myslia, 
že všetko spočíva v jedení. Skutočne, jedlo zaberá jednu tretinu nášho života, pretože od rána do 
večera slúžime iba jedlu: ráno zvažujeme, čo piť, či čaj alebo mlieko, či má byť mlieko 
pripravené s kakaom po nemecky alebo s kávou po turecky, či má byť so smotanou alebo bez 
nej; len čo sme sa naraňajkovali, začíname myslieť, čo na obed, či budeme kurča alebo radšej 
hovädzie mäso, na aký spôsob bude pripravené, či bude s rajčinami alebo tekvičkami, či bude 
mäso mleté, či bude toto alebo tamto; keď ukončíme obed, začíname uvažovať nad večerou. 
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Niekedy sme spokojní s jedlom, inokedy nie. Neustále striedame jedlá. A skutočne, varenie sa 
stalo hotovou kuchárskou vedou, ktorú ľudia študujú a špecializujú sa. Je to síce pekné, no nie je 
to jediným životným cieľom. Sila jedla, ktorú môže zužitkovať náš žalúdok, nezávisí od toho, 
ako je pripravené. Nemyslime si, že keď pridáme o niečo viac soli, korenia, masla, jedlo bude 
zdravšie – to všetko je kvôli našej chuti, ústam. Aby sme zistili, či je jedlo dobré, musí byť v 
žalúdku asi pol hodinu: ak pociťujeme v žalúdku malú ťažobu, nevoľnosť, žalúdok hovorí: 
„toto jedlo neprispieva vášmu zdraviu, nemôžem vám dať potrebné tráviace šťavy”. Nasledujúci 
deň povieme: „Nože si daj trochu viacej, aby si usilovnejšie pracoval”, až pokiaľ lekári 
neskonštatujú rozšírenie žalúdka. Súčasní ľudia žijú iba pre svoj žalúdok, preto je ich nadmerné 
úsilie pohltené myšlienkami a pocitmi o ňom. Učiteľ vyučuje v škole a uvažuje, koľko peňazí 
zarobí – či 300 alebo 400 leva, koľko minie na jedlo, na to a na ono. Celý problém spočíva iba v 
jedení, preto sa čudujeme, prečo sa nemôžeme povzniesť ako učitelia a svätci. Všetci sa snažíme 
priviesť telo k lepšiemu zdravotnému stavu – aké jedlo mu máme dať, aký byt zadovážiť; všetci 
pracujeme na vonkajšom obale vecí, no nikto nepomyslí na vnútornú stránku ľudského života. 
Tak ako musí byť náš byt pekne zariadený, tak musí byť vporiadku aj náš um. Tak ako je pre 
naše telo nevyhnutný hygienický dom, tak musí byť hygienicky postarané aj o naše srdce. 
Nepokladám za rozumného človeka, ktorý má hygienický dom, no nemá postarané o hygienu 
srdca. Takže ak posudzujeme krajnosti, venujeme veľkú pozornosť iba službe určitým 
vonkajším veciam, avšak potrebné by bolo na prvom mieste venovať pozornosť svojmu umu a 
srdcu, až potom svojmu telu. Iba ak takto budujeme svoj život, dostane sa nám Božieho 
požehnania.  
Kristus hovorí: „Ak mi niekto slúži, nech mi ponúkne srdce”: preto prišiel na zem, aby 
zušľachtil tvoje srdce. V čom to spočíva? Aby sa odstránili všetky buriny, nedostatky nášho 
života. Ste oddávna Kresťanmi, všetci nasledujete Krista, no ak by vás teraz povolal ku skúškam, 
koľkí z vás by urobili skúšku z trpezlivosti a pokory, ak by ste mali vyriešiť túto úlohu nielen 
teoreticky, ale aj prakticky, alebo aj skúšku z iných čností: spravodlivosti, lásky, pravdy, múdrosti? 
Myslíte si, že by ste neboli zo skúšky vyhodení? Či vás ľudia ľúbia, tomu rozumiete, ale či vy 
ľúbite druhých, tomu ste neporozumeli. Keďže Boh žiada, aby sme ľúbili druhých, musíme ísť v 
tejto láske až k sebazapretiu. Často hovoríme: „Títo ľudia ma zjedli, okradli ma!” ale či sme aj 
my neokradli Boha – všetky bohatstvá, ktoré sme tu našli na zemi? Boh teraz zišiel na zem a 
hovorí všetkým svojim sluhom, ktorí kradli a klamali: „Stačilo krádeží a klamstiev, poďte a 
prineste mi účet!” – To je dnešná európska vojna. Boh hovorí: „Dajte odplatu za to, čo som 
vám dal, ako ste to využili. Mnohí povedia, že ekonomické podmienky spôsobili túto vojnu: 
Nemecko malo málo zeme, preto sa bilo. Dobre, Nemecko malo málo zeme, ale Rusko a 
Anglicko nie. Takže problém nie je v zemi – existuje niečo iné, čo ľuďom chýba. Každý chce 
byť vládcom, každá rasa, ktorá mocnie, chce vládnuť, každý národ chce byť vládcom nad inými 
národmi, preto dochádza k zrážkam. Ak by sa všetci ľudia riadili Kristovým princípom slúžiť 
ľudstvu, keby mal každý svoj okruh práce a prispel by svojou „troškou do mlyna”, nedochádzalo 
by k žiadnym nedorozumeniam. Teraz sa všetci ozbrojujú, aby mohli vládnuť. Hovoríme: „Akí 
sú hlúpi tí, čo bojujú!” To, čo sa dnes deje, deje sa s každým z nás: vojdite do niektorého domu a 
všimnite si: zoberú sa dvaja mladí, všetci blízki sa radujú – „to je dvojica, ktorá si bude nažívať v 
mieri a zhode”; o dva-tri mesiace uvidíš rozčarovanú ženu, muža tiež – bijú sa doma; žena chce 
rozkazovať, muž hovorí: „Ja som tu pánom v dome”. Avšak vskutočnosti sa obidvaja klamú: ani 
jeden ani druhí nie sú vládcami, obaja sú sluhami. „Ale bolo povedané že muž je hlavou”. Byť 
hlavou neznamená byť vládcom; byť hlavou znamená bať dobrým sluhom a obidvaja majú 
povedať: „Sme sluhami nášho Boha; obaja môžeme byť potrestaní, no ja ti poviem, čo treba 
robiť”. To bolo alegoricky povedané, avšak sa to vo svete denne stáva. Nechajme však muža a 
ženu. Niekedy sme nespokojní, reptáme na seba – prečo? – hovoríme: „Nemám vôľu, nemôžem 
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to a to urobiť.” “Prečo nemáš vôľu; veď si sám sebe pánom; v čom je príčina?” „Nemám 
rozum.” „Ako to, že nemáš rozum; aká je príčina, že nemáš rozum? Musí existovať nejaká 
dôležitá príčina.” V čom spočíva toto vnútorné rozdvojenie človeka? Je príčinou toho, že sme sa 
dostali do protikladu s Bohom, s Veľkým Zákonom. A vždy, keď sa človek dostane do konfliktu 
s Božím Zákonom, povstávajú vnútorné muky, rozdvojovanie, rozum sa privádza do rozpakov, 
nevie, čo robiť, obkolesia ho zlé myšlienky a želania, ktoré netvoria ozajstnú Božiu silu a život 
nadobúda iný tvar. Zlé myšlienky a želania sú ako zmyja, ktorá sa stále ovíja okolo človeka a 
vyciciava ho, pokiaľ všetky šťavy, ktoré môžu vyživovať rozum a srdce, prestanú ho živiť a 
pocíti sa paralýza. Viete, čo robia cvičitelia medveďov, ktorí učia tancovať medvede? Dajú im 
trochu múky a na pysky veľké železné ohnivko, ktorým, keď miknú, medvede sa im podriadia a 
nie sú nebezpečné. Musíme dať aj tomu našemu medveďovi obruč aj reťaz na dolnú peru a 
trochu múky, aby sa uňho nevyvinuli také inštinkty, ktoré by boli nebezpečné. Predstavte si, 
koľko ľudí sa zbláznilo od posadnutia zbohatnúť; vyhrajú tisíc, 10 tisíc, 50 tisíc, stotisíc, milión, 
10 miliónov - a nenasýtia sa. Zhromažďujú a zhromažďujú bohatstvá; načo sú im? Nemajú 
žiaden vnútorný význam. Za účelom zbohatnutia začali sa ľudia učiť rôznym spôsobom vplyvu 
na ľudí, na ich myslenie a správanie pomocou magnetizmu a sugescie. Niekedy boli títo ľudia 
zbojníkmi s puškou v horách, teraz sa pohybujú po mestách a nosia pri sebe iné prostriedky, 
pomocou ktorých okrádajú svojich blížnych. Hovorí sa, že v New Yorku traja americkí 
hypnotizéri prinútili jedného bankára - vo svojich mysliach – podpísať šek na 15 tisíc dolárov, a 
on im dal peniaze. Spôsoby okrádania sa zmenili. Všetci by chceli mať tento dar, túto moc vo 
svete; no viete, aké nešťastie by to spôsobilo? Aj inokedy som uvádzal tento príklad. V jednej 
starej bájke sa hovorí, že jeden človek chcel mať takú silu vo svojich rukách, ktorá by premenila 
na zlato všetko, čoho by sa dotkol. Povedal si: „Ak budem mať takú silu, bude to dobre pre celý 
svet.” Jeden anjel mu povedal: „Ak bude vyslyšaná tvoja prosba, budeš navždy spokojný?” – 
„To bude mojím najväčším šťastím.” – „Nech sa ti splní tvoje želanie.” A keď tento človek 
vošiel do domu, stoly, knihy, poháre – všetko sa premenilo na zlato. Vyšiel na dvor, kamene, 
stromy – všetko bolo zlaté. Povedal si: „Už viacej nebudem sluhom, pánom sa stanem. Ženo, 
sme my ale šťastní ľudia.” Žena prestrela stôl, dala polievku, chlieb, usadili sa aj s ich deťmi k 
stolu, muž zobral do rúk lyžicu, aj ona sa premenila na zlato; pomiešal polievku, aj ona sa 
zmenila na zlato; pohýbal stolom, aj on sa zmenil na zlato; dotkol sa ženy, aj ona sa začala meniť 
na zlato. O chvíľu sa chytil za hlavu a začal prosiť Boha, aby ho zbavil tohto veľkého nešťastia. 
Kam až môže viesť chamtivosť a hlúposť. Môžeme získať takúto schopnosť, no zbaví nás 
života. Bohatstvo je v našom vnútri, nie okolo nás; nespočíva v našej fyzickej sile. Sila človeka 
nespočíva v jeho svaloch, ale v delikátnom a nežnom cite, ktorý môže rozviť všetky ostatné sily. 
Aj Boh tak stvoril svet, že príroda sa podriaďuje na pohľad najslabšej sile – láske. Je tak nežná a 
delikátna, ale vskutočnosti všetko riadi. Keď vojde láska do človeka, rozoberie ho a pretvorí. 
Zoberme si muža, ktorý bil veľa sluhov a slúžiek; príde čas, keď zmäkne a všetko obetuje, aby 
robil dobro. Čo je to za silu, ktorá ovládne človeka? Princíp, o ktorom hovorí Kristus – „Kto 
slúži láske, ten slúži aj Mne”; Kristus hovorí – „Tento sluha bude mať všetko, čo mám aj Ja.” 
Ľudia hľadajú pravdu, no Kristus vložil túto pravdu do života, do onoho horčičného zrnka. Ak 
vložíme malý zákvas, lásku do svojich sŕdc, do sŕdc blížnych, činiteľov, vládcov, pretvorí celý 
svet. Neuznávanie Kristovho učenia vytvorilo vo svete súčasnú kataklizmu. V tejto zrážke a 
strieľaní vylial Boh mlieko do mútnika a ľudia sa zrážajú raz hore, raz dolu, pokiaľ nevyjde na 
povrch maslo; maslo sa využije na jedenie, zvyšok bude srvátka – z jedných sa vytvorí maslo, z 
druhých srvátka. Aj maslo aj srvátku použije Boh pre svoje dobré ciele. Závisí, kto čím bude, 
avšak osud nás všetkých je určený – byť maslom alebo srvátkou. 
Kristus sa otočil k Židom a spýtal sa ich, ktorí chcú byť Jeho žiakmi. Niektorí z nás hovoria: 
„Som veriaci, verím v Krista.” Tí, ktorí iba veria v Krista, sú počúvajúci; Jeho otázka však 
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smeruje k tým, ktorí chcú uplatňovať Jeho zákon. Ak sa dokážete zastaviť a zamyslieť nad 
slovami „slúžim Kristovi”, ak by ste sa pokúsili počas celého roku naučiť sa slúžiť Kristovi, 
dozvedeli by ste sa veľké tajomstvo týchto slov, o ktorm sa tu nemôže hovoriť. Je veľmi 
jednoduché, no musíte mať svetlo. Kristus vám dá svetlo, pri ktorom sa môže rozvíjať; iba On 
vám ho môže dať. Ja vám môžem dať iba semienka, no podmienky, aby vyrástli, vám môže dať 
iba Kristus. Tento pocit lásky nezávisí od našich síl a želaní, závisí od kontaktu, ktorý by sme 
mohli mať s Kristom. Niekto sa pýta: „Kde je kristus?” a očakávajú ho z neba. Kristus je už na 
svete, aj ten posledný ho počuje. Prichádza dvoma spôsobmi. Má dve tváre: jedna je blažená – 
„pokoj vám”, a druhá je zamračená – s ohňom, pušky a delá. On hovorí: „Priveďte tých, ktorí 
neposlúchli Moje učenie, aby pocítili horkosť neuposlúchnutia. Nechcú mi slúžiť, preto nech 
zakúsia všetky horkosti svojich činov. Nech každý zožne to, čo zasial“; tak, ako nemôžeme 
prepáčiť zločincovi, ktorý zabil spústu nevinných detí, a potrestáme ho. 
Kristus sa k nám obráti a povie: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje!“A vy poviete: „Ľahké je 
nasledovať“; môžeme Ho nasledovať a povedať Mu: „Učiteľ“; On vám však môže odpovedať: 
„Nehovoríte tak preto, že chcete Moje učenie, ale preto, že ste sa najedli chlebom a 
rybou.“ Spýta sa vás: „Pomohli ste nejakému chorému, vyliečili ste ho?“ aby slúžil človek Bohu, 
nie je potrebné, aby hľadal Jeho, ale jeho „mladších bratov“. Ľudia žiadajú od Boha, aby boli ich 
deti zdravé, aby im dal peniaze, aby mali postavenie. Dvetisíc rokov sa takto slúžilo Bohu. A 
teraz sa pýta Európy: „Čo ste za toľko rokov pre Mňa urobili? Ak príde Kristus – čo mu poviete? 
Pouvažujte, čo mu na to odpoviete – čo ste Preňho urobili? Môžeme byť spokojní pri tých 
udalostiach, ktoré zastrašujú celý svet? Pre nás je dôležité vedieť, do ktorej kategórie sa 
dostaneme. Mnohí z vás ste chceli vidieť Krista; blíži sa deň, keď Ho uvidíte – niektorí zbližša, 
iní zobďaleč; iní iba hore na oblakoch. Preto hovorím: chvíle, ktoré prežívate, sú pre vás 
najťažšie. Ak máte predstavu, že dosiahnete to alebo ono, veľmi sa mýlite. Radím vám: je málo 
času, ktorý zostáva na to, aby ste sa naučili slúžiť Bohu, aby vás nezastihol nepripravených. 
Nemyslite si, že času je ešte dosť; niet času; pre celé pokolenie niet času. I deti, aj dospelí, svätci 
či vodcovia, cárovia – všetci sa musia naučiť slúžiť Bohu; ak nie, stanú sa srvátkou. Mlieko je už 
podojené od kravy. Čo si myslíte, že vám chcem povedať? Že mlieko už vytieklo zo zeme a že 
Boh už z neho urobil maslo. Túto kravu vidíme všetci; podojená krava – to sme my. Ak nás Boh 
toľko rokov pozýva k Sebe – ako nás má zastihnúť na zemi, keď sa vráti? Čo si pomyslí otec, 
ktorý sa vrátil domov a našiel tam deti, ktoré sa ťahali za vlasy a bili sa? Že ich matka 
nevychovala dobre. Každý má na niekoho niečo: ľudia sa súdia, obyčajní ľudia, občania, učitelia, 
svätci, liberáli, konzervatívci, tesní aj širokí socialisti, medzi cirkvou a učiteľmi a vedou – všade 
existujú rozdiely v názoroch; no my musíme dôjsť k presvedčeniu odhodiť všetko to, čo 
otravuje náš život a v tomto momente sa stať pokornými, tichými kľudnými, aby sme očakávali 
s pokorou veľkú udalosť, ktorá prichádza. Doteraz sa ľudia pýtali, či existuje druhý svet, alebo 
nie; nastáva moment, keď Nebesá povedia, či existujú duchovia, alebo nie; do určitého roku 
uvidíte, či existuje Boh, alebo nie; uvidíte, či môže Boh polepšiť svet, alebo nie. Ak niekto neverí, 
nech trochu vyčká a uverí. Nebudem udávať teraz argumenty – rozumní pochopia to, o čom 
hovorím. 
Otázka pre vás. Kristus chce, aby ste Mu všetci slúžili – tí, ktorí chcú byť Jeho žiakmi, musia Mu 
slúžiť v širokom zmysle slova: musia slúžiť trpiacim, ľuďom, ktorí boli oklamaní, smutní, aby 
im pozdvihli ducha. Ľuďom, ktorí sú zúfalí a pýtajú sa: „Čo s nami bude?“ musíte ukázať 
pravdivú cestu; uvediem vám jeden príklad a tým ukončím. Zastavil sa jeden pútnik v niektorm z 
veľkých hotelov New Yorku. Vošiel do izby, v ktorej bol nejaký pasažier; mal zvyk hlboko spať; 
vnoci niekto podpálil hotel; zobudil sa jeden hosť, odišiel k tuho spiacemu a povedal mu: 
“Stávaj, lebo hotel horí!“ Ospalý mu odpovedal: „Zmizni, nechaj ma spokojne spať!“ „Hovorím 
ti vstaň, lebo horí hotel!“ nástojil prvý. Ospalý vstal a vyhodil ho z izby, zatvoril dvere a znova si 



 

 
49              Doležitosť Malých Vecí 

ľahol spať; oheň obkolesil celý hotel, nášho ospalého hosťa napokon videli na streche, avšak 
nemal mu kto pomôcť. Hovorím vám, že hotel, v ktorom žijete dočasne, horí, a radím vám, aby 
ste sa už teraz zachraňovali, pretože neskôr vyjdete na strechu a budete volať o pomoc, no 
nebude vám mať kto pomôcť. Keď vám oznamujú, že horí hotel, oblečte sa a vyjdite von. 
Všetko, čo horí, sa zrúti, všetky veci, ktoré bránili ľudskému pokroku, budú zrútené a vtedy na 
troskách Boh vybuduje niečo dobré. Nemyslite si však, že život sa skončí. Príde oveľa väčšia 
epocha ako bola doteraz a my môžeme s radosťou očakávať túto budúcnosť. Týchto búrok, 
ktoré prídu urobiť dezinfekciu a očistu sveta, sa nesmieme ani trochu obávať. A niet dôvodu, 
aby sme sa snažili odvrátiť ich, ani by sme to nedokázali: prejdú a prinesú svoje dobro. Iba 
musíme byť pripravení, keď príde Kristus, Ktorý prichádza – pre niektorých už prišiel, pre 
niektorých ešte len príde – keď nám príde povedať: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje!“, aby 
sme ho skutočne nasledovali. Pôjdeme s ním, alebo nie? V tomto nasledovaní nájdete ideál 
jedinca, domu, spoločnosti, národa i celého ľudstva: to je zmyslom ľudského života tu na zemi. 
  
Beseda, uskutočnená 27. júla 1914 v Sofii. 
Preložila: Gabriela Žlebeková 3. 6. 1999. 

Doležitosť Malých Vecí 
„Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi 
ustavične hľadia na tvár Môjho Otca, ktorý je na nebesiach.” 

Ev. podľa Matúša 18:10 

Všeobecne sa ľudia oboch pohlaví snažia ísť za veľkými vecami, prácami; v každom človeku 
nejaká vnútorná slabosť pohŕda malými vecami. Dostanete jeden peták, poviete: „Nemá cenu; 
keby bolo tisíc, desať-, stotisíc leva, to už hej, no peták – nie som žobrák!” Dostanete jeden 
orech – „Urážaš ma; daj mi 5 – 10 kg, no s jedným orechom sa mi snáď vysmievaš, pane?” 
Naháňajúc sa za veľkými vecami, sa chceme zoznámiť s vysokopostavenými ľuďmi – s cármi, 
ministrami, vedúcimi, vedcami, filozofmi; o sociálne nižšiepostavených ľuďoch hovoríme: „Ten 
je nevzdelanec, hlupák!” Od začiatku do konca nášho života sa stretávame s pohŕdaním malých 
vecí. No Kristus sa obracia k svojim učeníkom a upozorňuje ich, aby nepohŕdali malými. Prečo? 
„Nepohŕdajte nimi, pretože urážate ich anjelov, ktorí im slúžia na nebesiach. Ak pohŕdate 
malými, pohŕdate aj anjelmi, ktorých deťmi sú malí.” Ak chceme rozdeliť strom, najskôr 
nabijeme malé ostré kliny, ktoré keď vniknú, urobia miesto veľkým. Ak sú kliny veľké a tupé, 
ako sa zaklinia? Takže malé veci otvárajú cestu veľkým. A vo svete kráča odpočiatku celý proces 
rozvoja spolu s týmito drobnými vecami, ktoré podceňujete; na nich sa zakladá celý progres 
vesmíru. Hovoríme, že pluh živí celý svet, že ak oráč dobre poorie roľu a zaseje, prinesie dobrú 
úrodu. Je to tak, no nemôžeme zabúdať ani na úlohu, ktorú zohrávajú miliardy červíčkov, ktoré 
taktiež preorávajú pôdu. Vychovaní sme tak, že podceňujeme slabých, aj keď sme Kresťanmi, 
pod ovčou kožou nosíme inštinkty vlka, no po istom čase pod touto nevinnou parádou ukážeme 
svoje nechty; nezabúdame na svoje staré návyky: len čo nám niekto vezme jeden groš – už aj sa 
súdime na súde. Ak ukradne 5 – 10 tisíc leva – povieme mu „Aáá, bravo!” Avšak ten, kto veľa 
kradne, nezískal tento návyk odrazu; najskôr zobral od svojho otca jeden peták, potom – jeden 
gologan (starý bulharský peniaz = 10 stotiniek), potom – groš, 5 grošov, 10 grošov atď. V 
každom prípade je tento zákon platný. Ak podceňujeme malé príčiny, nevšímame si veľké 
následky v práci. Môžem povedať, že všetky naše súčasné nešťastia, spoločné aj osobné, sú 
spôsobené podceňovaním malých vecí v minulosti. Preto sa Kristus obracia k svojim učeníkom 
a hovorí im, aby nepohŕdali „tými malými”. Takže kto sú „tí malí”? Niekto môže povedať, že sú 
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to naše deti. Je to pravda, že sú našimi deťmi. No ak by sme chceli dôsledne aplikovať Kristov 
zákon, zistíme, že existuje aj veľa iných vecí, ktoré nemožno podceňovať. „Nepodceňujte tých 
malých!” – vysvetlím vám zmysel, ktorý sa ukrýva v týchto slovách. Jeden Ind dáva svojmu 
synovi orech a káže mu, aby ho preskúmal; syn rozpučí orech a zje ho. „Čo obsahuje orech?” – 
spýtal sa otec. – „Nič zvláštne – malé jadro príjemnej chuti.” Neskôr sa Ind pýta syna: „Nenašiel 
si v tom orechu niečo iné? – „Nič.” – „Synu, v tomto orechu je ukrytá veľká sila a keby si ho 
nezjedol, ale zasadil ho do zeme, bol by z neho vyrástol veľký strom a bol by si uvidel veľkosť 
tej malej veci, ktorá je zárodkom veľkého.” Boh vám posiela jednu malú myšlienku, jedno 
jablčné semienko, vy poviete: „To je nič” i ho odhodíte; no Boh povie: „Spýtajte sa, akú silu 
obsahuje, posaďte ho a uvidíte, aký strom z neho vyrastie.” Práve pre toto neustále 
podceňovanie malých myšlienok sme sa dostali do tejto situácie a hovoríme, že svet je zlý. My 
sme najmúdrejší! 
Kristus hovorí: „Nepodceňujte malé veci, nesnažte sa ísť iba za veľkými, naučte sa rozpoznať, 
aká sila je ukrytá v malých veciach a využite to: pomôžu vám získať veľké.” Či nie je aj váš dom 
vybudovaný zo samých malých mikroskopických, zhustených zrniek. Na týchto malých veciach, 
ako je pšeničné zrno, ovocie a iné drobnosti spočíva náš každodenný život. To je vo vzťahu k 
telu; no i vo vzťahu k rozumu práve malé myšlienky a želania spôsobojú radosť a veselosť v 
živote. Niekedy sa smejeme deťom, že sa zaoberajú drobnými vecami; nemyslite tak, aj zrniečka, 
ktoré pomáhajú rozvoju veľkých vecí, sú drobné. 
Ale prečo nemáme podceňovať malých; prečo nemáme prekročiť druhé Božie prikázanie: 
„ľúbiť svojho blížneho?” Žiadnu živú bytosť, ktorá má k niekomu vzťah, ktorý prináša úžitok, 
nemôžeme podceňovať. Tou bytosťou môže byť holub, sliepka, ovca, vôl, kôň, somár, pre 
každého z nich existuje kniha, v ktorej sa píše: dnes ste naložili na somára toľko, zajtra toľko – 
zapíše sa tam, aj keď vám Pán pridá po 5 leva na deň, o sto rokov – povedzme, ak vám to tak 
fungovalo celý život – aký kpitál mu budete splácať? Jedného dňa sa ocitnete, ako jeden dlžník, 
že mu dlžíte 10 000 talentov. Poviete: „Nepamätám si”; no Pán do knihy zapísal, že toľko ste 
dlžní. Takže my všetci sme dlžní malým. Náš súčasný rozvoj, naše súčasné myslenie, naše 
súčasné želanie dlhujeme tým malým, o ktorých hovorí Kristus i, samozrejme, keď sme dlžní, 
musíme ich ľubiť, musíme vedieť, že pracovali pre nás a že teraz musíme my pracovať pre nich. 
A potom poviem niečo o jednej hádanke. Často sa ma pýtali, prečo sa anjeli zaujímajú o ľudí, čo 
majú s nimi spoločné. Niekedy, keď boli anjeli ako my, ľudia na zemi, boli sme zvieratami a sme 
im slúžili, sú nám veľa dlžní, teraz ich Pán súri odplatiť sa nám. Taktiež aj veľkí anjeli 
nepodceňujú svojich manších súrodencov, pretože aj oni pre nich pracovali. Môžete mať 
nevzdelaného sluhu, no nepoznáte vzťah toho sluhu k vám, prečo ho Pán doviedol do vášho 
domu. Jeho vzťah s ním nie je odteraz; tento sluha veľakrát býval vo vašom dome: vy o tom 
neviete, no Pán vie; možnože vám veľakrát zachránil život od zahynutia; takže musíte k nemu 
prechovávať všetku lásku a zhovievavosť. Vtedy sa nám objasní tento veľký Boží zákon – 
preukazovať lásku k malým. Láska nie je pre veľkých ľudí, pre anjelov, svätých, je pre malých, 
drobných, biednych, zúbožených bratov. Preto sa v matke rozvíja taká silná láska k dieťaťu. 
Ľúbi ho silou tohto Božieho zákona, lebo ho musí ľúbiť. Ľúbi ho len-tak, svojím vnútorným 
ohňom, pretože Pán vošiel doňho inkognito. Chcete vidieť Pána, a keď vojde do toho dieťaťa, 
poviete: „Pane, prečo si mi dal toto dieťa?” každý deň voláte Pána, a každý deň ho vyháňate. A 
vydávate sa za rozumných ľudí! Také správanie máte nielen vy, ale aj celý svet. Pán skúša každý 
deň váš rozum, aby videl, koľko ho ľúbite a koľko pravdy hovoríte. Jedného času, keď sa svet 
pokazil, sa roznieslo, že Boh sa vybral po zemi, aby videl, ako žijú ľudia, títo povedali: „Na Nebi 
teraz nie je pán, nemá nás kto kontrolovať, budeme slobodnejšie žiť.” Pán uvidel na jednom 
mieste, že jeden predáva slepého koňa a hovorí kupujúcemu: „Ver Bohu, nie je slepý. Ak ty v 
neho veríš, uverím aj ja” – I kúpil koňa. Pán prechádza okolo jedného domu a vidí, ako jeden 
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muž mláti ženu: „Pre Boha, odpusti!”; odpúšťa jej. Títo dvaja sa neskôr dostali do Neba a 
hovoria: „Pane, my sme na zemi vzývali Tvoje meno.” Teda aj súčasní ľudia vzývajú Boha, keď 
chcú predať nejakého slepého koňa i keď chcú ubiť svoju ženu. Svätci hovoria: „Verte v Boha”; 
no čo im povie Boh? „Nepoznávam vás, pretože ste použili Moje meno nie pre Moju slávu, ale 
preto, aby ste klamali ľudí, aby robili priestupky a ztatajovali ich.” Práve takéto malé veci 
vytvárajú nešťastia. Máte slepého koňa, chcete ho predať v mene Boha, no všímajte si a buďte si 
vedomí toho, čo robíte. Viete, kto je tým slepým koňom? To je vaše telo. A stále majú niečo 
proti nemu a stále ho trestajú; každý hovorí, že ono je chybné. Nie je telo vinné. Jeden sa v 
krčme napil a povedal: „Nedávajte koňovi jesť”; chybí a trestá koňa. Nepodceňujte telo a 
nespájajte ho s vašimi želaniami, s chlípnosťami. Musíte sa ich zriecť, ale nie tela, to znamená 
zriecť sa všetkých myšlienok a činov, ktoré sú dôsledkom chlípnosti. Netreba mučiť vaše telo – 
chrám, ktorý Boh vytvoril. Z toho vyplýva, že k svojmu telu musíte byť veľmi zhovievaví, 
pretože pokiaľ je zdravé, môžete pracovať. 
Keď Kristus hovorí o „ich anjeloch”, má na mysli rozumné bytosti, ktroré sa zaujímajú o naše 
činy. To, čo nazývame “svedomie”, sú tí anjeli, ktorí žijú v nás a zaznamenávajú každý náš 
skutok, dobrý alebo zlý, a ktorí hovoria: „Urobil si dobre”, alebo „urobil si zle”. Ak si niekoho 
urazil, jeho anjel ti hovorí: „Tvoj skutok nie je správny”. Začneš sa ospravedlňovať: „No, prepáč, 
bol som trochu nervózny, mal som zlú náladu, také boli okolnosti.” Aj keď si v takej situácii, 
nemá to nič spoločné s pravidlom, že nemáš podceňovať tých malých, na ktorých spočívajú 
Božie zákony. 
Tieto malé veci niekedy prinášajú aj veľké výhody i veľké škody. Jeden vlk raz rozprával, že bol 
junákom a že medzi zvieratami bol cárom; líška mu na to povedala: „nechváľ sa toľko, lebo ak 
vojde komár do tvojho nosa, uštipne ťa a nič mu nemôžeš urobiť”. „Ak kýchnem nosom, 
vyletí” odpovedal vlk. Jedného dňa mu vošiel do nosa komár, poštípal ho, vniesol nákazu a vlk 
zomrel. Aj v našom živote môžu často malé príčiny takým alebo onakým spôsobom 
spolupôsobiť na náš rozvoj, no môžu ho aj zastaviť. Príčiny, ktoré nás robia dobrými a zlými, 
nie sú sami sebou zlé; zlé je ich použitie. Zoberme za príklad vzduch: ak ho dáte do pľúc, 
prečistí krv a človeku bude príjemne z toho prečistenia; no ak ho dáte do žalúdka, vyvolá bolesti 
brucha – jedno i druhé v obidvoch prípadoch vyvolá dve presne opačné reakcie. Ak dáte do 
žalúdka uhlík ako roztok, bude pôsobiť príjemne, no ak sa dostane do pľúc, vznikne otrava. 
Takže za týmito malými vecami, o ktorých hovorí Kristus, že ich nemáte podceňovať, rozumie 
ucelený ľudský život, s ktorým sme úzko spätí. Napríklad, ak sa vás spýtam: môžete mi povedať, 
ako sa sformavalo vaše telo, vaše srdce, váš rozum, môžete povedať, ako boli vytvorené tieto 
veci? Spočiatku, keď sa človek objavil na zemi, nebol veľký, ale mikroskopický, no za istých 
podmienok sa vivinul a stal sa človekom, ktorý je teraz grandióznejší, ako bol. Jeho sila bola 
pôvodne skrytá v zárodku. Tak aj v našom súčasnom živote obsahuje myšlienka veľký Božský 
základ a keď padne na úrodnú pôdu, môže obrodiť náš život. To, čo nazývame „obrodením“, 
existuje ako zákon ducha. Je to vnútorný Boží proces, ktorý pozdvihuje a obnovuje ľudské srdce, 
ľudský um, ľudskú dušu, ľudského ducha. Je to proces vystupovania zdola nahor a v tomto 
božom úsilí sa opracováva naše pozdvihnutie, záchrana i spasenie. Preto sa všetky bytosti od 
najväčších po najmenšie snažia obnovovať, pozdvihnúť a v mladosti sa skrýva rozkvet ľudskej 
duše. 
Keď hovoríme, že musíme byť zhvievaví k malým, vyplýva to z princípu, aby sme 
nezarmucovali Pána. Pretože ak zarmucujeme nejakého človeka, vlastne nezarmucujeme jeho, 
ale Boha, ktorý je v ňom. No aj keď konáme dobro, pomáhame Bohu. Ak niekomu pomôžeme, 
jeho anjel, ktorý je na Nebi, nám bude k službám. Takže ak chceme mať priateľov na Nebi, 
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musíme slúžiť malým a ich otcovia, anjeli na Nebi, nás prijmú do svojho domu a uhostia nás, 
budeme sa cítiť ako vo svojom dome. Službu za službu, lásku za lásku – tak je to na svete. 
Viete, prečo sa Kristul obrátil k svojim učeníkom s touto myšlienkou? Podceňovanie – túto 
vlastnosť musíte odstrániť zo svojej duše. Napríklad stretnete nejakého človeka, ktorého 
nepoznáte; vo vás sa zdrodí podozrenie, že stojí nižšie ako vy: ak iba konštatujete nevedomosť a 
pomôžete mu, to je iné, no ak ho podceníte, vnesiete otrovu. Z podceňovania sa zrodil dnešný 
aristokratizmus, triedy – jedny ušľachtilé, druhé nešľachetné, jedny bohaté, iné siroty. Ak 
pochopíme vzťahy medzi vecami, zistíme, že sa nemusíme hanbiť za biedu, pretože ona je 
službou, ktorá je nám daná, aby sme ju nosili: musíme byť malí, musíme byť biedni, aby sme sa 
stali bohatými. Sú to dva protikladné póly, medzi ktorými leží práve rozvoj. A pohyb sa vždy 
uskutočňuje od väčších k menším. Boh vždy napomáha malým. Nezaoberá sa veľkými prácami. 
Vytvoril svet, no vládnutie celému svetu mu nespôsobuje takú radosť, ako keď sa zaoberá 
deťmi. Jeho náplňou je učiť ľudí, keď ich vidí hrešiť a tým nám dáva príklad, aby sme 
nepodceňovali malých, ale aby sme ich strpeli a poúčali. Keď sa Učiteľ zaoberá svojimi žiakmi, 
robí mu to radosť, chváli žiakov, keď sa učia. Svätí, svätci sa starajú o hriešnikov, aby ich 
priviedli k Bohu. Úlohou všetkých nás je zamerať pohľad k slabším ľuďom a k malým veciam. 
Ak niekto povie: „Nemôžem si oddýchnuť“, pochopím, že sa zaoberá veľkými vecami, veľkými 
myšlienkami. Ako si môže oddýchnuť, keď si hodí na plecia ťažký batoh s10, 20, 50 kilami zlata? 
Ak v batohu nechá iba jednen gram, zistí, ako si oddýchne. A teraz prichádza Boh povedať: 
„Dole batohy!“ – aby od nich oslobodil svet; dolu zbrane, ktoré narúšajú vaše rozumy a vaše 
srdcia, všetci sa musíte stať deťmi: aby ste nepodceňovali malé veci, ktoré som Ja vytvoril. Boh 
chce navrátiť ľudí k onomu čistému počiatočnému bytiu, ktoré ľudia volajú divočenie, no ktoré 
vskutočnosti ním nie je. Ja si želám, aby tak ľudia diveli. „Divý“ znamená v sanskritskom jazyku 
„čistý“. Staňme sa teda byť čistými a priblížme s k Bohu namiesto toho, aby sme zhrubli a boli 
zlí. Želal by som si, aby celý svet čím skôr zdivel, aby sa stal čistým, šľachetným, aby nepohŕdal 
malými vecami, ktoré má Boh rád, a aby pozdvihol na vysoké miesto lásku, spravodlivosť, 
múdrosť, pravdu a silu, tam, kde majú stáť. Tam je spasenie. 
 (Beseda, uskutočnená 3. augusta 1914 v Sofii) 
Preložila: Gabriela Žlebeková, 25. 10. 1999 
 

Pokoj Vám! 

 „Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli, učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými 
dverami, prišiel Ježiš, stalsi douprostred a povedal im: „Pokoj vám!" 

Ev. podľa Jána 20:29 

  
Nesmrteľnosť je úsilím ľudskej duše, ideál, ktorý chce dosiahnuť a vždy si želá uskutočniť ho. 
Ľudská duša žije na zemi, aby našla nesmrteľnosť. Nesmrteľnosť reguluje veľký Boží zákon, 
ktorý musí človek preskúmať a aplikovať vo všetkých oblastiach ľudského života. V tomto 
zmysle slova sa musíme neustále učiť, nájsť také podmienky, pri ktorých môže nesmrteľnosť 
existovať. Človek môže byť nesmrteľným a stratiť svoju nesmrteľnosť, môže byť smrteľníkom 
a získať nesmrteľnosť. Smrť a nesmrteľnosť - to sú dva stavy. Vo vedeckom jazyku povedané – 
nesmrteľnosť je rovnováha vecí, síl, ktoré pôsobia v prírode. Smrťou sa stráca táto rovnováha. 
Nesmrteľnosť má v sebe zjednotenie, harmóniu; smrť – rozdrobenie, nesúhlas, disharmóniu. 
Ľudia si želajú nesmrteľnosť, musia však vedieť, čo to znamená. Keď vojdete do nejakej 
modernej koncertnej sály, aby ste si vypočuli symfonický orchester, ak máte schopnosť dobre si 
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všímať, uvidíte, že keď prídu hudobníci, najskôr si vyberú z púzdier svoje nástroje, viac-menej 
strunové, potom začnú ladiť husle, tóny strún, z ktorých niektoré sú napäté viac, iné menej. V 
tomto ladení existuje istá postupnosť. Keď naladia nástroje podľa určitých pravidiel, vezmú slák 
a začnú hrať. Viete, koľko času potrebuje huslista na to, aby sa dostal do symfonického 
orchestra, aby dokázal hrať na svojom nástroji, svojom sláku? Najskôr musí zasvätiť najmenej 
dvanásť rokov špeciálnej výuke. U nás sa zvyčajne hovorí, že ten, kto hrá na husliach, je cigáň – 
taká je prezývka cigáňov. No v tomto nástroji je určitý emblém. Môžeme povedať, že husle sú 
najdokonalejším nástrojom, ktorý za 300 rokov, odkedy ho vytvoril veľký majster Stradivari, 
neprešiel zmenami, pretože takmer dosiahol dokonalosť. Husle môžeme prirovnať ľudskej duši: 
majú štyri struny a jeden slák. Husle – to je ľudská duša; struny predstavujú štyri ľudské 
temperamenty. Ľudskú vôľu môžme pokladať za slák. Keď si ide kúpiť huslista struny, povie: 
„Dajte mi niektorú strunu – mi, la, re alebo sol“ a keď sa vráti domov, vie, ako má každú strunu 
umiestniť. Ľudská bytosť má, ako sme povedali, štyri temperamenty – cholerický, flegmatický, 
sangvinický a neurastenický – to sú štyri stavy  človeka. Zodpovedajú ľudskej duši, rozumu, 
srdcu a životu. Sú to štyri hlavné struny, ktoré musíme vedieť napnúť a uvoľniť. A keď 
nastavujeme svoj um a svoje srdce, musíme ich naladiť na rovnaký tón. U huslí sú štyri struny 
nastavené na rôzne tóny tak, že medzi nimi sú ešte štyri rôzne tóny, to znamená, že každá 
nasledujúca struna je o štyri tóny vyššie naladená. Keď husle naladíte, máte 4 x 4 = 16 tónov, 
stupnicu, podľa ktorej sú struny naladené. Keď si huslista naladí svoje husle, zoberie slák a začne 
hrať. A práve husle sú jediným nástrojom, na ktorom sa hrá nakríž, nástroj, ktorý vylúdi 
najpríjemnejšiu hudbu, ktorá sa svojimi tónmi najviacej približuje ľudskému hlasu. Takže keď 
naladíte vaše husle a vezmete slák, vytvoríte kríž, ktorého sa teraz bojíte a poviete: „Prečo si nám 
dal, Pane, tento ťažký kríž!“ Hovorím vám, že Boh vám dal tento nádherný nástroj, neneviete, 
ako ho naladiť, a preto ho nosíte na svojom chrbte ako ťažký náklad. Dajte ho dole a začnite ho 
nalaďovať, aby hral. A keď apoštol Pavol hovorí: „Pochválim sa krížom“, ako tomu rozumiete? 
Ja vidím všade ľudí, ktorí nosia tieto kríže, vidím v kostoloch a všade, no nevidel som človeka, 
ktorý by hral na svojom kríži. Vstúpite do koncertnej sály a vidíte, že hraniu na kríži ľudia 
tlieskajú bez toho, aby si uvedomili, že aj oni majú kríže, utrpenia, že aj oni hrajú. 
Najdôležitejšie však je pri hraní na kríži dodržať takt. Keď zdvihne dirigent svoju paličku a 
kývne ňou, všetci musia dávať pozor a nechať sa ním viesť. Aj pohyb slákov spôsobuje niečo 
príjemné, pretože sa pohybujú podľa istých pravidiel. Takže keď pochopíme hlboký vnútorný 
zmysel života, keď naladíme jeho struny – rozum, srdce, dušu, život a keď napriahneme v práci 
slák – ľudskú vôľu prostredníctvom Ducha Dirigenta, Ktorý vztýči Svoju paličku, vytvoríme 
najpríjemnejšiu hudbu vo svojom živote. Všimnite si, že kríž je veľkým blahoslavením, s ktorým 
nás Boh víta na zemi: z neho vychádza najväčšia symfónia, hudba, spev, ktoré sa nazýva 
spasenie. Keď Kristus trpel na kríži, anjeli v nebi neplakali, ale spievali. Všetci väzni v pekle sa 
tešili, že prichádza ich spasiteľ. Taktiež aj keď sa narodil na zemi, anjeli prišli zvestovať jeho 
príchod taktiež spevom. Keď sa teda vytváral tento nástroj, tieto struny, tento slák našej viery, 
anjeli spievali hore na nebesiach. Súčasný Kresťan hovorí: „Je nám ťažko! Zem je uplakané 
údolie, život je bremeno, nemá zmysel.“ Pre hlúpych ľudí, ktorí nevedia a nemajú želanie hrať, 
ktorí nevedia naladiť svoje struny, ktorí nepočúvajú Dirigenta, pre tých skutočne život nemá 
zmysel; no pre tých, ktorí môžu naladiť svoje husle a hrať, pre nich má život veľký význam. A 
huslisti, ktorí tak príjemne hrajú, dostávajú výplatu 4 – 5 – 6 – 700 – 1000 leva na mesiac za to, 
že iba pohybujú slákom. Kristus k vám často prichádza a pýta sa: „Viete hrať na hudobný 
nástroj?“ Keď sa ja pýtam človeka: „Dokážeš trpieť?“, čím mám na mysli: „Dokážeš hrať?“ Ak 
nechceš trpieť, znamená, že nedokážeš hrať. Tí, ktorí nevedia hrať, sú zamračení; v nich nemám 
nádej. Hovorím: „Človek, ktorí spieva, hrá, nemyslí na zlo.“ Človek, ktorí trpí, znamená, že hrá 
v živote a je spasený. Huslista, ktorý hrá na husliach, zostáva hladný? Kto nevie, bude prosiť. 
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Kto môže a sadne si niekde, aby hral, dostane výplatu od ľudí. Kto dokáže trpieť, nikdy 
nezostane hladný. A všimnite si, že ľudia vždy pribehnú na pomoc tomu, kto trpí, tak ako dajú 
huslistovi. Keď sa započúvam, ako niekto hrá a druhí pozerajú iba ako sa pohybuje slák, 
načúvam aj huslistovmu hlasu a všímam si, či sa naučil hrať alebo či sa iba teraz učí. Ak sa učí, je 
nováčik, teraz dostáva hodiny, no za dvanásť rokov bude už v symfonickom orchestri a potom 
aj vy zaplatíte vstupenku, aby ste ho počúvali… 
Ak sa naučíme tomuto veľkému zákonu spievať a hrať, povedané rečou moderného jazyka, 
alebo trpieť, v kresťanskom zmysle slova – tieto slová majú pre mňa rovnaký význam – 
utrpením sa prehryzieme k onomu veľkému zákonu – nesmrteľnosti, v ňom je úplná harmónia, 
v ňom neexistuje disharmónia. Kristus, ktorý prichádza na zem, naučí ľudí spievať a hrať. Naučí 
vás, ako napnúť struny vašej duše. Strunou duše je najvyššia struna „mi“, rozumu – „la“, srdca – 
„re“, života – „sol“. To bude prvá lekcia, ktorú vám dá Kristus. Veľmi často sa ľudia pýtajú: 
„Prečo mi dal Boh také nepodarené srdce?“ Lenže je rozdiel, či je srdce nepodarené, alebo ty! 
Spytujú sa: „Prečo mi Boh dal nepodarený rozum?“ Je rozum hlúpy, alebo ty si hlúpy? „Prečo 
dal Boh tento nezmyselný ivot?“ Či je život nezmyselný, alebo ty – to nevieš. Utrpenia  - to sú 
zákony, ktorými Boh pôsobí na náš rozvoj. Musíme spievať a hrať, zúčastňovať sa a myslieť. 
Myslieť znamená hrať; cítiť znamená spievať. Ak dvaja susedia naladia svoje husle a začnú hrať, 
bude to veľmi príjemné. Pred rokom som navštívil jednu rodinu; Otec, mama, syn, dcéra – 
všetci hrali; všetci sa niečím zaoberali. Väčšina súčasných ľudí, muž, žena, deti nevedia hrať, a 
keďže nevedia nič iné, začnú sa biť. Pre nich je, samozrejme, život nezmyselný. Kristus hovorí: 
„Nalaďte svoje husle, ťahajte svoje sláky, naučte sa hrať; keď sa večer stretnete, začnite hrať 
alebo spievať v takte jednu pieseň, potom druhú, tretiu, štvrtú. Zajedzte si, začnite zasa, potom 
si ľahnite spať; a na druhý deň zasa do práce. 
Teraz sa spýtate: „Aký to súvisí s Kristovým vskriesením?“  Súčasný kresťan diskutuje o otázke 
vskriesenia a hovorí: „Keď odídem do Neba, naučím sa všetko.“ To je pre iný svet. Ale čo 
máme robiť pre tento svet? V tomto spočíva nelogickosť v myslení ľudí. Pre tento svet sme 
veľmi rozumní, no pre onen nie. Keď chce nejaký mladík študovať na univerzite, môže odísť z 
domu a vojsť priamo tam? Najskôr musí prejsť škôlkou, triedami základnej školy, gymnázia, 
musí sa pripraviť na to, aby mohol rozumieť vyššej vede a až potom môže vkročiť do 
univerzity. Prečo nás vlastne zoslal Boh na zem a čo je vlastne zem? Je to škôlka, triedy školy, 
ktorými musíme prejsť. Ak nimi neprejdeme, ako sa dostaneme do ďalších ročníkov? To sa 
nedá. Slovo „vskriesenie“ nesie v sebe veľkú myšlienku. Byť vskriesený znamená byť pánom 
všetkých prvkov, síl všetkých myšlienok, všetkých želaní, všetkých činov. Ako môže byť človek 
vskriesený, ak nie je pánom všetkých týchto vecí? Ak vás nejaká žaba, nejaká zmija vyplaší, ako 
sa pripravujete na vskriesenie? Keď na zemi nemôžete zniesť ani najmenšie utrpenie a poslúžiť 
Bohu, ako môžete byť vskriesení? Ak huslista počas dvanástich rokov sústavne vynakladá 1 – 10 
hodín práce za deň, aby sa naučil hrať, koľko musíme hrať my, Kresťania, aby sme sa naučili 
Kristovmu vskrieseniu? Jedným z nedostatkov súčasnej cirkvi je to, že si myslí, že všetko je 
možné dostať ako dar. Boh nám môže podarovať husle, struny, slák, no my musíme denne 
vynaložiť 10 hodín na to, aby sme sa naučili hrať – cvičiť musíme my. Ten, kto nemôže takto 
cvičiť, je človek lenivý, neschopný, nie je dôstojný Kráľovstva Kristovho. 
Kristus hovorí svojim žiakom: „Pokoj vám!“ – vysvetlím túto frázu v širšom význame slova: 
keď si dirigent vyberie nejakú symfonickú áriu , mávne paličkou a všetci sa zrazu sústredia a 
začnú hrať. Keď Kristus povie „Pokoj vám!“, každý si musí pripraviť svoje husle, svoj sláčik a 
počúvať Boží takt, ktorý sa neustále pohybuje z jedného konca sveta na druhý. Všetci ľudia 
hrajú a spievajú pred Bohom. On ich preveruje. Ten, kto sa nenaučil spievať, kriví ústa. Plač je 
falošný spev. Pri úsmeve sa kútiky úst zodvihnú nahor, pri plači sa skrivia nadol. Ten, kto plače, 
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je ešte mladý, ešte sa nenaučil spievať. Takže plač je falošný spev, zároveň je však prípravou na 
dobrý spev. Nie je zlé, ak plačeš, pretože po čase sa tento plač zmení na veľmi pekný spev. Nie 
je to jednoduché. Buďme však zhovievaví: každý sa naučí spievať. 
Nová energia, ktorú Kristus priniesol svetu svojím vskriesením, ukazuje cestu Božiemu umeniu 
– spaseniu. Práve preto sa musíte usilovne učiť Evanjelium. Poviete: „Tomuto nerozumiem, 
tamtomu nerozumiem, toto je potrebné, tamto nie je potrebné, toto je správne, tamto nie je 
správne“. Pýtam sa, čo je správne? Niektorí nechcú trpieť, nechcú spievať, iní zasa nechcú 
pracovať. Čo teda chcú? Plač je cvičenie; je prechodom k spevu. Aj motyka má svoj tón. 
Pracovať s motykou – zodvíhať ju a klásť – znamená udierať na bubon. Na bubon treba udrieť, 
zodvihnúť paličky a udrieť – údery sú pre hudbu ako zvony. Keď zdvíhaš motyku a kopeš, 
musíš si uvedomiť: „Boh sa na mňa díva, musím vedieť rytmicky zdvíhať a klásť motyku“. Rúb 
drevo, no maj na zreteli všetky pravidlá umenia. Hovoríme: „To nemá význam, tamto nemá 
význam.“ Čo má vlastne v živote význam? Veci a javy, ktoré sa zdajú byť bezvýznamné a 
venujeme im malú pozornosť, majú veľký význam a dôležitosť. 
Vskriesenie je proces, ktorý Boží Duch uskutočňuje v našom živote, veľký proces, 
prostredníctvom ktorého Boh obnovuje pôvodnú harmóniu. Jedného dňa, keď budú vaše uši 
lepšie počuť ako teraz – teraz sú veľmi hrubé, nemajú hodobný sluch, zachytávajú iba 
najhrubšie tóny – zistíte, že v celom vesmíre sa pohybujú rôzne tóny, ktoré vyludzujú rôzne 
predmety: pramene, stromy, lístie; budete počuť neuhasínajúcu hudbu, ktorá sa nesie z jedného 
konca sveta na druhý. Potom pochopíte vnútorný zmysel života. Kristus vás chce svojím 
vzkriesením voviesť do tejto koncertnej sály. Zaplatí za vás, dá vám po jednej vstupenke; no 
dokážete svojím sluchom pochopiť túto Božiu hudbu, keď vstúpite do sály a budete účastníkmi 
tohto koncertu, tohto majstrovstva? V tomto sa ukrýva hlbkoký zmysel Kristovho 
znovuzrodenia. Je to život, ktorý sa žije medzi anjelmi – od najnižších po najvyšších. Všade na 
svete existuje Boží prejav, ale keďže nevieme nájsť v sebe toto vnútorné prepojenie, myslíme si, 
že veci a javy medzi sebou nesúvisia. Keď budete počuť slová: „Pokoj vám!“, musíte byť 
pripravení na to, čo vám zavelí Dirigent – spievať alebo plakať. Ak Pán Boh zodvihne Svoju 
paličku a povie: „Pokoj vám!“ – muž, ktorý nevie spievať, začne kričať a jeho spev prechádza 
do bitia. A udiera na bubon, no falošne. Aj žena niekedy udiera na bubon falošne. Boh hovorí: 
„Nenaučil si sa udierať na bubon, tóny sú falošné, nevycibril si si hlas, nalaď si a pritiahni trochu 
struny svojho života, svojej duše.“ Potom povie: „Pokoj vám!“ a začínate hrať. „Moment! 
Nekladieš správne prsty na husliach“ – opäť ťa zastaví. Povieš: „Už ma to nebaví!“ No musíš 
pochopiť, že umenie sa získava trpezlivosťou a pracovitosťou a pre lenivých neexistuje Nebo. 
Preto Boh hovorí: „Ak nebudete chápaví ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva.“; pretože 
deti majú želanie učiť sa, ale dospelí hovoria: „My to alebo tamto nepotrebujeme“ až sa 
napokon zhrbia, zostanú ako otázniky, zem ich pritiahne a pohltí. Boh hovorí: „Pretože tieto 
husle nie sú správne zostrojené, treba ich odložiť a znovu zostrojiť.“ Pozliepajú ich znovu a 
znovu uzrú svetlo sveta, aby sa znovu učili – Boh rozhodol, aby sa každý naučil spievať a hrať. 
Aj apoštol Pavol hovorí, že prešiel do tretieho neba, kde počul niečo, čo sa nedá opísať ľudskou 
rečou. Počul spev a hru. Ján taktiež povedal, že počul spev a hru. 
Toto som vám chcel povedať. Viete, ktorý je základný tón vašej duše? Viete naladiť svoje husle? 
Naučte sa to. Každé ráno, keď vstanete, nalaďte si vašu nervovú sústavu. Ak ste čo len trochu 
nahnevaní, ustarostení, znamená to, že vaše husle nie sú naladené. Zastavte sa, vylaďte ich. Ak 
ich budete postupne dolaďovať, zbavíte sa svojich starostí. Ako si vyladíte svoju nervovú 
sústavu? Pomodlite sa – modlitba je ladenie. Niekto sa spýta: „Prečo sa musíme modliť?“ Aby 
ste si naladili husle. Ak tak urobíte, oznámte Bohu: „Moje husle sú naladené“ a Boh vám povie: 
„Začnite s dennými prácami.“ Vtedy k vám príde pokoj a vaša práca bude prospešná. Žena 
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niekedy nenaladí svoje husle a začne biť tu jedno, tam druhé dieťa; samozrejme, v tento deň 
nevylúdi dobrú hudbu. Povie: „Prečo mi Boh dal tieto deti? Sú neposlušné!“ Je otázne, kto je 
neposlušný – či deti alebo matka. Nasledujüci deň, keď sú už husle naladené, je všetko v 
poriadku, deti sú také isté. Takže niekde bolo niečo rozladené. Preto prvá vec, ktorú musíme 
ráno urobiť: musíme sa pomodliť, aby sme naladili svoj rozum, svoje srdce, svoju dušu, svoj 
život až potom sa môžeme ukázať Bohu v práci. Musíme byť vďační a povedať: „Dnes sme sa 
dobre naučili úlohu zo spevu a keď sa náš Otec vráti, bude na nás hrdý.“ Kristus prišiel preto, 
aby videl, ako spievame a hráme na zemi. Je priklincovaný na kríži a 500 miliónov ľudí dnes 
spieva a hrá na tomto kríži, ktorý priniesol dokonalú civilizáciu. 
Takže Kresťanstvo je Božia hudba, Boží spev. Naučte sa spievať a hrať preň; dobre si nalaďte 
svoje husle, správne pohybujte sláčikom a dodržujte Dirigentove pokyny. Celý svet bude 
nasledovať tento Boží zákon a vy sa pripravíte na druhý svet, na druhý život, ktorý prichádza. 
  
(Beseda,uskutočnená 11. Septembra 1914 v Sofii) 
Preložila: Gabriela Žlebeková 
 

Nutnosť poznať Boha. 

"A to je večný život, aby poznali Teba, Jediného a Pravého Boha, a Toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista." (ev. 
podľa Jána 17:3) 

  
Život je najprirodzenejšia a najsilnejšia túžba ľudskej duše; je to bohatstvo, ktoré sa duša snaží si 
zaslúžiť. Táto túžba nejestvuje len odteraz, ale existuje už tisíce a milióny rokov, a to nie len u 
človeka, ale aj u iných cicavcov, vtákov, rýb, a dokonca aj u rastlín. Odlišnosť je len v metódach 
získavania života týmito rôznymi typmi bytostí. 
Dospejme k ľudskej túžbe po živote - týka sa nás, je dôležitá pre náš vývoj. Vstúpite, napríklad, 
na voľajakú hudobnú školu, nielen ako poslucháči, ale aj aby ste sa učili. Dajú vám husle, dajú 
vám slák, rozložia struny na husle, naučia vás, ako ich treba naladiť; je vám daný učiteľ, aby vás 
naučil základným pravidlám hudby a začínate precvičovať svoj rozum, svoje ruky, svoje prsty. A 
týmto spôsobom, postupom času, získavate schopnosť vynikajúceho huslistu.  
Podľa rovnakého zákona si  Boh praje naučiť nás osvojiť si metódu, spôsob získania života. 
Kedysi človek vlastnil večný život, no stratil ho. Stratil ho z jedného prostého dôvodu, a teraz sa 
snaží napraviť svoju chybu. Táto jeho chyba je príčinou smrti, a až keď človek začal zažívať 
nepretržitú degradáciu svojej duše, svojej mysle, svojho srdca, svojho organizmu a všetkého 
toho, čo vytvára, len vtedy pochopil, čo stratil. 
V prvej kapitole Genezis sa hovorí, že Boh postavil človeka do raja a povedal mu, aby kultivoval 
a používal všetko, čo sa tam nachádza, no zakázal mu dotknúť sa jedného stromu - stromu 
poznania dobrého a zlého. Ale človek chcel urobiť malý pokus neposlušnosti, a s touto skúškou 
neposlušnosti začala najprv žena. V tejto kapitole sa hovorí, že had sa ovinul okolo stromu 
poznania a začal sa rozprávať s Evou, položiac jej otázku: "Ako to, že vy, ktorí ste pánmi raja a 
môžte si poslúžiť všetkými stromami v raji, že nemôžete využívať strom, ktorý v sebe ukrýva 
veľké tajomstvo?" Žena sa spýtala: "Aké tajomstvo?" - " Ak jete z toho stromu, budete mať 
poznanie Boha, budete vedieť prečo žijete, poznáte dobro a zlo a budete na Zemi veľmi silní, 
tak, ako je silný Boh." A vtedy sa v žene začína rodiť márnivosť a hovorí si: " Budeme ako Boh 
- to je moje najvrúcnejšie želanie", a odtrhne zo zakázaného plodu, ochutná z neho, a potom ide 
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a presvedčí svojho muža, no a ochutná aj on. A následkom toho, hovorí Písmo, obaja uvideli 
svoju nahotu.  
Kedy ľudia zostávajú nahí? Nejaký bohatý otec zomiera a zanecháva svojmu synovi peniaze, 
statky a lesy. Syn sa zoznámil s priateľmi, začal chodiť na prechádzky a flámovať, všetko utratí a 
je holý; nestal sa holým len tak, ale kvôli hostinám, pitiu a lenivosti. To nás privádza k 
uvažovaniu, že Adam a Eva jedli z toho stromu dlhý čas a začali zastavovať(dávať do zástavy) 
raj, a potom im Boh povedal: "Čo ho dávate do zástavy, je to azda váš majetok? Von! Odteraz si 
budete zarábať na živobytie prácou a v pote tváre, aby ste sa naučili tomuto veľkému zákonu - 
aby ste si cenili život, ktorý vám dávam."  
Človek môže ľahko schudobnieť. Americký milionár, ktorému otec zanechal dedičstvo asi 20 
miliónov dolárov mal slabosť pre kvety, i začal zbierať rôzne kvety zo všetkých krajín sveta; pre 
niektoré obzvlášť vzácne kvety poslal dokonca špeciálnu expedíciu; po niekoľkých desiatkách 
rokov utratil všetko, čo mal, a keď zomrel, museli ho pochovať na obecné náklady. 
Ale vy sa spýtate: "Ako môže človek stratiť svoj život?" Poviem vám ako. Máte syna, zdravého a 
schopného, vyučeného v zahraničí, no v jeho mysli sa zrodí myšlienka, že sa stane veľkým, 
slávnym, aby získal kríž Sv. Juraja; povie: "Pôjdem sa biť za slávu", a ide; zraní ho strela; prijíma 
slávu, ale stráca svoj život. Adam i Eva si želali takýto kríž, a Boh ich poslal na bojové pole. 
Zostúpili z raja a šli, aby dobili svet, no stratili svoj večný život.  
Vráťme sa teraz ku Kristovej myšlienke. Vieme, ako utratiť peniaze, ako stratiť svoj život, no 
nevieme, ako život získať. Kristus prišiel práve preto, aby nás naučil, ako získať stratený život. 
Ja práve túto myšlienku pred vami rozvijem.  
Kristus hovorí: "Ja som život." Podľa čoho sa rozlišuje život od iných síl? Je to sila, ktorá tvorí, 
pozdvihuje, spojuje, zjednocuje, dáva ľudskej duši radosť a veselosť. V poslednom verši 
kapitoly, ktorú som vám prečítal sú tri dôležité slová: "život", "poznanie" a "Boh". Život je cieľ, 
o ktorý usilujeme, poznanie je metóda na dosiahnutie tohoto cieľa, a Boh je ústredie alebo 
podmienka, z ktorej môžeme čerpať tento život. Táto otázka má dvojaký zmysel: môžem pred 
vami rozvinúť jej čisto filozofickú stránku, môžem pred vami objasniť jej biologický pôvod, jej 
fiziologický alebo psychický prejav a pod., ale to vám nepomôže, rovnako, ako keby som 
nejakému hladnému človeku začal rozprávať ako je chlieb pripravovaný, z akej múky je urobený, 
ktorá žena ho zamiesila, ako ho piekla, aké pŕvky obsahuje, ako ho chemici skúmali v laboratóriu 
atď., miesto toho, aby som mu dal chlieb, aby sa najedol.  
Človek povie: "Som hladný, daj mi niečo jesť. Že ho miesila žena, to nepotrebujem vedieť. Že 
obsahuje také alebo onaké prvky, to tiež nechcem vedieť. Jediná vec, ktorá ma teraz zaujíma je, 
aby som sa najedol, a potom ťa môžem počúvať, aby si mi o týchto veciach povedal". A my 
takisto teraz povieme filozófovi: " Nechceme vedieť, z akých prvkov pozostáva život, ako a od 
koho je zamiesený, z čoho vzišiel; chceme sa najesť, jesť z večného života, a neskôr s vami 
môžeme o tom diskutovať tak dlho, ako chcete; teraz sa chceme oslobodiť od tejto smrti." A ja 
si myslím, že toto je správne rozriešenie tejto otázky. 
Ako môžete získať večný život? Ešte ste nežili. Vy si myslíte, že žijete, a hovoríte: "Ja žijem". Vy 
skutočne máte život, no ten nie je váš; je to založený(pozn. autora prekladu - v zástave, 
prepožičaný) život; zajtra sa objaví ten, komu dlhujete, predloží vám účet za váš dlh, vsadí vás 
do väzenia a odoberie vám život. Budete položení na nosidlá a kňaz príde potvrdiť verdikt, keď 
vám prečíta modlitbu za zomretého, aby si Boh na vás spomenul vo svojom Kráľovstve, t.j. aby 
vám bol milostivý; potom vám speváci(pozn. preklad. - napr. cirkevný zbor) zaspievajú 
stanovenú pieseň a pochovajú vás.  
Čo znamená pre človeka, byť pochovaný? To znamená, že ho zatvoria dole, do temnoty, aby 
splatil svoj dlh. Každý, kto namiesto toho, aby šiel  a najprv splatil svoje dlhy ide hľadať kríž Sv. 
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Juraja, býva pochovaný do zeme, aby najprv splatil svoj dlh, aby sa naučil ako získať svoj život. 
Všetci ľudia plačú, keď zomrie voľajaký ich blízky človek; no plač nespasí: ten, komu sme dlžní, 
sa nezľutuje keď plačeme a povie: "Zaplať dlh!" I smrť, keď príde , povie: "Ja nechcem vaše 
slzy, ale chcem, aby ste zaplatili svoj dlh - ste mi dlžní".  
Teraz je nevyhnutné, aby sme poznali základný zákon života, aby sme sa oslobodili od smrti. 
Dám vám jeden príklad, aby som vám to objasnil. V čase bulharského otroctva, v epoche 
janičiarov, akýsi turecký bojovník, lúpežník ovládol celý kraj a uvádzal všetko obyvateľstvo do 
strachu a úzkosti. Kohokoľvek chytil, bil, doráňal a zabil - všade sa tým chválil, že vystrašil 
džaurov(pozn. prekl. - turecký výraz pre neveriacich, napr. aj kresťanov). Nikto z miestneho 
kraja sa neosmelil pozdvihnúť hlas, všetci sa modlili k Bohu, aby ich zbavil tohoto zla. Všetci 
muži nosili jazvy od tureckého zbojníka. No nikto sa neodvážil pozdvihnúť svoju hlavu. Každý 
zo strachu niesol svoje jarmo.  
Jedenéh dňa prechádzal týmto miestom jeden mladý bulharský pastier, čisto oblečený a obutý, s 
kijakom v ruke. Keď vstúpil do lesa, zazrel ho už zďaleka turecký zbojník a kričí na neho: "Ej 
džaur, stoj! Kto ti dovolil tadiaľto prechádzať? - "Som pastier, preháňam tadiaľto stádo." - 
"Zahoď palicu." - "Ale ja som ti ju priniesol ako dar - je plná zlata. Moja babka povedala, že mi 
ju môj dedo priniesol z raja. Ešte ma nikdy nesklamala a vždy mi vyčistila cestu." - "Pozrime sa 
na bláznivého džaura, aké hlúposti hovorí! Hovorím ti, z ktorého raja vzišla, z vášho alebo z 
nášho! Narazím na ňu tvoju hlavu." Avšak, prvým úderom smelý pastier zlomil šabľu tureckého 
zbojníka na dvoje; druhým úderom mu zlomil pravú ruku; tretí úder mu zlomil ľavú nohu na 
dvoje a turecký zbojník sa zvalil na zem. "Nepovedal som ti, že moja palica vždy hovorí pravdu, 
že vzišla z raja? Nateraz ti stačia tieto tri slová, ktoré sa od nej naučíš. Boh dobre platí. Keď 
tadiaľto budem prechádzať po druhýkrát, moja palica mi zase povie ešte tri slová, ktoré ti 
poviem a rozbije ti hlavu." - "Verím v tvoju palicu. Vnesiem jej slová do svojho života. Môžem 
sa protiviť takej palici, ktorá vzišla z raja a vždy hovorí pravdu? Nech odteraz navždy bude raj 
slobodný, taká je vôľa Aláhova." - odpovedal turek.  
Podávam tento poetický príbeh, aby som objasnil jednu pravdu v národnej podobe. Tento turek 
- to je smrť. Džauri, to sme my, ľudia. Existuje miesto vo svete, kde nevstúpil tento zbojník? 
Jestvuje dom ním nenavštívený? Čo hovoria kríže na hroboch? Všetci na tomto svete hovoria o 
bojovníkovi - zbojníkovi, o jeho výkonoch hovoria matky i otcovia. Existujú celé zväzky o jeho 
histórii, o jeho sile. Všetci spievajú jednu pieseň - nepremožiteľný je v tomto svete náš bojovník 
- zbojník. A ak sa niekto opováži povedať, že je možné sa od neho oslobodiť, ihneď počujeme 
slová: "Ty si ale blázon, si pri zdravom rozume? To je nemožné, neveríme; to sú len prázdne 
slová, hlúpe frázy, jalové ilúzie".  
No dostatočný je tento mladý bulharský pastier so svojou palicou zostúpenou z raja, ktorá 
neklame, s tromi údermi - proti šabli, do pravej ruky a do ľavej nohy zbojníka, aby vyvrátil lživú 
teóriu, že bojovník - zbojník je nepremožiteľný. Avšak, je potrebná mužnosť, vôľa pre takýto 
gigantický boj. No niekto namietne a povie: "Ja nevidím, čo za hlboký zmysel je v tomto 
obyčajnom príbehu." Áno, z vášho pohľadu máte pravdu, pretože si nedávate prácu, aby ste dali 
veci do poriadku. No čo by ste povedali, ak by sa v tomto príbehu skrývala následujúca pravda? 
Ak menovite tento mladý pastier predstavuje rozumného neskazeného človeka; ak jeho babka 
predstavuje Božiu lásku, ktorá neustále prehovára v našej duši, že sloboda je právom človeka; a 
ak dedko predstavuje Božiu múdrosť, ktorá prináša palicu, t.j. Božie zákony, a vkladá ju do rúk 
tejto rozumnej bytosti, aby ochránila svoju dušu od zotročenia; a ak šabľa predstavuje prírodné 
sily, odporujúce ľudskému progresu; a ak ruka predstavuje skazenú ľudskú vôľu, a ľavá noha - 
skazené ľudské srdce; - myslíme si, že ak sa jedná proti týmto silám v danom smere, možeme 
odstrániť deštruktívne pôsobenia. 
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Práve v tomto zmysle by sa mali chápať slová: "Ale kto vytrvá do konca, bude spasený." Víťazstvo 
je podmienka získania života. I slová Kristove: "Alebo ako môže niekto vojsť silnému človeku do 
domu a ulúpiť mu jeho zariadenie? Len keď nejprv zviaže toho silného a potom vylúpi mu dom", naznačujú 
rovnakú myšlienku. Preto je nevyhnutné toto poznanie, ktoré nás môže zoznámiť so zákonmi 
tohto procesu získania života. Žena, ktorá chce utkať nejaké plátno, by mala predovšetkým 
vedieť, ako vyprať a spriasť vlnu; pripraviť svoj tkáčsky stav, utkať osnovu a natiahnúť ju na 
krosná, napnúť a začať tkať podľa určených pravidiel tohto remesla. Je nutné, aby sa člnok 
hádzal raz z pravej strany a raz z ľavej strany, aby preniesol vlákna tkaniny, ktoré keď sa prepletú 
s osnovou, vytvoria želanú látku.  
Umelec, ktorý si praje nakresliť nejaký cenný obraz musí porozumieť zákonom tohto umenia, 
musí rozumieť kombináciám farieb a ovládať svoj štetec. Sochár, ktorý si želá vytesať voľajakú 
významnú sochu, musí ovládať svoje kladivo. Ten, kto chce stavať dom, musí vedieť ako ho 
postaviť, ako ho zdvíhať a upraviť. Lekár, ktorý si želá stať sa popredným a užitočným, musí 
poznať podrobne prvky, ktoré liečia chorých. Učiteľ, ktorý učí a pozdvihuje ľudí musí dôkladne 
poznať ľudskú dušu, ľudský rozum a musí jednať v súlade s nimi.  
Teraz aj človek kresťan, ktorý si želá získať večný život, musí poznať základy tohto 
života, o ktorý sa usiluje. Život je možné prirovnať k látke, ktorú musíme najprv utkať a 
potom obliecť. Je to prvý odev, ktorým sa musí zaodieť ľudský duch. Keď obnosíme túto látku, 
staneme sa pre vonkajšok nahými. Toto obnaženie sa nazýva morálnym úpadkom.  
Kristus jasne hovorí: "Večný život je, aby ste poznali Boha". "Aby ste Ho poznali", to je 
tajomstvo získania večného života. No spýtate sa ma: "Čo, nepoznáme Boha?" Keby ste Ho 
poznali v Kristovom zmysle, neumierali by ste. No namietnete mi: "Kto nezomiera?" A to je to, 
čo vyvrácia tvrdenie ľudí, že poznajú Boha.  
Ale vy mi poviete, že i Kristus zomrel. Nie, On nezomrel, ale bol vzkriesený a ukázal sa svojím 
milovaním. Až umriete vy, či vstanete z mŕtvych, aby ste sa ukázali svojím? To je vážna otázka 
pre vás. 
Možnože máte predstavu o Bohu od nejakého filozófa, panteistu, materialistu, voľajakého 
duchovného, no to do vás nevnesie večný život - onen večný počiatok, ono večné blaho, o ktoré 
sa snažíme a ktoré je naším cieľom. Mimo neho budete v postavení chorého, ktorý sa v nočnom 
čase slní pri mesačnom svite a očakáva, že ho mesiac zahreje; alebo hladného, ktorý z opodiaľ 
pozoruje krásne bochníky, či smädného, ktorý si z opodiaľ predstavuje, že pije čistú vodu a 
hovorí si: "Poznám to".  
Hovorím vám: Toto nie je poznanie, toto je predstava vonkajšieho odtieňa vecí. Keď získate 
pravé "poznanie Boha", bude večný život realizovaný vo vašej duši; potom stretnete smrť ako 
ten mladý pastier. A nad vaším hrobom nebude stať nadpis: " Tu je pochovaný mladík na 
vrchole svojej mladosti, ktorého skosila smrť." 
Ale vráťme sa ešte k predmetu, aby sme vysvetlili otázku pomocou jednej malej analógie. Každé 
živé stvorenie hľadá prostredie a podmienky, za ktorých môže žiť: pre rastliny je potrebná pôda, 
vlaha a svetlo; pre ryby je potrebná voda, mimo ktorej nemôžu žiť; prostredím pre život vtákov, 
cicavcov, človeka  je vzduch. Táto analógia je správna aj pokiaľ ide o vonkajšie ľudské city. 
Prostredím pre ľudské oko je svetlo, pre ucho - zvuk, pre nos - vôňa, kvety, ktoré neustále 
uvoľňujú tieto éterické vibrácie a tak vytvárajú potravu pre tento cit. Prostredím pre chuť je 
potrava, všetok organický materiál, šťavy, ktoré sa neustále vlievajú a dávajú život.  
Ak teraz vystúpime ešte vyššie po tomto schodisku, spozorujeme, ako pracuje tento veľký zákon. 
Prostredím, v ktorom môže žiť naše srdce sú želania; prostredím, v ktorom môže žiť a rozvíjať 
sa ľudský rozum sú myšlienky: bez myslenia sa ľudský rozum otupí, takisto, ľudské srdce bez 
želaní. Prostredím pre ľudskú vôľu je sila, aktivita a energia pre prácu: bez práce sa vôľa otupuje. 
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Pri zrovnaní podľa rovnakého zákona, prostredím pre ľudskú dušu je Boh. Preto i Písmo hovorí: 
"lebo Ním žijeme, hýbame sa a trváme", skrze Neho môže duša získať svoj prvopočiatočný 
život - oblečie sa do nesmrteľnosti. A preto teda, Boh je vnútorné prostredie, vnútorná 
podmienka, vnútorná sila, z ktorej musíme neustále čerpať. Napríklad, ako sú naše oči spojené 
so svetlom, naše pľúca - so vzduchom, ako je náš žalúdok zviazaný s ústami, aby mohol jesť, tak 
sú aj naše srdce a náš rozum dvoma prostriedkami, cez ktoré duša môže prijímať život. Sú to 
prípravné prostredia pre Božie prostredie - univerzálne Božie vedomie, v ktorom je ponorená 
naša duša. Je pravdou, že vždy, keď nejaké stvorenie stratí spojenie so svojím prostredím, 
vystaví sa smrti. Je jedno, či je to rastlina, ryba, vták, cicavec alebo človek - zákon pracuje 
rovnako. Kristus, ktorý hlboko rozumel tomuto zákonu zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sme  poznali Boha, alebo povedané v reči vedy, že je potrebné, aby sme mali spojenie so svojím 
prostredím. (pozn. prekladateľa: prostredie = životné prostredie, ohnisko, centrum) 
Ale vy poviete: "Spoznáme Ho, až pôjdeme na onen svet". Onen svet - to je Boh. Ľudia, ktorí 
si myslia, že keď umrú, odídu na onen svet sa podobajú na onoho syna - zločinca, ktorý keď ho 
zavreli, si hovorí: "Idem pozrieť svojho otca". Vo väzení uvidíte svojho otca? Pôjdete na miesto 
nápravy. Na onen svet nepôjdete k vášmu Nebeskému Otcovi. Aby ste šli k Nemu, musíte 
zvíťaziť nad smrťou, vyjsť z väzenia, a byť slobodní. Preto Kristus v kapitole, ktorá bola z 
Evanjélia čítaná, hovorí: "Ja som dvere", a na inom mieste: "Keď cezo mňa vojde niekto, bude 
spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu.“  
Poviete mi; ak ste niekedy vstúpili cez túto bránu, a taktiež, ak ste vystúpili cez ňu von, ako ste 
to urobili? Ak sa spýtam na dom niektorého vášho priateľa, poviete mi: "Vonkajšie dvere jeho 
domu sú na západ a vnútorné na sever, alebo juh"; popíšete aké sú veľké, akú majú farbu a ako 
sa zatvárajú.  
Všetci kňazi hovoria: "Kristus je brána". Keď je Kristus brána, osvetlite nám z čoho je urobená - 
či z dreva alebo železa, zo zlata alebo striebra; či zo vzácnych kameňov alebo z niečoho iného; 
na akých pántoch je zavesená a na akom základe spočíva? Ale - poviete - to je povedané 
obrazne." Dobre , urobte preklad(interpretáciu) tejto brány, čo je Kristus, v akom zmysle je On 
bránou? Poviete: "Kristus nás spasí". Ako nás spasí? "Zomrel za nás." Ak zomrel, ako môže 
spasiť? "Ale bol vzkriesený." Ako bol vzkriesený? "Cez Božský život." To znamená, že Kristus 
bol zjednotený s Bohom, poznal Boha a cez toto poznanie Boha zvíťazil nad smrťou, bol 
vzkriesený a prišiel k naším dušiam. Teraz je s nami. Bol zatvorený 33 rokov spolu s nami a On 
nás učil, ako vyjsť z tohto väzenia, ako zviťaziť nad smrťou a zlom. Kristus je teraz vonku - na 
onom svete, pri Otcovi svetla.  
Prichádza, aby navštívil naše mysle, naše srdcia a svetu bude zjavný onými tromi údermi: proti 
nožu, do ruky a do nohy. Zbúra všetky bludné učenia. Ktoré sú tie bludné učenia? Sú to tie 
elementy, myšlienky, túžby, činy, ktoré ničia ľudské šťastie, ľudský um, ľudské srdce, ľudskú 
dušu, ľudského ducha, ktoré zasievajú všade smrť, anarchiu a otroctvo, a ochromujú náš život. 
A čo je učenie života? To sú všetky tie elementy, ktoré dávajú šťastie, blaho, dobrotu, poučenie, 
ktoré pozdvihujú ľudského ducha, ľudské srdce a vnášajú do neho náklonnosť a lásku ku 
všetkému - to je živý Kristus. A preto povedal: "Aby ste mali tieto základné prvky, ktoré vám 
prinesú večný život, musíte nevyhnutne poznať Boha". 
Je nutné aby sa vo svete bojovalo. No s kým? So smrťou. Avšak, je nevyhnutné, aby sa toto 
umenie správne pochopilo. Inak nás budú neustále doprevádzať hriechy. Poviem vám ako: 
Jedna bulharská matka poslala svojho syna, myslím že do Nemecka, aby sa učil. Bola to dosť 
zámožná žena, a tak každý mesiac posielala synovi 3 – 4 - 500 leva, ale to nebolo dosť, peniaze 
mu nestačili; jedného dňa píše matke, aby mu poslala 1000 leva; ona mu však napísala: "Nemám 
peniaze, musíš sa pokúsiť nájsť si voľajakú malú prácu"; ale syn žiadoní: "Ak mi nepošleš 
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peniaze, zabijem sa"; vtedy mu ona, rozhorčená, napísala: "Zabij sa, a ja pľuvnem na tvoj hrob; 
nechcem syna, ktorý je zbabelý, ktorý nechce pracovať - ktorý sa bojí práce v zápase so životom 
a chce žiť ako baba". Slová nie sú presné, ale sú v tomto zmysle. Syn sa spamätal. A tento 
telegram je dnes zarámovaný a na otázky o ňom ten syn odpovedá: "Ten ma zachránil".  
Takže, vo svete je potrebné bojovať s prvkami smrti.  A ako zvíťaziť? Len jediným spôsobom: 
spoznaním Boha - počiatku života. Ale vy sa ma ešte spýtate: "Ako sa môžme usilovať o 
tento počiatok?" To je najľahšia vec. Povedzme, že sa dusíte; čo spravíte? Otvoríte ústa a 
dýchate. Mali by ste sa nadychovať nosom. Takže, aby sme mali život, je nutné mať poznanie, a 
aby sme mali poznanie, je nutné mať svieži rozum, ktorý je schopný vnímať, hýbať sa. A ak 
neustále prijímate svojím rozumom tieto dobrá, vznešené myšlienky prostredníctvom svojej 
mysle, tak ako neustále svojím nosom vdychujete vzduch, ste na ceste k tomuto večnému životu, 
ktorý hľadáte. Ak každý deň spravíte jeden malý pokus, aby ste zakalili svoju vôľu - keď prídu 
zlé myšlienky a túžby, zažeňte ich preč a vnímajte len dobré myšlienky a želania, a za viac než 
rok so sebou môžete spraviť zázraky: nejestvuje žiadna prekážka, ktorá by neustúpila tomuto 
úsiliu vašej vôle.  
Teraz, pochopiteľne, ten kto si praje získať nesmrteľnosť, musí mať silnú vôľu v pravom 
smysle slova. Ale poviete: "Nemôžem". - "Kto nemôže, pôjde tam - do väzenia." Tak je 
napísané v Božej knihe. Keď povieš: "Nemôžem", Boh povie: "Zatvorte ho, Ja ho naučím, že 
môže".  
Niet inej schodnej cesty. Toto je náš osud. Ak si želáme zjednotiť sa s Bohom, aby sme s Ním 
žili, aby sme získali večný život, je nevihnutne nutné, aby sme Mu slúžili - inak, môže byť ešte 
iný druh služby, ale komu? - Diablom, kniežatám tohto sveta, ktorí nás zapriahnu trikrát za deň. 
Diabol zoberie bič a povie: "Hieee!" Ak nechceš pracovať pre Boha - pľask! Nakoniec povieš: 
"Nedá sa nič robiť - budem pracovať". Rozumie sa, kvôli palici, výprasku. Ak sa zastavíš, bič 
začne znovu praskať.  
Sú dve cesty. "Nechcem slúžiť Bohu." - Akonáhle nechceš slúžiť Bohu, budeš mať iného pána. 
- "Chcem byť slobodný." - Klameš sa: na tomto svete niet slobody; slobodu má len ten, kto je 
zjednotený s Bohom; kto má vedomý život, ten je slobodný. Občas poviete: "Nahneval som sa, 
povedal som mu to i ono". Myslíte si, že ste postupovali veľmi rozumne. Prehádali ste ho! Kto 
ho prehádal? Koho prehádaš? "Porazil som ho." Koľko ti za to zaplatili? - Nič. Zajtra ty budeš 
porazený. Čo je to za sloboda: dnes ty biješ, zajtra teba zbijú; dnes ty zadusíš, zajtra teba udusia? 
Toto nie je sloboda. 
Kristus hovorí: "Je nutné, aby ste sa zoznámili so základným princípom poznania". Chcem, aby 
ste aplikovali to, čo vám hovorím. Choďte do kostola, postavte sa, zopnite ruky, zatvorte oči, 
preneste sa a modlite sa k Bohu; akonáhle vyjdete z kostola - všetko toto zabudnete. Ľudia 
vonku hovoria: "Tento človek chodí do kostola, ten je nábožný; vyjde von - jeho život je iný". 
Teda ste nenašli správnu, pravú cestu spasenia. Ale povedia: "Príde Kristus a spasí nás". Kristus 
zachraňuje rozumních a dobrích. Nikdy nevyslobodzuje klamárov a hlupákov. Zachraňuje 
rozumních a dobrích, ktorí poslúchajú a napĺňajú Jeho učenie. V prvom rade nás Kristus učí, 
ako musíme pracovať pre seba. Hovorí: "Ja som cesta, pravda a život". Cesta - to je metóda, 
pravda - to je váš rozum, cez ktorý sa musíte zoznamovať s vecami, ktoré sú dobré a ktoré zlé, 
život - to je umenie, ktorým už viete ako vyrobiť plátno a zaodieť sa ním.  
Spravte sami so sebou malý pokus. Ste chorý, nervózny, indisponovaný, vaše deti nie sú dobré. 
Nechajte deti na pokoji, neznepokojujte sa o ne, myslite trocha na seba. Prečo ste nervózny, 
prečo ste indisponovaný - sú pre to hlboké dôvody. Ak mi poviete: "Som smädný", ja vám 
poviem: "Napij sa", "Som hladný" - "Najedz sa". - "Ale ako mám piť, nemám pohár." - "Kľakni 
si k tomuto horskému prameňu, to je element, ktorý môže uhasiť tvoj smäd." - "Nechcem si 
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kľaknúť." - "Kľakneš si, inak zostaneš smädný." - "Ale zašpiním si nohavice, ktoré som si len 
teraz kúpil." - "Ak chceš zachrániť svoje nové nohavice, zostaneš smädný. Lepšie je kľaknúť si, 
zašpiniť sa, aby si pocítil blaho vody. 
"Hladný som." - "Poď so mnou"; zavediem ho do jednej izby - "Tu je chlieb, sadni si na zem a 
najedz sa." - "Ale ja nie som zvyknutý jesť takto; potrebujem vidličku, nôž, misku." - "Zabudni 
na vidličku, nôž, misku; tam - vezmi ten chlieb, nalám ho rukami na kúsky a jedz." - "Ale uvidia 
ma ľudia. Je to hanba." - "Ak sa hanbíš, zostaneš hladný. Ak sa hanbíš chodiť do školy so 
šlabikárom, zostaneš nevzdelaný."  
Podobne, keď je nejaký človek volaný, aby následoval Krista, nemal by povedať: "Čo by 
povedali ľudia", ale mal by sa priblížiť ku Kristovi, aby aplikoval Jeho učenie do života a potom 
sa stane silným. Diabol nás ohrozuje, pretože sme slabí. Ja nechcem, aby ste boli slabí, ale aby 
ste sa najedli - ako? - Nakrmením svojho rozumu, svojho srdca. Získať večný život - to 
znamená vedieť nakŕmiť nielen svoje telo, ale aj svoje srdce, svoj ruzum, svoju dušu, svojho 
ducha. Toto je metóda jedenia podľa hlbokého Kristovho učenia. A v toto ráno by som dal 
mojej lekcii následujúci názov: "Ako sa naučiť jesť." Naučili ste sa len žuť, a veľmi dobre 
ovládate toto umenie. Teraz pokračujte od tohto ďalej: vložte jedlo a nakŕmte srdce, nakŕmte 
svoj rozum i svojho ducha. A keď sa takto nakŕmite, poviem vám, že ste veľmi múdri, že ste si 
osvojili Kristovo učenie, a že získate večný život, pretože viete, ako sa zjednotiť s Bohom.  
Postavím túto otázku na experimentálnu pôdu; hovorím vám o veciach, ktorým rozumiem, o 
veciach, ktoré som sám skúsil. Jediná vec, ktorá vám prekáža je, že váhate, filozofujete: "Ako 
stojí táto vec?" Keď príde reč na praktický život, niet žiadnej filozófie. Zavolali ste nejakú ženu, 
aby vás naučila ako priasť a tkať. "Ale ja nemôžem". - "Budeš môcť"; spočiatku to nebude také, 
ako treba, ale postupne, deň za dňom, za týždeň, o mesiac sa vaša priadza stane tenšou; potom 
sa naučíte ako pliesť; potom príde aj samotné tkanie. Nemyslite si, že všetko hneď pôjde ako po 
masle; budete mať prekážky, ale keď vytrváte, naučíte sa. Nech váš prvý pokus bude následovný: 
skúste udržať svoju myseľ na jednu - dve minúty slobodnú, prázdnu, aby ste nemysleli na bežné 
otrepané veci každodenného života.  
Poviete: "Zastavil som myslenie, nemyslím na nič", ale cez vašu myseľ prechádza vaša babička, 
vaše deti, sliepky, voly, drevo, kamene a vy si myslíte, že ste slobodní. Vo vašej mysli je chaos - 
tam sú všetci: vaša babka, vaša mamka, vaše deti. Nakoniec poviete: "Chcem byť slobodný, dnes 
budem premýšľať o Bohu - veľkej láske života; všetci von na dvor, tam sa hrajte a nechajte ma 
samého, pretože mám veľmi dôležitú prácu". Skúste na prvýkrát len dve minúty. Ale deti prídu, 
budú sa biť, budú plakať; nech sa bijú, nech plačú; zabudnite na nich na dve minúty a venujte 
tento krátky čas len mysleniu na Boha lásky. Je to umenie - najmenšie. "Ale - poviete - to je 
veľmi ľahká práca." Len sa zdá byť ľahká. Potom skúste 5 minút, 10 minút.  
Tak aj Kristus chce, aby ste najprv vyhnali zo svojho srdca volov, sliepky, kene, vlkov, líšky, 
ktoré ušpinili vašu svätyňu. Viete čo sú títo vlci a líšky? Sú vo vás líšky a vlci; ja ich vidím, s 
dlhými chvostami, s červenou kožušinou, s veľkými zubami a pazúrmi. Vaša nenávisť - to je vlk; 
vaše pokrytectvo - to je líška. Načo vám je táto líška, aký úžitok vám prinesie? - Žiaden. Vyžeňte 
všetko von a spravte si v sebe poriadok. Potom zavolajte svojho kňaza: "Poď, služobník Boha 
živého, obleč si svoje rúcho, vezmi si kaditeľnicu, ktorou povznášaš svoje kadidlo k Bohu". 
Zavoláš i biskupa svojho života. A kto je ten biskup? - Tvoj duch. Zavoláš i vtákov. - Kto sú to? 
- Tvoje dobré city a želania. Povieš: "Poďte, zaspievajme a slúžme Bohu v tomto vznešenom 
chráme", a potom príde Kristus a keď nájde toto zhromaždenie oslobodené od tích, ktorí tam 
predávali holuby, a im podobních, vyhnaných von, povie: "Pokoj vám! Prišiel deň vášho 
vzkriesenia, dnes budete so mnou v raji."  
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Či poznáte hlboký zmysel slov toho lupiča, ktorý bol ukrižovaný po pravej strane Ježiša: "Bože, 
spomeň si na mňa v Tvojom Kráľovstve !" Bol to človek, ktorý vyhnal všetku háveď von a 
preto mu Ježiš povedal: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji! Vyžeňte zo seba všetkú 
háveď, svine, líšky, vlkov. Ale druhý lupič, ktorý bol ukrižovaný po ľavej strane Ježiša, čo 
povedal? - "Či nie si ty Kristus? Zachráň seba i nás!" - Ako ho oslobodí, keď nevyhnal zo seba 
všetku háveď, keď je ten otrokom svojho egoizmu? 
Myslím, že mi rozumiete: hovorím k vám veľmi zreteľne. Chcem k vám hovoriť tak, ako možno 
k vám nikdy nebolo hovorené. Prvou vecou je, aby ste sa naučili milovať Boha a táto láska vás s 
Ním spojí. Máte tisíce príležitostí, aby ste sa s Ním zjednotili a aby ste svoj život spravili 
šťastným. A až sa s Ním zjednotíte a vojdete do večného života, všetko sa vo vás zmení a 
všetko príde na svoje miesto. 
Takže, dajte si za úlohu najprv 2 minúty, potom 5 minút, aby ste vyhnali zo seba cudzie 
myšlienky a keď zostanete sami, začnete v tomto hlbokom rozjímaní premýšľať o tomto 
veľkom probléme: prečo ste na zemi, prečo ste indisponovaný, prečo nemáte ušľachtilé 
myšlienky a srdce, prečo nemáte vôľu riešiť určitý problém, a Kristus vám odpovie. Odpovie 
vám touto formou: "Ja som cesta, pravda a život; to znamená, že keď vyženiete všetko von a 
príjmete ma v sebe, keď poznáte môjho Otca ako Boha, Ktorý žije vo mne, Ktorý mi dal večný 
život, On ho dá rovnako i vám".  
Je potrebné prijať Krista v sebe samom, aby sme sa spojili s Bohom. A Kresťanstvo má zmysel 
len vtedy, keď sa naučíme zdolať tento život, aby sme získali ten, ktorý je pre nás obzvlášť 
cenný, pretože prináša poznanie, silu, šľachetnosť v naších citoch, šťastie, dáva silu duchu, aby 
všetko prekonal. Nech prestane vo svete strach z biedy. To je Kristovo učenie. Bojíte sa 
smrti. Stretnete ju povediac: "Budeme s ňou bojovať!" Môžu chcieť vás dať do väzenia; 
povedzte si: "Budem bojovať proti tomu, kto prináša smrť, skrze silu Toho, Ktorý žije vo 
vnútri nás - skrze Jediného Pravého Boha." Môže sa proti vám spolčiť celý svet; môžu vás 
zastrašovať; nebojte sa. Človek, ktorý sa bojí, nemôže sa stať občanom Božieho Kráľovstva. 
Teraz bojujete vo svete a keď odídete do Neba, dajú vám každému kríž Sv. Juraja, ktorý bude 
križom živým.  
Vrátite sa a Kristus vám povie: "Poď dobrý sluha, ktorý si bojoval na vojnovom poli." Človek 
trpí tisíce rokov, no netrpel pre ľudstvo, pre Pravdu; doposiaľ trpel len za seba, za volov, kone a 
pod. Nakoniec musí trpieť za Krista. V tomto utrpení nájdete pravý život. A preto apoštol 
Pavol hovorí: "Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním 
budeme aj podobnosťou vzkriesenia“; lebo Boh podľa rovnakého zákona ako vzkriesil Krista, 
vzkriesi aj nás, pretože žijeme pre Neho. Nechajme Kristovho ducha prejaviť sa v nás, aby sme 
poznali Pravého Boha a aby sme získali večný život. Potom výjdeme pracovať pre našich 
menších bratov a sestry, aby sa aj oni naučili umeniu, ako získať bohatstvo tohto Božského 
života.  
Beseda uskutočnená učiteľom Petrom Danovom 21.Septembra 1914 v Sófii. 
Preložil Viliam Tkáč, Apríľ 2009. 
 

O Koľko Viac Je Človek Ako Ovca 

„O koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť.“ 

Ev. podľa Matúša 12:12 
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Treba byť vďačný židovským farizejom, že vyprovokovali Krista vysloviť tak veľkú pravdu, 
inak by ju nepovedal. Ľudia, veľkí formalisti, ktorí preciedzajú komára a ťavu prehltávajú, ľudia 
špecialisti, virtuózi na odhaľovanie a zdôrazňovanie cudzích chýb – farizeji si nedokázali 
vysvetliť, ako sa tak môže porušovať sobota.. Podľa ich chápania, podľa Mojžišovho 
zákona,  sobotu bolo treba prežiť v oddychu a ničnerobení. Židia chápali oddych svojrázne, 
vlastne ako Bulhari chápu nedeľu. Bulhar naženie svoje ovce do maštale, zanechá pluh na 
humne, dobre sa oblečie, nasadí si klobúk a ide do krčmy, kde už pri príchode zakričí: daj aspoň 
pol litra vína – dnes je nedeľa. Šesť dní musíme pracovať , a siedmy deň budeme piť – budeme 
sa veseliť. Podobné  názory na sobotu mali aj Židia. A Kristus odhaľuje ich pravú tvár, využijúc 
prirovnanie: Ak vaša ovca, hovorí im, padne do nejakej jamy, zrejme ju z nej vytiahnete; ale nie 
však z lásky k ovci, ale aby neutrpel váš záujem. Lenže ak treba urobiť dobre človeku, ktorý 
potrebuje pomoc, nastoľujete veľkú otázku, že v sobotu sa nedá dať do poriadku jeho ruka. 
Kristus dodáva aj niečo naviac – „o koľko viac je človek ako ovca“, inými slovami o koľko viac 
je rozumná bytosť ako nerozumná. Ak vy pre svoj žalúdok varíte viacej ako 4 – 5 hodín denne, 
aby ste ho nasýtili, pretože stále vám v ňom škŕka, a hovoríte: „Aby sme ho netrápili a dali sa mu 
najesť“, prečo, ak sa jedná o rozumnú bytosť, o človeka, aby sa pozdvihla práve jeho myseľ, 
srdce, hovoríte: „V sobotu to nejde, má dosť času, nech čaká?“ Kristus kladie dve podmienky, 
hovoriac. „Tak, ako sa vy staráte o vašu ovcu, podľa toho istého zákona sa musím aj Ja postarať 
o rozumnú bytosť. Tak, ako vy vyťahujete vašu ovcu z jamy, tak som aj Ja prišiel na zem 
vyslobodiť tieto rozumné bytosti – aby som ich vytiahol z jamy. 
Človek mal vytknutú ruku. Viete, čo znamená mať vytknutú ruku? Bola paralyzovaná jeho vôľa 
a Kristus hovorí: „Chcem obnoviť jeho vôľu, aby mohol slobodne konať, aby slobodne 
využíval svoju myseľ, svoj cit, pretože je poslaný na zem na to, aby pracoval. Či to bude 
pondelok, utorok, streda  alebo sobota, kedykoľvek, Ja splním Svoje poslanie.“ A takú prácu, 
ktorá nenarušuje Boží zákon, môže uskutočniť každý, pretože oddych je určený iba pre telo, nie 
pre ducha. Na zemi oddychujú iba leniví, a tí oddychujú každý deň. A pracovití hovoria: „Keď 
sa vráti Kristus k nám, vtedy my budeme oddychovať. Tak by mal chápať prácu skutočný 
kresťan. 
Existuje základný princíp, ktorý musíme mať na zreteli; existujú známe zákony, ktoré musíme 
chápať. Nielenže ich musíme chápať, ale ich musíme aj uplatňovať vo svojom živote.  Bez 
tohto uplatnenia každé učenie, každé náboženstvo, nech by bolo akékoľvek, je neplodné. 
Nestačí, aby nejaká rastlinka vyklíčila, vyrástla, rozvila sa, vykvitla, začala rodiť, no jej plod musí 
aj dozrieť. Až keď plod dozreje, vtedy rastlinka dosiahla svoj cieľ. Následne, podľa toho istého 
zákona, človek sa môže narodiť, rásť, rozvíjať sa, rodiť, no ak v ňom nedozreje plod, život nie 
je plodný. Kristus rozväzuje ruku človeka – obnovuje jeho vôľu. 
Keď budete čítať túto kapitolu ďalej, všimnete si, že k Ježišovi doviedli jedného človeka 
posadnutého diablom, druhého slepého, tretieho nemého, a že On ich vyliečil. Tieto veci majú 
niečo spoločné. Čo je to: posadnutý diablom, slepý, nemý? Možnože poviete, že to sa mohlo 
stať iba za čias Krista. No stáva sa to aj v našich časoch. Krátko sa zastavím a uvediem jeden 
príklad, na ktorom vysvetlím zmysel, ktorý Kristus vložil do týchto slov. Je jedna rozprávka 
o cárovi Šalamúnovi, v ktorej sa hovorí o tom, že pozval raz skúseného princa duchov, aby mu 
pomáhal so stavbou chrámu. Keď však tento princ naučil stavať cára chrám, zatúžil zmocniť sa 
aj jeho trónu. Keď sa to Šalamún dozvedel, chytil ducha, zatvoril do krčahu, zapečatil svojou 
pečaťou a hodil do mora. Keď zotrval zo desať rokov v mori, princ prisľúbil tomu, kto otvorí 
krčah, aby z neho vyšiel, že mu dá najkrajšiu ženu na svete. Nikto ju však neotvoril. Prešlo sto 
rokov a znovu sľubuje: tomu, kto otvorí krčah, dá nielen najkrajšiu ženu, ale aj najlepšie deti. 
Znovu sa nikto nehlási. Prejde ďalších 100, 200, 300 rokov – znova sľubovanie: tomu, kto ho 
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vytiahne, dá nielen najkrajšiu ženu, a najlepšie deti, no urobí z neho najvzdelanejšieho človeka. 
Našťastie opäť sa nikto nehlási. Sľubuje teda niečo iné: tomu, kto ho vytiahne, dá nielen všetky 
predtým sľúbené veci, ale urobí ho cárom na zemi. Znova sa nikto nehlási. Po 500 rokoch 
hovorí: „Kto ma teraz vytiahne, toho zabijem.“ Po istom čase išiel jeden rybár chytať ryby, hodil 
sieť do mora, chytil krčah a vytiahol ho. Pomyslel si, že by v ňom mohol byť bohatý poklad. 
Začal ju otvárať a keď ju odtpečatil, začal z nej vychádzať čierny dym a o chvíľu sa objavila 
postava princa, ktorý povedal. „Sľúbil som, že zabijem toho, kto ma vytiahne z krčahu. Najskôr 
som sľúbil to i ono, no nikto sa neprihlásil; kto ti za to môže? Taký je tvoj osud.“ Rybár si 
pomyslel: „Načo mi bolo treba otvárať krčah!“ no potom povedal princovi: „Neverím, že si 
vyliezol z krčahu. Najskôr mi musíš dokázať, že si vyšiel z krčahu, až potom ma zabi.“ – „V 
krčahu som bol.“ – „Nebol si.“ – „Bol.“ – „Dokáž.“ Duch začal znova vchádzať do krčahu 
a keď celý vliezol, rybár hneď zatvoril krčah a povedal: „Ak prisľúbiš prvé veci, pustím ťa.“ 
Taký je život. Prídete na tento svet, on je more, hodíte svoju sieť, chytíte ryby a vyhrávate. Ak 
máte priaznivé podmienky uloviť rybu, niet vás; ak prídu podmienky utrpenia, biedy, vtedy 
hádžete svoju sieť a vyťahujete krčah so zlým duchom. V tejto rozprávke si všimnete jeden 
protiklad. Aj keď je to rozprávka, no poukazuje na to, že každý život má priaznivé i nepriaznivé 
podmienky. Musíme chápať zákony, aby sme vedeli využiť priaznivé podmienky. Ak sa 
dostaneme do nepriaznivých podmienok, ako rybár, zožneme smrť. 
Vráťme sa ku Kristovým slovám, ktoré povedal, keď k nemu doviedli jedného malomocného, 
druhého slepého a tretieho nemého. Malomocný, slepý i nemý – sú vnútri v nás. Tu sa všetci 
podobajú na anjelov, akí ste pekní, pobožní, no nejaký malomocný do vás vstúpi a zo dňa na 
deň začne plač a škrípanie zubami; muž, deti utekajú – „matka sa zbláznila“. Vy rozumní musíte 
vystrieť ruku, aby ste vyliečili malomocného, a povedať: „Pokoj s vami!“; ak po jednom slove 
Krista malomocný vyšiel z človeka, tak aj vy môžete povedať tieto slová a vyliečiť chorého. 
Keď začnete kŕmiť vaše kone v maštali, začnú kopať bez ohľadu na to, či sú na okolí deti; čo 
máte robiť? Treba povedať, ako Bulhar „pš“ a potiahnite ho za uzdu. Uzda – to je zákon. 
Každá nerozumná bytosť musí mať uzdu. Rozumná bytosť dostane reč, aby hovorila. Takže 
musíte vyliečiť v sebe tohto nalomocného. Táto ovca sa stala nerozvážnou, je divá; musíte ju 
vyliečiť. Je slepá. Ľudia hovoria: „No my nie sme slepí.“. Verím, možnože vy nie ste slepí, no 
mnohí sú slepí. Keď sa raz spýtali jednej ženy, ktorá nevedela čítať, povedala: „Synak, slepá som, 
slepá!“ Nemôžete tejto žene otvoriť oči? Otvorte ich. Učitelia sú ľudia, ktorí otvárajú oči slepým; 
sú čudotvorcovia; pošlite k nim syna a po 10 – 15 rokoch vám ho vrátia s otvorenými očami. Aj 
hluchému, aj jemu treba prebiť uši, aby počul a chápal. Človeku je to ľahké, možno, preto, lebo 
má rozum. Preto Kristus hovorí: „O koľko viac je človek ako ovca!“ V čom spočíva život ovce? 
Pasie sa na tráve, aby si pokryla chrbát trochou vlny a aby dala mlieko, aby vám niekedy oproti 
zabľačala. Niektorí súčasní ľudia sú ako ovce. Neustále bľačia: brat na brata sa sťažuje, sluhovia 
sa sťažujú na pánov a páni – na sluhov; 365 dní v roku spievajú stále tú istú pieseň. Nie je taký 
život neustálym bľačaním? Kristus hovorí: „O koľko viac je človek ako ovca!“, pretože človek 
môže myslieť. Musí mať rozviazanú ruku; malomocný v jeho vnútri musí byť vyliečený; jeho 
slepota musí zmiznúť a jeho sluch sa musí obnoviť. Toto chce Kristus povedať týmito slovami. 
Hovorí farizejom: „Nerozumiete základnému Božiemu zákonu a Ja viem, prečo chcete ľudí so 
zviazanými rukami; vaše záujmy diktujú, aby ste mali dengľavých ľudí; slepému hovoríte: 
„Lepšie nech je slepý, aby nevidel naše priestupky“; hluchému: „V našom záujme je, aby bol 
nevzdelanec.“ A ak existujú ľudia, ktorí nemajú radi vzdelanosť, stáva sa tak v dôsledku 
známych praktických dôvodov. Kristus však tvrdí opak:  hovorí, že zmrzačeným majú byť 
rozviazané ruky; malomocní, slepí, hluchonemí majú byť uzdravení. Potrebuje múdrych ľudí, 
ktorí chápu a plnia Božiu vôľu. Bulharské slovo „muž“ má hlboký význam, pochádza zo 
sanskritského slova „manas“, ktoré vyjadruje bytosť, ktorá myslí; preto ľudia hovoria „buď 
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muž“,  inými slovami bytosť, ktorá myslí, uvažuje, ktoré má vôľu konať, čo je dobré. To 
znamená byť človekom. Buďte presvedčení o tomto zákone, že človek nemôže mať vôľu, ak 
nekoná dobro. Niektorí hovoria: „Ja mám vôľu.“ Ak spustím bicykel z vrchu Vitoša, bude sa 
kotúľať dolu, nemôže ísť nahor. Rieka sa sanží tiecť dolu z vrcholov hôr, nemôže tiecť naspäť 
nahor. Tak isto sa väčšina ľudí kotúľa a kráča nadol. Iba človek, ktorý môže vystupovať na 
vrchy, iba taký človek má vôľu; môže odstrániť a zvíťaziť nad istými ťažkosťami a odporom. 
A Kristus sa obracia k Židom a hovorí: „Vy nemusíte byť ako ovce, nemusíte byť iba bytosťami, 
ktoré sa kotúľajú nadol, ako rieky a kamene, no musíte byť ľuďmi, ktrorí stúpajú nahor k Bohu, 
teda ktorí plnia Jeho vôľu.“ To im chcel povedať. Rozumeli mu. Aj v súčasnosti ľudia neustále 
schádzajú nadol, kotúľajú sa z Vitoše dolu a pýtajú sa, prečo sú nešťastní. Každý, kto sa kotúľa 
nadol, je nešťastný. Šťastný je človek, ktorý začne stúpať nahor. Pokiaľ človek nezačne myslieť 
a uvažovať, je nešťastný; ak začne myslieť a uvažovať, stáva sa šťastným a veci, ktoré boli 
predtým nemožné, stávajú sa možnými. 
Skrytá myšlienka, ktorú Kristus vkladá do týchto slov, má pre nás veľký význam. Keď Boh 
povedal v prvej kapitole Starého zákona, že stvoril človeka podľa svojho obrazu a podoby, želal 
si, aby človek myslel a konal tak, ako myslí a tvorí Boh, aby mal slobodnú vôľu; a podoba 
znamená napodobňovať veci, inými slovami, robiť rozdiel medzi dobrom a zlom,vytvárať 
harmóniu. Myslieť a konať – to je Boží princíp, ktorý Boh do nás vložil. A každý, kto nemyslí 
a nekoná tak, ako mu velí Boh, nie je na obraz Boží, je ovcou. Nehovoríme, že ovca je zlá, 
hovoríme však, že predurčenie ovce je pásť sa a dávať vlnu, na rozdiel od človeka, ktorého 
predurčenie je celkom iné; je stvorený na to, aby vládol nad všetkými bytosťami, aby reguloval 
atmosféru, všetky prvky, aby usporiadal život na zemi. Mal by byť dobrým gazdom, no takým 
môže byť iba vtedy, ak pochopí to, čo Boh doňho vložil. 
Často sa pýtajú: „Ty si kresťan? – Čo rozumieš pod týmto slovom?  - Veríš v krista? – Verím, že 
Kristus prišiel. V to verím tak, ako v to, že ruský cár bol niekedy v Bulharsku. – Čo na tom? 
Veríte, že váš žiak bol dnes v škole? -  Verím“. No táto viera musí smerovať trochu ďalej; 
spýtam sa žiaka: „Počúval si, čo dnes učiteľ hovoril ? – „Nie.“ Poviem mu: „Ja som počúval jeho 
prednášku a viem viacej vecí ako ty.“ Vtedy poviete: „Ty si pochopil myšlienku.“ Ľudia hovoria: 
„veríme, že Kristus došiel spasiť svet“ dobre, dvetisíc rokov to isté predpovedáte; ako ho však 
spasí? – „Prelial svoju krv, aby vykúpil ľudí.“ No dobre, ak nejaký bulharský  roľník kúpi na trhu 
pár volov, čo s nimi urobí? Dá im ohlavok, nasadí chomút na krk, vezme pluh, palicu a odíde na 
pole. Veríš v Krista, no ak si v štádiu ovce a nezapriahneš sa do práce, slúžiš Kristovi? Veríš, že 
prišiel; vporiadku, no počúvaš ho? Nie. Radím ti, aby si išiel a počúval Krista, keď hovorí 
vo svojej škole, aby si pochopil Jeho učenie a aby si ho uplatnil vo svojom živote. 
Nežiadam od ľudí ani najmenej, aby odhodili to, čo majú. To, čo teraz máte, to znamená, že ste 
iba v oddeleniach; no vy sa 30 – 40 rokov učíte iba zo šlabikárov a zo šlabikára zostali už len 
handry. Odložte vaše šlabikáre, vezmite čítanky. Rozumiem, nech človek používa šlabikár 
jeden, dva, tri roky, no aby sto rokov slabikoval  zo šlabikára, tomu nerozumiem. „Čítanky“, 
hovorí Kristus, „teraz vezmite.“ A tým, ktorí skončili s čítankami, hovorí: „Preč s čítankami! 
Vezmite gramatiku, aritmetiku, fyziku, chémiu, Boží zákon a kráčajte napred. Už stačilo 
bľačania.“ – „Veríš, že Kristus prišiel!“ niečo viac sa od vás žiada. Počúvajte, čo hovorí Kristus 
a naučte sa to, čo priniesol. Iba vtedy pochopíte hlboký zmysel života. A ak máte schopnosť 
myslieť, konať a tvoriť, máte v sebe ukrytú prednosť, máte bohatstvá, bane, v ktorých musíte 
rudy opracovávať – váš rozum, vašu vôľu. Teraz sa vás spýtam: pracovali ste na vašom rozume 
a na vašej vôli alebo ste doposiaľ iba bľačali nad vaším šlabikárom? Ak kristus, Ktorý prichádza, 
urobí revíziu vo vašich domoch, dôsledne preverí, či ste sa učili. Nemám tým na mysli tie 
obyčajné domy, ktoré ste vybudovali, ale tie, v ktorých teraz žijete, s ktorými ste teraz došli sem. 
Kristus zistí, či je v tých celiach, miestnostiach  rozumná ľudská myšlienka a činnosť alebo či sú 
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tam ovčie  výkaly. Aj toto hnojivo je dobré, no hriech je, ak človek, ktorého otec poslal do školy, 
ktorému dal všetky podmienky, aby sa stal rozumnou bytosťou, aby zostal vonku a aby bľačal. 
A keď anjeli schádzajú nadol a opäť sa vracajú do Neba podávať správy o ľuďoch, čo tam hore 
povedia? – „Tamtí dolu ešte bľačia.“ Kedy sa to bľačanie premení na reč. 
A teraz, ak chce Kristus urobiť túto ovcu rozumnou, pretože má na to, aby takou bola, kladie 
tieto dva princípy vedľa seba a hovorí, že vlna z ovce sa musí upriasť a z nej sa má urobiť látka. 
Ovcu môže každý ostrihať, no jej vlnu treba opracovať. No aj vlna, ak sa neostrihá načas, 
opadne ako lístie na stromoch. Vlnu treba uskladniť, opracovať a utkať z nej látku – naše 
myšlienky a želania sa musia premeniť na skutky a vtedy sa môžu obliecť nahí ľudia. Kedy 
vlastne zostal človek v raji nahý? Keď osprostel, keď sa stal ovcou a zabľačal; keď jeho ruka 
ochromela, keď jeho žena zhrešila a opustila nevinný život. Vtedy osprosteli, stratili svoj zrak, 
svoje správne úsudky. Kristus teraz hovorí: „Prišiel som na zem práve kvôli takému človeku, 
ktorý je stvorený na obraz a podobu  Božiu; aby som mu rozviazal ruky, aby mohol plniť Boží 
zákon. Vy, ktorí ste doteraz pásli svine na tomto svete, a ktorým zakazovali aj svätojánsky chlieb, 
čo ešte očakávate? – Vari pieseň spevákov: „Pane, upokoj dušu tvojho otroka?“ Aby Pán 
upokojil vašu  dušu medzi sviňami, medzi svätojánskym chlebom? Nie, vezmite svoju palicu, 
vezmite si svoj batoh a hajde na cestu k otcovmu domu, do otcovej školy, ktorú Pán pre vás 
pripravil. Kristus vám radí, aby ste dali bokom šlabikár a čítanku, a aby ste zobrali gramatiku; je 
to užitočná veda, učí ako správne hovoriť a čítať, kde dať mäkké alebo tvrdé i, ja alebo ia. Od 
všetkých sa vyžaduje správna myseľ, správny úsudok, správne cítenie, správne konanie. Aby bol 
náš život pekný a dobrý z hľadiska formy i obsahu a – ako bolo povedané pred dvetisíc rokmi: 
„Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ – to je heslo nového života, ku ktorému 
máme dospieť – to je Boží zákon, no v súvislosti s tým sa od nás žiada trochu väčšia snaha. 
Uznávam svetských ľudí v jednej súvislosti. Jedna dáma, ktorá sa pripravuje odísť na večierok, 
na bál alebo do divadla, len si všimnite, koľko námahy vynaloží v miestnosti, v ktorej sa oblieka: 
celý čas sa obzerá hore-dole, obzerá si nos, tvár, ruky, aby bolo všetko v úplnom poriadku. 
Chválim ju. No vy, kresťania, koľkokrát ste sedeli pred vaším zrkadlom, aby ste si poobzerali a 
narovnali váš charakter? Hovoríte: „Dá sa aj bez zrkadla.“ Potrebujete zrkadlo. Zoberte si 
príklad od tejto svetskej dámy. Trvám na zrkadle, na srdečnom, rozumovom zrkadle: keď sa doň 
pozriete, aby bolo všetko v poriadku. Len vtedy sa môžete ukázať pred Bohom. Nemyslite si, že 
Boh vás príjme takých, akí ste. Nie. Svetskí ľudia to oveľa lepšie chápu. A preto Kristus hovorí: 
„Synovia tejto doby sú rozumnejší.“ Nielenže ich nemožno súdiť, ale musíme si od nich vziať 
dobrý príklad.  V každom prípade uprednostňujem svetských ľudí, pretože dávajú výborné 
príklady pokiaľ ide o chápanie, energiu, prípravu. Ak zoberieme ich príklad a použijeme ho 
v duchovnom svete, stáli by sme vyššie, ako stojíme teraz. Hovoríte: „Ich konanie je hlúpe, toto 
nám nie je treba, tamto nám nie je treba.“ Nuž, a čo vám treba – snáď nie Nebo? Nebo 
nepotrebuje hlúpych ľudí. Ak nemôžete vybudovať kamenný dom, ako môžete vybudovať 
charakter, na čo je potrebné veľa úsilia? Nemáš tisíc leva, aby si postavil dom, a chceš 
vybudovať veľkolepý charakter! A keď Pán hovorí, aby ste sa nevenovali svetským prácam, 
rozumie tým toto: keď ste postavili jeden, dva, tri domy: „Už stačí, ty si už špecialista, teraz 
chcem od teba, aby si postavil tvoj srdcový dom. A keď sa naučíš, ako postaviť tvoj srdcový 
dom, vybuduj rozumový dom!“ 
Ten istý zákon  analogicky platí zdola nahor. Preto Kristus hovorí: „O koľko viac je človek, 
ktorý myslí, ktorý môže rozvíjať svoj charakter, ako ovca, ktorá sa stále pasie a bľačí!“ Súčasný 
svet si žiada: „Chlieb, chlieb!“ – tento krik počuť zovšadiaľ. Aj ovce potrebujeme, lebo nám 
dávajú vlnu; ak by však bola celá zem zaplnená iba ovcami, nebola by žiadna harmónia. Chápem, 
že rozumný prvok v nás musí prevyšovať nad nerozumným, živočíšne sa musí zameniť za 
ľudské. Všade počuť: „Ten je zviera.“ Nie je zlé, ak je človek zviera; no existuje niečo vyššie ako 
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zvieratá. Pre ovcu je normále byť zvieraťom, nie však pre človeka. V Písme svätom sa hovorí: 
„živá duša“  a „oživujúci Duch“. Kto sa chce naučiť zušľachtiť, spasiť ľudstvo a jeho žiakov, 
pozvaných na túto úlohu, nech spolupracuje s Kristom: On chce, aby mu pomáhali rozumní 
ľudia – ľudia, ktorí vedia dobre budovať podľa všetkých pravidiel Božieho zákona, ľudia, 
v mysliach ktorých je blaho“ Nebeského kráľovstva“ postavené na prvé miesto. Teraz sú 
potrební takí ľudia, ktorí sa nedajú zlákať ani pomýliť vonkajšou predstieranou stránkou vecí. 
Pripúšťam, že niektorí svätci  si neplnia svoju povinnosť ako treba, no nesúdim ich – je to ich 
chápanie, ale musím sa zaoberať tým, čo sa na mňa kladie. Ak stále stojíme na jednom mieste 
a ich odsudzujeme, a my sami zanedbáme svoje povinnosti, aký z toho môže byť úžitok, nijaký. 
Bolo by to ako u učiteľa, ktorý nevyučoval svojich žiakov a preto ich chce potrestať. Prejdime 
však k štádiu rozumového žitia, ktorého cieľom je pozdvihnutie všetkých národov, celého 
ľudstva. Musíme mať na zreteli ľudskú dušu, dom, spoločnosť, národ, ľudstvo – Kristus 
zahrňuje všetky tieto kategórie; to všetko predstavuje jeden celok. Dom je väčšie indivíduum; 
spoločnosť – väčšie ako dom; národ – ešte väčšie ako spoločnosť, a ľudstvo – ešte väčšie ako 
národ. Preto sa snažíme postupovať od malých vecí po väčšie, inými slovami: od zvieracieho 
k rozumovému prejavu. Keď Kristus kladie pred vás myšlienku „O koľko viac je človek, ako 
ovca“, domnieva sa, že človek je schopnejší tvoriť a vytvoriť svoj život. 
Prvé, čo urobíte, keď sa vrátite domov, je, že začnete liečiť malomocného; druhé, čo urobíte, 
otvoríte oči vášmu slepému; tretie – odštuplujete uši vášmu hluchému; štvrté – rozviažete ruky 
tomu, kto ich má zviazané – zapojíte do práce váš rozum. Je to dôležitá úloha; pravidlá máte, 
vyriešte ju. Samozrejme, môže prejsť deň, dva, tri, ale ak budete vytrvalí, vyriešite ju. Počas jej 
riešenia výsledky vám ukážu, ako treba pracovať. Ak by vždy učiteľ riešil žiakovu úlohu, nikdy 
by sa nenaučil počítať. Učiteľ zadá jednu, dve, tri, štyri, päť úloh a povie: „Nabudúce mi 
donesiete tieto úlohy urobené.“ A celý svet okolo nás sú samé úlohy, ktoré nám Pán zanechal na 
riešenie. V kapitole, ktorú som prečítal, Kristus dal veľa úloh. Zastavil som sa iba pri jednej, 
druhé sú oveľa ťažšie – podľa zložitej trojčlenky. Ja vám teraz dávam úlohu iba so štyrmi 
jednoduchými úkonmi – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie. Pri trojčlenke je to trochu ťažšie, 
no so štyrmi jednoduchými úkonmi môžete úlohu vyriešiť veľmi dobre. Niektorí hovoria. 
„Nevieme spočítať.“ Naučíte sa. Dve jablká a ešte dve sú štyri. Neviete, s kým sa máte dať 
spolu dokopy – muž nevie, s akou ženou sa má dať dokopy. Potom prichádza odčítanie: muž sa 
ožení s nejako ženou, nepáči sa mu, chce sa s ňou rozísť – nevie, ako odčítať. Teraz nie je čas 
na odčítanie. Narobí deti, chce  ich vyhodiť, lebo nie sú rozumné. Musí ich naučiť. Aký veľký 
zákon je ukrytý v týchto štyroch pravidlách: vedieť sčítavať, odčítavať a tak ďalej! Je to veľká 
veda, ktorá tisícročia stojí pred ľuďmi. Naučili sme sa iba mechanickú stránku počtov. Ak sa 
začneme stretávať so svätcami, anjelmi, keď sa stretneme s Bohom, vtedy sa naučíme skutočne 
počítať. Jeden groš a ešte jeden groš sú dva groše; no ak je v spočítavaní mínus aj plus? Niekto 
povie: „Ja viem spočítavať.“ Lenže ako – s plus alebo s mínus? Mám plus dvetísíc leva.“ Ty si 
bohatý človek, môžeš si dopriať i urobiť dobre druhým. Toto je základný Kristov princíp. Túto 
ovcu spočítate a odpočítate; ona vám dá svoje. Ak navštívite nejakého baču , naučí vás základný 
zákon sčítania a odčítania; keď zakvasí mlieko, jednu časť zoberie, druhú vyhodí von. Keby 
vedel, ako odčítať nepotrebné, získal by, ak nevie, stratí. Aj vy, keby ste vedeli, ako zakvasiť vaše 
mlieko, ako zbierať jedno a vyhadzovať druhé, keď treba vyrovnávať vaše účty, povedali by 
ste:“Teraz máme zisk.“ Ak máte stratu, znamená to, že ste nepoužili rozumný Kristov princíp, 
ale ste boli ovcou, ktorá sa celý čas pásla a bľačala. Keď vidí ovca vlka, dupne nohou, chce mu 
povedať. „Choď preč odtiaľto; nevidíš, že sa pasiem?“ No vlk na ňu skočí a zožerie ju. Taká 
bola rozumná! Aj vy, keď vidíte diabla, nedupajte pred ním nohou, nezľakne sa; má strach iba 
pred ľudmi, ktorí majú rozum a vôľu, rozviazané ruky. Kristus preto prišiel, aby rozviazal 
človeku ruky a aby mu dal silu bojovať s vlkom – s diablom. Aj vlci majú právo chodiť po svete, 
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brúsiť sii zuby, ale aj my máme právo použiť proti nim svoj rozum a svoju vôľu. Oni majú 
právo jesť, no my máme právo vybrať im zuby; oni majú právo brúsiť si nechty, ale aj my máme 
právo odrezať im ich. Vytianite diablovi zuby aj s koreňmi a odrežte mu nechty. Ak urobíte 
z diabla ovcu, ktorá vám bude dávať vlnu a mlieko, nebojte sa, v nasledujúcom kroku z neho 
môžete urobiť vola, nasadíte mu ohlavok a donútite ho orať. V inej časti Svätého písma Kristus 
hovorí, že zlý duch, ktorý vyšiel z človeka, bol veľmi nespokojný a keď sa vrátil späť, bol 
sedemkrát horší, ako predtým. Všetci hlúpi ľudia sa tiež stávajú sedemkrát horšími. Preto 
Kristus hovorí: „Prišiel som spasiť rozumného človeka“, nie kvôli zvieratám, ale kvôli človeku. 
Práve toto spasenie hlbokého kresťanského učenia musíme vniesť do nášho života, aby sme 
boli príkladom svojím rozumom a srdcom, aby bol náš dom ideálnou záhradou – toto je úloha 
nášho života. 
Preto začnite pracovať a nech každý pracuje vo vnútri seba samého. Keď príde na 
návštevu k  Bulharovi nejaký hosť, poukazuje mu, čo má vo svojom hospodárstve, ako má 
zariadené a priateľ ho chváli a teší sa. Jedného dňa príde Pán z Neba, kam ho zavediete? Vaša 
šopa, vaše humno sú zvalené, kostol aj škola tiež. Ak tu nájde všetko naporiadku, povie: „Hľa, 
človek, ktorý pracoval rozumne.“ To je myšlienka, ktorú vám dnes  Kristus dáva do pozornosti: 
„O koľko viac je človek ako ovca.“ 
Beseda, ktorá sa uskutočnila 28. septembra 1914 v Sofii 
Preložila Gabriela Žlebeková  
27. 11. 2005 
 

Farizej a Publikán. 

"Dvaja ľudia vošli do chrámu, aby sa pomodlili: jeden farizej a druhý publikán." Lukáš 18:10 

Pravdepodobne sa spýtate, čo je na tom čudné, že dvaja ľudia, jeden farizej a druhý publikán 
vošli do chrámu! V skutočnosti na tom nie je nič čudné pre tých, ktorí rozumejú veci, ale pre 
tých, ktorí tomu nerozumejú je všetko čudné. Pre tých, ktorí rozumejú má všetko význam, ale 
pre tých, čo nerozumejú je všetko nezmyselné.  
Vezmem si dnes farizeja a publikána, ako predmet mojej dnešnej besedy. Tie to dve osoby sú 
známi predstavitelia veľmi starej kultúry. Porovnajme ich charakteristické rysy súbežne, aby sme 
osvetlili spôsob ich života a duchovný charakter.  
Slovo "farizej" pochádza z hebrejského slova "paraš", ktoré znamená "rozdeliť". Jestvuje i jedno 
arabské slovo "farsi", ktoré má ten istý pôvod a znamená niečo dokonalé v tvare(forme); poznať 
jazyk "farsi", znamená poznať ho veľmi dobre. Kristus predstavuje v tejto kapitole dva 
rozdielne typy. Talentovaný maliar, ktorý má vedomosti o človeku, by nakreslil tieto dva typy zo 
všetkými ich rozdielnymi črtami; a táto dokonalá maľba by si zaslúžila, aby sa nachádzala v 
každom príbytku ako vzor. Aké sú očividné rysy farizeja a publikána? Nie je dostačujúce 
povedať: "toto je farizej", alebo : "toto je publikán", ale je potrebné poznať ich vonkajšie črty, 
črty ich tváre, ich rúk, štruktúru ich tiel a taktiež to, ako pracuje ich myseľ. Potom je nevyhnutné, 
aby sme zistili zvláštnosti ich duševnej skladby. Len takto je možné, aby sme si objasnili do textu 
pre nás vloženú myšlienku a dokázali ju využiť. Kristus bol veľký umelec, pretože poukázal na 
dva rozdielne rysy týchto dvoch ľudských charakterov a ja podľa nich popíšem farizeja a 
publikána. 
No vy poviete:"Ako môžete opísať človeka len podľa pár slov, ktoré boli o ňom povedané?" 
Toto je náuka. Môže byť popísaný. Sú učenci, ktorí sa dlhú dobu zaoberali zrovnávacou 
anatómiou, naučili sa štruktúre zvierat tak dobre, že keď im dáte najmenšiu časť nejakého 
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pravekého zvieraťa, môžu vám opísať jeho vzrast, usporiadajú všetky jeho kosti, upevnia jeho 
svaly a šľachy a týmto spôsobom znovu vystavajú vyhynutý druh. Ak dáte skúsenému 
botanikovi len jeden list z nejakej rastliny, je schopný vám popísať celý strom. Použijúc rovnakú 
metódu sa pokúsim popísať vám farizeja a publikána, aby som vám ukázal, akí sú. 
Avšak vy mi poviete:"Čo majú spoločné títo dvaja, ktorí žili pred dvoma tisíckami rokov?" Vo 
svete žijú dva druhy ľudí - publikáni a farizeji; mnoho iných vzišlo z týchto dvoch ľudských 
typov, no tieto dva zostávajú základnými. Prináležíte k jednej alebo druhej sorte - nezáleží na 
tom, či ste kňaz alebo nie, či ste alebo nie ste šľachtic, či ste učený alebo nie, či ste filozóf, muž 
alebo žena. Tieto dva charaktery sa navzájom prepletajú a odhaľujú v živote každého z nás. V 
ľudskej histórii zostanú navždy rozdielnymi typmi. Umenie Krista pozostáva zvlášť v tom, že 
On ich s použitím veľmi malého množstva slov dokázal vyjadriť a názorne predstaviť.  
Vonkajší obraz farizeja je príjemný. Je to človek slušný, snaživý, urastený, vysokej postavy 175 -
180 centimetrov - väčší než je zvykom. Ruky a prsty predĺžené, palec dlhý a symetrický - čo je 
príznak vypracovaných názorov, vpliv vôle a inteligencie. Ukazovák je zarovno s prsteníkom - 
indikuje, že akonáhle sa zrodí v jeho mysli nejaká ídea, vypĺňa ju až do krajnej medze. Jeho 
zažívací systém je usporiadaný, v jedení a pití je striedmy, nemá slabosti labužníka a pijana vína, 
jeho vkus je vyberaný. Jeho pás je štíhly. Čo sa týka veku, prešiel štyrmi dekádami a je v piatej, t.j. 
dovŕšil 45 rokov. Ramena trochu oblé, obličaj trochu predĺžený do tvaru hrušky, s rozvitým 
nervovým systémom. Dolná čelusť správne sformovaná, s predĺženou a zaostrenou bradou - 
príznak človeka chápavého a bystrého ducha; ústa priemerne veľké, pery nie veľmi hrubé, ani 
veľmi tenké; okraje ústnych kútikov trochu vyššie podvihnuté; s úsmevom opovrhnutia - "ľudia 
sú zberba"; no svoje vnútorné opovrhnutie nikdy navonok neukazuje. Oči popolavošedé; obočia 
sú klenuté, trochu spustené, ako vetvy starého stromu, človek, ktorý žije dlhý čas a má životné 
skúsenosti. Čelo pekné, vyvýšené, vo svojej základni nad nosom vypuklé - príznak človeka zo 
silnou individualitou, s pozorujúcim a praktickým duchom. 
Oblasti spánkovej kosti stredne vyvinuté; uši pravidelné a prilepené blízko pri hlave - známka 
materiálneho usporiadania. Chlpy brady trocha redšie a načervenalé - známka popudlivosti a 
vytrvalosti. Hlava oválna, všeobecný rozmer 56-60 centimetrov v obvode hlavy nad ušami; so 
silne rozvinutou a podvihnutou temennou oblasťou - známka človeka s vysokým sebaovládaním, 
sebaúctou, hrdosťou(pýchou), prísnosťou a domýšľavosťou; má náboženské cítenie, ale 
jednostranne vyvinuté; prejavuje súcit, ale len k sebe a k svojím blízkym. Jeho obličaj je bledý, 
biely, s Grécko-Rímskym typom nosa. Človek s estetickým vkusom, no bez poézie a lásky k 
prírode, ušľachtilosti a ideálu. Človek so silnou vierou, no vierou vo vlastný rozum; c veľkou 
nádejou, no nádejou len vo svoje vlastné sily. Má náboženstvo, ale v tomto náboženstve uctieva, 
zbožňuje len seba samého. Keby sme vošli do jeho chrámu, na prvom mieste neuvidíme obraz 
Ježiša Krista, ale jeho vlastný portrét a na mieste sv. Bohorodičky, Jána Krstiteľa a iných svätých 
nájdeme zoradených jeho predkov a prapredkov, ku ktorím zapaľuje kadidlo a vznáša modlitby - 
"slávny, veľký je náš rod". Je to inteligentný človek, ktorý zbiera vedomosti o živote, dobre 
oboznámený s židovskou kabalou a s princípmi vtedajšej civilizácie. A ak by žil v našej dobe, 
mohol by byť známy ako spisovateľ, filozóf, maliar, štátnik alebo duchovný vodca. 
Prečo Kristus poukazuje na tento typ človeka? Čo zlé je na jeho modlitbe? U farizeja sa dá 
rozpoznať filozófia, ktorá v onej dobe bola už prežitkom - človek, ktorý žije len z minulosti, 
vynecháva prítomnosť a budúcnosť; človek, ktorý sa zaľúbil ako dievča, alebo chlapec do 
svojho portrétu, ktorý kdekoľvek ide, vidí len tento portrét. Je to čudné, keď sa človek zaľúbi do 
svojho obrazu!  
Raz som pozoroval jedného Bulharského spisovateľa: sedával na veľmi viditeľnom mieste, v 
blízkosti zrkadla, zapálil cigaretu, otočil sa a pozrel sa do zrkadla povediac si: "Pekný som, robím 
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na ľudí dojem". Potom si potiahne a zapózuje pred zrkadlom. Ak sa jedného dňa toto zrkadlo 
rozbije, rozbije sa aj jeho šťastie. Farizej sa podobá na tento typ, zaľúbený do seba samého. 
Naviac, vidíte ako zaujimavé sú jeho slová, kedykoľvek sa obracia k Bohu - "Bože, ďakujem ti, 
že nie som ako druhí ľudia; ja som niečo viac". No jeho filozófia je obzvlášť v tomto bludná, 
pretože Boh stvoril všetkých ľudí. "Nie som ako iní ľudia", ale aký si? Si anjel? Nie si. Si 
stvorený z toho istého prachu a v tvojích žilách tečie tá istá krv. Chce oklamať i seba, i Boha. 
Toto je prvá lož, ktorú užíva. A Boh mu hovorí: "Nehovoríš pravdu". Postoj farizeja je 
negatívny: neporovnáva sa s bytosťami, ktoré sú nad ním, s anjelmi, ale s dolnými vrstvami, zo 
zločincami; že nie je ako oni.  
Pripusťme, že sa porovnávam so zvieratami a hovorím: "Ďakujem Ti Bože, že nie som ako tieto 
voly, somáre, jašterice, zmije", aké porovnanie s nimi môžem urobiť? Toto je slabá črta, ktorá sa 
stretáva vo všetkých ľuďoch. Pred rokmi bol u stredoškolských a vysokoškolských študentov v 
Bulharsku sklon študovať životy veľkých spisovateľov, napríklad Shakespeara a preberať na 
seba ich nedostatky, pretože nemali ich pozitívne stránky: "Počkaj, mám tieto chyby aj ja?", a 
keď ich v sebe našli, hovoria: "Som geniálny ako Shakespeare". Skúmali charakter Shellera 
hľadajúc voľajakú jeho excentrickú stránku, a keď ju našli v sebe, povedali: "Som ako Sheller". 
Keď takto preštudujú celý rad spisovateľov, povedia: "Sme veľkí ľudia". Áno, veľkí, ale v 
negatívnom zmysle; veľkí, ktorí majú mínus jeden groš. Ja preferujem ľudí, ktorí majú nula 
grošov, pretože nemá ani čo vziať, ani čo dať.  
Farizej porovnáva a hovorí:"Ďakujem Ti Bože, že nie som ako iní, lúpežník". Boh mu 
hovorí:"Keby som ťa postavil na jeho miesto, aký by si bol?" Raz sa jeden anjel, ktorý pozeral z 
neba na človeka čo hrešil obrátil k Bohu a hovorí mu:"Ako môžeš tolerovať toto nízke 
stvorenie? Keby som bol na tvojom mieste, očistil by som od neho zem." Boh poslal anjela na 
zem, aby sa vtelil a postavil ho do tej istej pozície, a anjel spravil dvakrát viac hriechov než tento 
človek, ktorého on odsudzoval. Preto by nikto nemal odsudzovať ľudí za to, čo robia na onom 
mieste, na ktoré sú postavení, pretože na ich mieste by to urobil aj on. Prichádzali ku mne 
mnohí, hovoriac asi toto:"My nie sme tak zlí ľudia, my sme vzdelaní, pretože pochádzame z 
významneho rodu". - Nepochybujem o vaších slovách, vo svojej duši hlboko verím v to, čo mi 
hovoríte; my všetci sme z významného rodu, ja to prijímam; no vaši a moji predkovia i 
prapredkovia neboli tak urodzení, ako si vy i ja myslíme, že boli; mnohí z nich boli veľkí 
povaľači, zločinci, delikventi a poslední vagabundi; vy i ja teraz nesieme svedectvo toho, čo Boh 
o nich napísal. Veci môžu navonok vyzerať dosť slušne, no vo vnútri nemajú príslušný obsah. 
Že naši predkovia a prapredkovia neboli takí čistí ako predpokladáme, to dokazujú ich zlé črty, 
ktoré sme od nich podedili, ktoré sa u nás prejavia aspoň dvakrát za deň. Ak tvoj dedko i babka, 
otec aj matka boli čistí a dobrí, ako anjeli, odkiaľ sú tieto zlé črty a prejavy v tvojom živote? Ak 
do nejakej tekutiny dáte trocha horčiny alebo jedu, bude vnímateľná a prejaví sa; ptom sa spozná, 
že v dobrote je primiešané niečo zlé. 
Takýchto ľudí, s filozófiou tohoto farizeja môžeme nazvať, že sú konzervatívni, z 
konzervatívnej strany, ľudia, ktorí majú o sebe samých vysokú mienku.  Nie je zlé mať o sebe 
vysokú mienku; ak je správna a nemá v sebe nejakú prímes horkosti. Najväčší konzervant a 
regulátor v prírode je dusík, ktorý zastavuje horenie a zadúša rôznorodý život. Dusík je najstarší, 
najvyváženejší element v prírode. No ak by pozostávala príroda len z neho, všetko by bolo 
mŕtve. Pri tom všetkom ale, organický svet mu vďačí za mnohé... 
Farizej sa neobracia k Bohu, aby mu On pomohol vyhladiť voľajakú drsnosť jeho charakteru - 
ani najmenej, on je len vďačný, že nie je ako iní ľudia: rúhač, lúpežník, vrah, cudzoložník. 
Obzvlášť ako zákonník a filozóf by mal zistiť, aké sú príčiny, ktoré vyvolávajú rúhanie, lúpež, 
vraždenie, cudzoložstvo. Ak stretneme voľajakých ľudí, ktorí stoja, takpovediac, nižšie než my, 



 

 
72              Farizej a Publikán. 

podľa Kristovho učenia by sme ich vo svojej duši nemali odsudzovať, ale sa naučiť úlohe. Mali 
by sme nájsť príčiny, ktoré ich priviedli k tomuto nízkemu stavu, a ak v sebe máme niečo z nich, 
aby sme to vykorenili. Pretože Ten, Ktorý položil Veľké zákony života hovorí: "Nesúďte, aby 
ste neboli súdení". V týchto slovách je hlboký zmysel a tí, ktorí ich pochopili môžu dosiahnuť 
Veľký zákon ľudského blaha.  
Súčasní zoológovia, ktorí skúmajú zvieratá, dali svetu mnoho cenných poznatkov, ale žiaden ešte 
nepreskúmal hlboké príčiny, ktoré ich tvoria; ako: prečo, napríklad, niektoré majú rohy, ale iné 
nemajú; prečo sa niektoré plazia, ale iné kráčajú po štyroch nohách; prečo niektoré jedia mäso, 
ale iné spásajú trávu; prečo je im upretá ľudská inteligencia? Ale na to sú hlboké a zásadné 
dôvody, to nie je len taká náhoda, ako by si niekto mohol myslieť. Keď ľudia pochopia tieto 
hlboké dôvody, dôjdu k tej rozumnej filozófii, na ktorej bude postavená štruktúra budúcej 
spoločnosti - "úsvit novej civilizácie".  
Celá súčasná civilizácia zdieľa stanovisko farizeja - je to farizejská civilizácia. Tato civilizácia, kde 
sa ľudia odlišujú podľa formy, podľa zovňajšku(vonkajšku), podľa etikety sa zrodila v ďalekej 
minulosti v Egypte, Indii, Babylóne, Číne, Perzii, Júdsku, Grécku a Ríme. Tá je aj dnes zaodetá 
do krásneho plášťa kresťanstva. Nehovorím, že v jeho osnovách je niečo zlé, ale hovorím, že je 
vždy potrebné, aby forma vždy mala v sebe známy obsah; inak sa z tejto formy stáva obyčajná 
ulita, v ktorej môžu žiť len parazity. Ľudia hovoria:"Ten má zvláštne oči". - A čo z toho? - "Sú 
krásne". - V čom pozostáva ich krása? - "Sú iskrivé, prívetivé". V čom presne sú príjemné? 
Niečij nos je pekný, hodí sa k nemu. V čom spočíva jeho krása? Jeho ústa  sú pekné, pravidelné. 
V akom vzťahu? U ľudí existuje pojatie určitých vecí, ktoré nie je možné vyjadriť, menovite, že 
v čiernych očiach, alebo v modrých, alebo šedých, zelených, gaštanových je ukrytá zvláštna sila. 
Ak na teba pozrie človek s čiernymi očami, vytvorí určitú myšlienku; ak pozrie človek s hnedými 
očami - určitú náladu a pod. Ľudia z modrými očami sú chladní. Sú čisté ako obloha, no 
chladné , studené. Takí ľudia nie sú pre zem. Je v nich viera, no narodili sa predčasne. Možno sú 
to ľudia, ktorí ešte len prichádzajú. Hovorím o modrých očiach, ktoré sú výrazom oblohy. 
Legenda nám hovorí, že Ježiš mal takéto oči. 
O niekom sa hovorí: "Ústa má pekné ako ruža". Čo sú ústa? Sú vyjadrením ľudského srdca, 
ukazujú, či je človek mäkkého alebo tvrdého srdca, ukazujú, nakoľko je človek usilovný a 
úprimný. U tých, ktorí majú veľký apetít môžete zaznamenať, že ich ústa sú príliš hrubé(tlsté). 
Toto je fiziologický zákon. Prechádza nimi viac krvi, preto sú tlsté a červené. Keď ochutnajú 
jedlo, hovoria:"Och, to je lahodné", a na ich obličaji sa zablisne delikátny, sotva postrehnuteľný 
úsmev; ten naznačuje, že v ich duši je takéto rozpoloženie. Ak si zoberieme človeka s pekným 
nosom, tak ten je výrazom ľudskej inteligencie a rozumu; či je nos rovný alebo zakryvený, či je 
rímsky alebo grécky - to má hlboký zmysel. Vonkajší vzhľad tváre nie je bez významu, okrem 
toho, je taktiež výrazom vonkajšieho života človeka. Ak preskúmame ľudský obličaj a vidíme, že 
nie je symetrický, že jedno obočie nie je ako druhé, že jedno vyčnieva viac než druhé, že je 
nesymetrické; to ukazuje, že je v ňom niečo nestabilné. Ak nakreslíte rovnú čiaru, uvidíte, či je 
váš nos na svojom mieste. Nos je barometer, teplomer, ktorý ukazuje v akom stave je váš rozum. 
Keď strojvodca riadi vlak, má jeden prístroj, ktorý ukazuje atmosferický tlak v kotolni a podľa 
toho dokáže naložiť viac uhlia, aby zvýšil tlak pary, alebo ak je zbytočná, aby ju vypustil. Dali ste 
si niekedy prácu, ako strojvodca, v akom stave je vaša para - veše srdce? Boh vám na to dal nos. 
Choďte pred zrkadlo, poproste svoj rozum a ten vám ukáže, v akom stave je vaše srdce. Ak sa 
pozriete do svojích očí, uvidíte, v akom stave je vaša duša. Jediný, kto nikdy neklame a nemôže 
byť pokrytcom sú oči. Preto, ak človek niekedy chce zaklamať, zažmúri oči, alebo si ich zakryje 
rukou. Dieťa si uvedomuje, že matka, ktorá na neho pozrie pozná, že klame, preto si oči zakrýva 
rukou.  
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Zatiaľčo sa farizej modlil, Kristus ho pozoroval a povedal mu:"Tvoja duša je narušená, tvoji 
praotcovia nežili taký čistý život, ako si ty predstavuješ. Ty si myslíš, že nie si ako druhí ľudia, ale 
v minulosti si bol ako oni, ale aj teraz nie si oveľa ďalej od ich úrovne". Nezáleží na tom, ako 
interpretujeme tento fakt, či podľa učenia hinduistických filozófov o reinkarnácii, alebo 
egyptského učenia prevteľovania, alebo podľa učenia kabalistov a okultistov o vyžarovaní a 
zdokonaľovaní ducha, alebo podľa učenia súčasných filozófov o dedičnosti. Tieto učenia a 
teórie sú pre nás len pomôckami, aby sme si lepšie ujasnili niektoré veci, aby sa pre nás stávali 
javy ľudského života jasnejšími a zrozumiteľnejšími. Avšak, základný princíp, spočívajúci v 
tvorení všetkých vecí zostáva stále jeden a ten istý, bez ohľadu na to, ako si vysvetľujeme a 
interpretujeme jeho prejavy.  
Veľký zákon príčin a následkov, akcie a reakcie nikdy neklame, vždy hovorí absolútnu pravdu. 
Ak si dobrý, píše sa v Knihe Života, že si dobrý; ak si zlý, píše sa tam, že si zlý. Ak hovoríš 
pravdu, píše sa v Knihe Života, že si hovoril pravdu; ak klameš, píše sa tam, že si klamal. Ak 
pomáhaš svojím bližním, obetuješ sa za svoj národ, pracuješ pre blaho ľudstva, slúžiš Bohu 
lásky, píše sa to v Knihe Života; ak robíš násilnosti svojím bližním, zrádzaš svoj národ, prekážaš 
vývoju ľudstva, podvádzaš Boha - to je tiež napísané v tejto knihe. Boh si vedie neúprosne svoje 
údaje o ľudských skutkoch: na čele, na nose, na ústach, na tvári, na hlave, na rukách, na prstoch i 
na všetkých iných častiach ľudského tela - každá kosť je svedectvom pre nás alebo proti nám. A 
túto históriu ľudského života čítame každý deň. Na jej predchádzajúcich stranách je 
zaznamenaný život všetkých naších praotcov: o niektorých z nich je napísané, že boli strašní 
zločinci, zlodeji a lúpežníci.  
Keď otvoríme jej strany a sledujeme líniu, po ktorej šli Abrahám, Izák, Jákob, David, Solomon a 
mnoho iných, nachádzame tam ich skutky kompletne otlačené. O Abrahámovi nachádzame, že 
bol človek pravdivý, veľmi bystrý, človek zo širokým srdcom, s veľkou vierou, s pozdvihnutým 
duchom, oboznámený s hlbokou múdrosťou Božích nariadení pre veľkú budúcnosť ľudstva. O 
Jákobovi nachádzame, že spočiatku bol človekom falošným, chytráckym, egoistickým, ktorý lžou 
a podvodom dosiahne toho, že odníme prvorodenstvo bratovi a až keď mu minulo 33 rokov, 
nastal v ňom prevrat, po ktorom slúžil u svojho strýka Labana 14 rokov za jeho dve dcéry, a 
obzvlášť vtedy v ňom nastáva premena na dobro. O Dávidovi vieme, že bol človekom smelým, 
rozhodným, s vynikajúcim prírodným a poetickým duchom, no mal zvláštnu slabosť pre krásne 
ženy. Podvodom prebral Uriahovi ženu a od toho dňa začali jeho ťažkosti. A smelý prorok 
Nátan neváhal  a obvinil ho priamo do tváre, a ukázal mu zlé dôsledky, ktoré karmický zákon o 
ňom napíše vo svojej knihe pre budúce potomstvo.  
O Solomónovi je povedané, že mal vynikajúceho filozofického ducha, s dobrým, no skazeným 
srdcom, s mimoriadne silným cítením a vášňou, veľkou domýšľavosťou a slabou vôľou, 
prvotriedny epikurejec(pôžitkár) v jedení a pití a v radovánkach zo ženami. Kristus to vedel. 
Vedel ako žil jeho rod a keď mu ľudia hovoria: "Dobrý učiteľ", namietne im: "Prečo ma 
nazývate dobrým? - Nikto nie je dobrý, len Jeden - Boh". Chce povedať:"Rodina, v ktorej som 
sa narodil, nie je natoľko urodzená, ako si myslíte. Pretože Boh má iné meradlo, než vy 
pripúšťate. Bo vyžaduje úplnú čistotu vo všetkých aspektoch. Mnohí z tejto rodiny nežili tak, 
ako bolo milé pravdivému Bohu, Ktorého vôľu Ja vyplňujem". A preto sa obracia k farizejovi a 
hovorí mu:"Klameš seba, ľudí i Boha, mnohí z tvojích praotcov sa dopúšťali priestupkov a 
preto nemáš právo hovoriť: "Nie som ako oni". A pretože vo tvojej duši nie je žiadna pokora, 
tvoja modlitba nemôže byť prijatá a ty nemôžeš byť ospravedlnený. Vy farizeji ste prekrútili 
Boží zákon, keď ste ho prekryli pokrytectvom ako závojom. Prestaňte sa vydávať za takých, akí 
nie ste, pretože Boh nie je človek, ktorého je možné oklamať vaším zovňajškom, On pozerá do 
vášho srdca a podľa neho vás oceňuje".  
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Teraz sa obrátime k druhému typu - k publikánovi. Máme tu človeka stredného vzrastu, 
bucľatejšieho; nohy skôr kratšie, ruky tlsté, prsty taktiež tlsté a zaostrené, tvár okrúhla; 
žaludočný systém krásne rozvinutý - miluje jedenie a popíjanie. "Leží predo mnou dlhá cesta, je 
nutné, aby som mal jedlo" - taká je jeho filozófia a preto sa stal vyberačom, odtiaľ poprosí, 
odtamtiaľ vezme a ukradne, aby si naplnil kapsu. "Robíš to ako ja; prepáč mi, možno to posúdiš 
ako krádež, ale ja musím. Ak mi to nechceš dať, vezmem si to násilím, alebo ukradnem". Ako 
som povedal - publikán má tvár okrúhlu, obočie hrubé, zdola širokú bradu - čo podnikne, to 
dokončí s úspechom. Je vo veku medzi 40-45 rokomi. Brada z čiernych hustých chlpov, fúzy 
taktiež - známka veľkého tepla, nos vyvinutý, krátky, hrubý, široký v okrajoch - známka dobrého 
dýchacieho systému; človek citov, impulzívny, ako dieťa, dokáže vždy vyjadriť svoju radosť; 
keď si logne pol litra vína, môže skákať a radovať sa; keď vytriezveje, začne plakať, že jeho žena 
je chorá. Spánkové oblasti silno rozvinuté, uši veľké, skoro ako uši Tolstého, je to človek, ktorý 
kradne, berie, ale i dáva. "Otec i matka kradli, nuž ja dám, aby som pomohol, možno nám Boh 
odpustí naše hriechy". 
Oči má hnedé alebo vínové - znak mäkkej povahy a dobroty, ktoré čakajú len na svoj čas, aby sa 
prejavili. Hlava správne vyvinutá, ako hlava Sokrata.  
Publikán má výborne vyvinuté rodinné a spoločenské cítenie, silné náboženské zmýšľanie, 
láskavý cit milosrdenstva, správne chápanie života, znamenitý rozum, postrádajúci sofistiku, 
silno vyvinuté svedomie, ktoré mu ukáže hriechy a on ich neváha priznať pred Bohom, pred 
ľuďmi i pred sebou samým. Nemá povýšenecké presvedčenie o ušľachtilosti svojho rodu. Má 
náboženstvo, no umiestnil si v ňom obraz Dobrého Boha, nie svoj vlastný. Vždy verí, že ho 
tento Dobrý Boh vyvedie na svetlo. Má viac viery v Neho, než v seba samého. Má správnu 
filozófiu: neporovnáva sa s nižšie postavenými, než je on, zo zlodejmi a darebákmi, ale hovorí: 
"Bože, keď pohliadnem na Teba, na anjelov, svätých, čo som ja? Mal by som sa pozdvihnúť 
vyššie, aby som bol ako ty. Som hriešnik; dedovia, pradedovia a ani ja, sme sa nestali skutočnými 
ľuďmi; jem, pijem, stal som sa sviňou; odpusť mi, že nedokážem využiť dobrá, ktoré si mi dal". 
A čo hovorí Kristus? Tento človek, ktorý vyznáva svoje hriechy, má vyšší ideál, jedného dňa 
prekoná farizeja. Ako sa to môže stať? Bohatí ľudia sa spoliehajú len na svoje renty a výnosy, 
nič nerobia, len diskutujú o politike a verejnom živote. Iní, ktorí vstávajú skoro ráno, pracujú 10 
hodín denne, majú v živote neúspech za neúspechom, no vytrvajú a po rokoch získajú poznanie 
a stávajú sa významnými ľuďmi.  
Teraz, medzi vami - prepáčte, že to hovorím - sú dva typy. Ale, pretože Kristus podáva dva 
protichodné póly, ja vám hovorím, vezmite dobré od jedného i od druhého, a vytvorte 
ušľachtilý farizejský i publikánsky charakter súčasne, vytvorte tretí typ kresťana, nového človeka. 
Také je moje uvažovanie. Poviete: "Ak som toľko hrešil vo svojom živote, ako ma môžeš 
nazývať farizejom, urážaš ma?" Poviem vám pravdu. Keď sa prihodí v živote nešťastie, 
hovoríte:"Prečo Bože, toto nešťastie? Sú iní, ktorí sú väčší hriešnici než ja". Nie ste vtedy na 
mieste farizeja - človeka, ktorý sa háda s Bohom? Boh vám povie:" Si veľmi zbožný, no vieš 
koľko neprávostí vykonali tvoji prapredkovia, s ktorými si bol v istom čase spriatelený? Ajhľa, tu 
máš účet, podpísaný pred mnohými rokmi, je treba ho zaplatiť". - "Ale ja si na to nepamätám." - 
"To nič neznamená. V mojej knihe je poznačené. Tá neklame." Keď na vás príde nešťastie, 
ďakujte - "Málo je to", vtedy ste na mieste publikána. A Kristus vám povie:"Pôjdete do domu 
Otca". Niekedy odsudzujete farizejov - "Sú to falošní ľudia", no viete, že vy, ktorí odsudzujete 
farizejov, ste súčasní farizeji? Vezmite si ponaučenie z povahy týchto farizejov, aby ste nemali 
ich zlé črty, alebo ak ich máte, aby ste ich vykorenili a nenásledovali cestu negatívneho života. Z 
toho, čo mal váš dedo, babka, otec, matka nič nepotrebujete. Poznáte príbeh o husách, ktoré 
niekto viezol do mesta? Husi povedali pútnikovi:"Aká hanebnosť od nášho pána! Viezol nás ako 
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stádo, nevie, že naši predkovia oslobodili kedysi Rím". - "A vy, čo ste vtedy robili?" - povedal 
pútnik. - "Nič" - "Potom si zaslúžite, aby ste sa varili v hrnci." Váš dedo, otec boli takí vznešení, 
urodzení ľudia, ale čo ste vy? Nemáš vznešený charakter - získaj ho. Možno ti dedo a otec 
zanechali istý kapitál, ale ty ho môžeš premárniť, stratiť. 
Aj v náboženských pomeroch, ak ich preskúmame, existujú náboženskí farizeji: "Ja som z 
pravoslávnej cirkvi", "Ja som z evanjelickej cirkvi", "Ja som z katolíckej cirkvi", "Ja som 
voľnomyšlienkár". - "Teším sa, že si pravoslávny, že si evanjelik, že si katolík, že si 
slobodomyseľný, no máš ušľachtilé vlastnosti Ježiša?" - "Nemám ich". - "Nie si pravoslávny, ani 
nie si evanjelik, nie si nijaký. Získaj ich, aby si ním bol". - "Ale ja som voľnomyšlienkár." - "Máš 
ušľachtilé črty čestných slobodomyseľných ľudí? Pod pojmom "slobodomyseľný" rozumiem 
človeka, ktorý je priateľom pravdy. Ak nie si taký, si prvotriedny klamár. Ľudia často 
hovoria:"Ty si skvelý človek". Ľudia súčasnej spoločnosti sa zídu traja-štyria na nejakom mieste a 
začnú sa chváliť svojím urodzeným pôvodom a význačnosťou:"Čítali sme tvoju prácu a sme z 
nej úplne nadšení". Odíde a začnú:"Je to prvotriedny hlupák". Odíde druhý a začnú aj na jeho 
adresu. Odíde tretí, i on bol taký a onaký... Keď zostane posledný, rozumie sa, on nemá čo by 
zlé povedal sám o sebe. Neklamte sa tým, čo ľudia o vás hovoria, pretože môžu povedať 
mnoho nepríjemných vecí. Nikto nehovorí pravdu. Vaši nepriatelia vám povedia:"Si vagabund, 
klamár, darebák" - oni skôr hovoria pravdu, než tí, ktorí vás láskajú hovoriac:"Ty si skvelý". 
Možno že si dobrý, no nie natoľko; nemysli si, že si význačný.  
Niekedy sa prechádzate a mávate rukami a prechádzkovou palicou, ako by ste práve vyriešili istý 
veľký problém ako Archimédes; myslíš, že nie je druhý človek ako ty; ak si publikán, povieš si: 
"Ja budem riadiť svet". Kristus hovorí:"Počúvaj, pred rokmi tvojí dedovia a pradedovia riadili a 
ja si pamätám, že tam, v mojom notese je zapísané, že sa dopustili priestupkov; možno pôjdeš 
tou istou cestou i ty, nebuď si taký istý sám sebou". Preto, v akomkoľvek postavení sa 
nachádzame, je treba, aby sme mali ako ideál len Pána Boha. Na tomto svete nás stretne mnoho 
horkých vecí. Možno stretneme svojho priateľa, ktorý nás miluje  a povie nám niečo, čo je 
pravdivé; nehovorím, že je treba podozrievať, že sú všetci klamári, nie, ale ak vás pochváli 100 
duší, je možné, že medzi nimi vám povedia pravdu len traja, iní vám povedia pravdu alebo veľmi 
hrubo, alebo omnoho láskavejšou formou - dva extrémy. Tam sa pravda nenachádza, ale je v 
onej strednej ceste - keď vezmete dobré vlastnosti farizeja, jeho znamenitý rozum, jeho 
poznanie a návyky, a od publikána jeho súcit, hlbokú zbožnosť, vnútorné uvedomenie si svojích 
hriechov a snahu napraviť svoj život. I v rodinách existuje tento farizej a publikán - muž_farizej, 
žena_publikán. Muž z významného rodu, bohatý, štíhly, pohľadný a urodzený človek, ako o 
ňom hovoria a žena z prostej rodiny, otec i dedo -  prostí, nevzdelaní ľudia; on, keď na ňu 
pozrie, povie:"Vieš z akého postavenia som ťa vytiahol?" A ona sa skrčí. Nemôže urobiť nič iné, 
len sa prikrčiť a variť: keď farizejov prst naznačí, že nenavarila dobre, - "Takú prostú, 
nevychovanú ženu nechcem" - ju donúti k plaču a poslušnosti. "Takého publikána nechcem vo 
svojom dome". Na inom mieste je žena farizejom a muž publikánom; ona pochádza z bohatej 
famílie, otec povýšil jej muža, ktorý bol u neho účtovníkom - "Či nevieš, s akou 
blahosklonnosťou som si ťa vzala; nevieš ako sa obliecť, ako si dať kravatu, nevieš ako si 
vyfúkať nos". Títo farizeji sú úžasní formalisti, keď začnú niečo vyčítať. Teraz by obaja, jeden 
ako druhý mali napraviť svoj život. Kristus chce povedať, keď hovorí, že publikán je 
spravodlivejší než farizej, že aj publikán nie je úplne správny, no v jeho myšlienkach o živote, o 
Božom poriadku je lepšia predstava, než u farizeja. Chce povedať, že jedného dňa tento 
publikán bude sedieť omnoho vyššie, než farizej.  
Ak nechcete byť pokorní, Boh vás pokorí, pretože On pyšných zahanbuje a pokorných 
pozdvihuje. Pýcha a pokora sú synonymá týchto dvoch typov ľudí - farizeja a publikána. 
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Vy neviete, čo sa s vami stane v budúcnosti; všetky vaše ušľachtilé črty a ani všetci vaši dedovia 
a pradedovia vás nemôžu spasiť. Pred rokmi v Anglicku, myslím, že v Londýne, vstúpil jeden z 
najbohatších a najznámejších ľudí do svojho podzemia, aby sa pozrel na svoje poklady a 
náhodou za sebou zavrel dvere, keď kľúče zostali zvonku. Keď obchádzal svoje bohatstvo a 
radoval sa z neho, chcel vyjsť von, no uvedomil si, že je zatvorený. Sedel deň, dva, tri, okolo 
neho zlato, ohromné bohatstvo, no nemohol vyliesť, ani zavolať o pomoc. Nakoniec bol 
nútený predať dušu za odídenie následujúceho posolstva:"Ak by sa našiel niekto, kto by mi dal 
kus chleba, tomu by som dal polovicu svojho bohatstva".  
Ak by sa jedného dňa stalo, že budete zatvorení ako tento boháč, v podzemí svojích urodzených 
dedov a pradedov, jeden kus chleba vás môže zachrániť. Preto Kristus hovorí:"Chlieb vás môže 
zachrániť, a nie tie veci, kvôli ktorým sa bijete". A viete, že mnoho ľudí takto zomiera, zatvorení 
sami v sebe? Ľudia, ktorí sú zúfalí si siahajú na život. A kto sú tí, čo si siahajú na život? 
Nezabíjajú sa publikáni, ale farizeji. Básnici, maliari i štátnici hovoria: "Svet nás nemôže oceniť, 
nemôže oceniť naše výtvory, obrazy", a zabijú sa. Všetci títo farizeji, títo ušľachtilo mysliaci, zo 
skvele formovanými tvárami a červenými bradami si zpravidla siahajú na život. Farizeji v 
Bulharsku nie sú s červenými bradami; ja hovorím o hebrejských farizejoch, tých opisujem; 
naších farizejov by som popísal inak. Aj Bulharskí sa na nich podobajú, len v niečom sa odlišujú. 
Ale, pretože moja reč nie je o bulharských, ale o hebrejských farizejoch, urobte si svoj vlastný 
záver o bulharských a nájdite tieto typy v Bulharsku. Ako ich nájdete? Cieľ mojej besedy je, aby 
ste aplikovali tieto praktiky do života.  
Súčasní ľudia hlásajú, že človek, aby mal úspech, musí mať vôľu. Vôľa sa môže prejaviť tromi 
spôsobmi - vôľa môže byť: 1. svojvôľa; 2. vôľa, ktorá berie do úvahy len naše záujmy, len 
záujmy nášho národa; 3. vôľa, ktorá berie do úvahy aj záujmy našej spoločnosti a národa, i 
človeka, i Boha. Tá posledná vôľa, ktorá v sebe zahŕňa všetky záväzky, ktoré máme k tomuto 
svetu, taká vôľa, že nejestvuje žiadna sila, ktorá by nás odklonila od nášho dlhu - tá vôľa je 
dobrá. Vôľa pracovať pre slávu Božiu a ľudstvo, pre svoj národ, pre svoju rodinu a za 
pozdvihnutie svojho charakteru - to je vôľa. Niektorí hovoria: "Musíš mať ušľachtilý rozum". 
Rozum, ktorý zaujíma svoj vzťah k Bohu, rozum, ktorý je zamestnaný uskutočňovaním svojích 
vyšších myšlienok - to je ušľachtilý rozum. Vy všetci to máte vo forme zárodku. "Ale môj nos 
nie je taký, aký chcem". Vyvinie sa. Pozrite sa na malé vtáčiky v hniezde, ktoré ešte nemajú perie, 
ako očakávajú svoju matku a akonáhle sa zjaví, otvárajú ústa hovoriac: "Črrrk" a matka im vtisne 
do úst červíka. Aj dvadsaťkrát za deň: "črrrk" a potom otvoria ústa. O koľko viac tieto vtáčatá 
prosia: "črrrk", o toľko viac červíkov im padá do úst. Čoskoro im začnú rásť krídla a nakoniec 
vzlietnu. Je nutné, aby ste postupovali podľa rovnakého zákona, aby ste otvárali ústa - aby ste sa 
modlili. Ak ich neotvárate, ste farizeji a Kristus vám povie:"Svet nie je pre vás, Kráľovstvo Božie 
nie je pre vás, budúcnosť nie je pre vás". Toto chce Kristus povedať. Sú ľudia, ktorí neradi 
otvárajú ústa, len mlčia. Chápem, že by si mal mlčať, ale kedy? Keď si nahnevaný, keď chceš 
uraziť človeka, keď závidíš; ale keď si veselý, keď je treba povedať utešujúce slovo, otvor ústa a 
povedz to. Otvárate ústa, keď vychovávate deti? To je otázka, ktorá sa pred vás kladie.  
Vychovávate svoje deti ako farizeji, nedovolíte im dotknúť sa vecí, aby sa neušpinili, dokonca 
aby si ani ruky neumazali - matka ich umyje; otec im kúpi nové topánky, hodinky , šaty. Otec sa 
musí stať otrokom tohoto farizeja. Keď sa večer otec vráti, trucujú: "Rýchlo, chceme to, chceme 
ono", a on sa schúli. Prečo povedal Kristus:"Beda vám zákonníci a farizeji"? I doma pri svojích 
deťoch, i v kostoloch, všade prejavujeme tieto črty farizejov a čudujeme sa, prečo Kráľovstvo 
Božie neprichádza. A ako vrchol týchto výčitok:"Nanič svet, nanič spoločnosť, kňazi sú takí a 
onakí, učitelia zlí, riaditelia zlí", ale on? - Svätý!  Aj ty si taký, ako ten, ktorému vyčítaš. Zadrž a 
zanechaj tieto veci, pretože tvoja matka je pri tebe; akonáhle povieš "črrrk", chňap a dostaneš 
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potravu. Možnože sa vám vidia tieto veci smiešne, no sú to veľké pravdy; sú to drobné veci, no 
je potrebné si z tohto príkladu vziať ponaučenie.  
V porovnaní s Nebeským životom sme stále biedni a Boh nám neustále posiela matku s týmito 
červíkmi; podrav svoju matku, pretože ti prináša potravu. Koľko miest obišla, dokiaľ našla 
jedného červíka! Ako vzdávame vďaku Bohu, Ktorý na nás myslí každý deň a poskytuje nám 
potravu? Hovorme i my každé ráno"črrrk", t.j. modlime sa k Nemu. Viete čo to znamená? Má to 
hlboký zmysel. Čo predstavuje toto"črrrk"? Ak by ste to vedeli, poznali by ste slová, ktorými 
hovorí Nebo. Veľmi krátke slovo, ale plné významu.  
A vy ste teraz v chráme, Kristus sa k vám obracia a pýta sa vás:"Ako sa modlíte - ako tento 
farizej, alebo ako tento publikán? Ako vyjdete do sveta a začnete pracovať, ako farizej, alebo ako 
publikán? I vy ste z toho istého blata". No Kristus nám chce povedať, aby sme neboli farizejmi. 
Ide mi hlava prasknúť z týchto farizejov. Ak je vo svete niečo, čo je rušivé, tak sú to títo farizeji. 
"Ale hocikto má takéto črty." Viem, ale čo sa dá robiť. Počkaj, aby si sa očistil najprv sám, až 
potom iných. Počkaj, aby si sa zbavil svojích vlastných vší, až potom u druhých. Inak, ak 
prejdem popri niekom, kto ich má menej, nachytá ich odo mňa. "Ale mali by sme ho 
pozdvihovať." Počkaj, kým najprv pozdvihneš sám seba. "Ale je potreba hlásať." Ak začnem 
hlásať predčasne, ľudia poblúdia. "Vyjdi a povedz to a ono." Čo mám povedať? Mal by som 
klamať ľudí? Keď vychádzaš, mal by si hovoriť veľkú pravdu, slovami i svojím životom. Toto 
dedukuje Kristus.  
Keď začneme učiť, je nutné, aby sme pracovali súčasne slovami i svojím životom. Veľmi 
oceňujem u súčasných učiteľov to, že keď vyučujú nejaký predmet, fyziku alebo chémiu, 
okamžite začínajú s pokusmi: kyslík sa takto extrahuje a takto zlučuje. Vojdeš do drevárskej 
dielne, učiteľ preberá teóriu i prax. Vojdeš do krajčírskej dielne - takisto. Kristus hovorí 
kresťanom: "Vojdite a vezmite si svoje meradlo a nožnice". Niektorí najprv musia začať s ihlou, 
až potom s nožnicami. Čo sú tieto nožnice? To je váš jazyk. Keď začnete strihať a šiť, niet 
lepších nožníc, než je váš jazyk. Až začnete rezať naľavo a napravo, bez toho, aby ste premýšľali, 
vaše nožnice nie sú na svojom mieste. "Nemali by sme hovoriť?" Mali, no na mieste.(pozn. 
prekladateľa - v správny čas)  Pretože, ak nehovoríte na správnom mieste, rukami, bez 
premýšľania - pokazíte látku. Nehovorím toto všetko, aby som vás odradil. Nechcem vám 
povedať, že ste rodení farizeji, ale že zaujímate postoj farizeja. Všetci ho majú. Je dobré ho mať 
do určitého stupňa. No, až začnete hovoriť: "Bože, ďakujem Ti, že nie som ako druhí", farizej je 
vo vás živý a len ťažko sa od neho oslobodíte. On žije v zátylku, na temene, v ušiach, v hlave, v 
nose, na vnútornej strane očí. Kde možete nájsť tohoto farizeja? Vo všetkých svojích rysoch a 
prejavoch. 
A tak, Kristus sa nás teraz pýta: "Aký je najlepší spôsob, ktorým je možné priniesť svoju 
modlitbu pred Boha?" On túto modlitbu chápe v rozsiahlom význame - v užitočnosti pre 
verejný život. Niektorí si myslia, že pravá modlitba môže byť prednesená len v kostole. Pozrite, 
ak má táto modlitba, ktorú prednesiete v kostole určitú súvislosť s rodinným životom, môže 
vám pomôcť? A taký kostol je treba nájsť, kde je? Učiteľ najprv učí svojích študentov isté veci a 
potom ich zanechá osamote, aby rozriešili úlohu a tak našli vzťah k určitému zákonu. Na 
jednom mieste v Epištolách sa hovorí: "Vy ste chrám Boží". Ak sme chrámom Božím, keď 
vojdeme na naše tajné miesto pred Boha, ako by sme mali vstúpiť? Ak vojdeme ako farizeji, 
Kristus nám povie: "Nedosiahli ste svoj cieľ". Ak vojdeme ako publikáni a vyznáme svoje 
hriechy, a sľúbime, že ich napravíme, tak uspejeme a budeme počuť Kristovu odpoveď: "Si 
ospravedlnený, máš budúcnosť". Ak nájde učiteľ v zošite žiaka mnoho chýb, vtedy by žiak 
nemal povedať:"Aký je malicherný, mal som len tri chyby!" Možnože ho umaže, preškrtne 4-5 
slov a žiak by povedal: "Zničil mi zošit". Áno, ale keď chceš byť dokonalý, mal by si mu byť 
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vďačný, že obrátil tvoju pozornosť na tieto chyby, pretože tieto tri chyby by sa mohli stať 
väčšími.  
Oprav ich. Nenechávaj ich tak. Pretože chyba je ako voš: ak ju necháš tak, za týždeň sa môže 
rozmnožiť z jednej na tisíc. Aj jeden omyl je dosť, aby poslal človeka k stĺpu hanby. Podľa toho 
istého zákona, dosť je aj jedna ctnosť, aby vás vyzdvihla do neba a aby vás postavila medzi 
anjelov. Vytvorte podmienky a ak čo i len jeden čin je hriešny, strhne vás dole, ak je dobrý, 
pozdvihne vás. A preto, venujte pozornosť ako každej ctnosti, tak aj každej chybe. Ak u 
nejakého človeka, ktorý viedol nerestný život zostala čo i len jedna ctnosť, to je ona šnúrka, 
rozsvietená v rozbúrenom mori života, za ktorú  keď sa zachytí, môže sa vytiahnúť na súš. 
Preto, posledná chyba, ktorá može zostať je veľmi zlá, pretože človeka zahubí, zatiaľčo 
posledná ctnosť je veľmi silná, preto ho zachráni. to sú veci, ktoré môžu zmeniť náš život. Je to 
zákon. A preto Kristus hovorí: "Nebuďte nedbalí".  
Vo farizejovi bolo viac ušľachtilých čŕt, než u publikána; bol v mnohých ohľadoch vyššie, no 
mal jednu poslednú chybu - pýchu, ktorá ho môže stiahnúť do pekla. Publikán bol veľký 
hriešnik, ale mal jednu poslednú ctnosť - pokoru, a povedal: "Budem pracovať na svojej spáse", 
a preto mu Boh dal požehnanie, pretože on má nádej, že sa v budúcnosti napraví. Ja sa vás 
pýtam v toto ráno: Kde ste vy - pri svojej poslednej chybe, alebo pri svojej poslednej ctnosti? Ak 
ste pri poslednej chybe, je mi vás ľúto a dajte si pozor, ste v živote na veľmi nebezpečnom 
mieste. Ak ste pri svojej poslednej ctnosti, ste na bezpečnom mieste a ja vám gratulujem: ste na 
pevnej skale, držte sa tejto poslednej ctnosti a Kristus bude kráčať s vami. 
  
Beseda uskutočnená Petrom Danovom 5. Októbra 1914, v Sófii. 
Preložil Viliam Tkáč, Marec 2009. 
  

Strach. 
" Nebojte sa tých, ktorí zabijú telo, ale nemôžu zabiť dušu; ale bojte sa viac toho, ktorý môže telo i dušu 
zahubiť v pekle. " Matúš 10:28 

Strach je ťaživý pocit duše, ktorý existuje nielen u ľudí, ale aj u zvierat - pocit, vložený do živého 
organizmu, aby vykonal nejakú misiu. Strach rozumie, že v prostredí, v ktorom žijeme, alebo v 
podmienkach, v ktorých žijeme sú známe elementy, protivné, alebo zhubné pre náš život. Tento 
pocit slúži jednoducho na to, aby nás chránil od všetkého, čo nám môže škodiť. Kedy, v ktorom 
čase sa strach objavil u ľudí? Podľa všeobecnej predstavy sa zrodil s pádom človeka v dôsledku 
hriechu. Predtým človek nepoznal čo je strach. V skutočnosti má strach dva prejavy - vonkajší a 
vnútorný. Keď nejaké dieťa urobí po prvý krát chybu, ihneď v jeho duši povstane pocit strachu. 
Čia duša je tichá a pokojná, keď sa trocha prehreší? Hneď ju naplní tento pocit strachu. To 
znamená, že do duše vstupujú známe elementy, ktoré ju ohrozujú. Pripusťme, že máte dom, 
ktorého podlaha je urobená z borovice - hneď sa vás zmocní strach, že sa to môže zapáliť a 
zhorieť. Je teda nejaký element, ktorý je vložený do vašej podlahy; látky, ktoré môžu horieť a 
vzplanúť, si môžu uvedomiť tieto vlastnosti a celý váš dom zhorí. Keď to takto prebiehalo v 
organickom svete po tisíce rokov, spravil tento pocit ľudí a zvieratá otrokmi strachu. Ale strach 
má aj dobrú stránku - vďaka nemu sa vytvorila taktiež bdelosť. Nohy mnohých zvierat sa stali 
dlhými následkom strachu; zviera, ktoré má dlhé nohy je vždy bojazlivé - to môžete vziať ako 
fakt. Zadné nohy zajaca sú veľmi dlhé a predné - krátke; keby boli aj predné nohy dlhé, pomohli 
by mu, aby bežal rýchlejšie. 
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Teraz sa nebudem púšťať do rozprávania toho, akú úlohu zohral strach v evolúcii. Súčasní 
vedci hovoria, že náboženstvo vzniklo zo strachu. Táto koncepcia je nesprávna, pretože 
náboženstvo existovalo ešte pred objavením sa strachu. Kristus sa obracia k svojím učeníkom, 
pretože vie, že sa nachádzajú v tejto kategórii, že sa obávajú o svoj dom, o svoje telo, a hovorí 
im: " Nebojte sa tých, čo môžu zabiť vaše telo, ale dušu zničiť nemôžu." Prečo? Ak máte nejaký 
kapitál vložený v banke a niektorý človek vám zapáli dom, neznepokojujte sa, pretože si 
postavíte nový a krajší dom. To znamená, dokiaľ máte kapitál vašej duše uložený na inom mieste, 
namáte sa prečo báť. 
Teraz poďme prebrať druhú časť veršu - koho sa bojíte. " Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť 
telo i dušu." Nad druhou časťou veršu boli dlhé spory - kto je ten druhý, ktorého je treba sa 
obávať. Niektorí hovoria, že ten, koho je treba sa obávať je diabol. Ja vám hovorím, že ten 
koho sa máme obávať, je Boh a to v zmysle, aby sme Ho nezarmucovali, čo znamená, že 
budeme bohabojní. Ak by som tlmočil Božský zákon života, nepovedal by som vám koho sa 
máte obávať alebo sa neobávať, ale poviem vám, ako napĺňať Boží zákon. Toto je záporná 
forma strachu. A pozitívna forma prichádza, keď sme zhrešili: ten, kto napĺňa Božiu vôľu, nemá 
sa prečo obávať; ale tí, ktorí ju nenapĺňajú, všetci budú mať vo svojom srdci strach a nebudú 
nikdy spokojní a slobodní. V kapitole, ktorú som bol prečítal, Kristus ubezpečuje svojích 
učeníkov, že vo svete existujú isté zákony, ktoré regulujú ľudský život: " Dokonca vaše vlasy na 
hlave - hovrí svojím učeníkom - sú spočítané." Ani jeden vlas nemôže spadnúť len tak. Ak 
napĺňam Boží zákon, budem pod Božou ochranou ako vtáci. 
U súčasných kresťanov je jedno nesprávne pochopenie nášho vzťahu k Bohu, k náboženstvu, a 
následkom toho sa rodí v ľudskej duši i mnoho utrpenia. Napríklad, niektorí bezpochyby 
považujú za náboženstvo ísť do kostola, zapáliť sviecu, prežehnať sa, a myslia, že keď tieto veci 
urobia, sú veriaci. Avšak, viera je niečo omnoho hlbšie. Najhlbším obsahom viery je mať lásku k 
Bohu. Potom, čo budete mať tento základný zákon v sebe, budete pripravený urobiť tisíc iných 
vecí kvôli Bohu. Ale ako môžeme prejaviť lásku k Bohu, keď Ho nevidíme? Kristus hovorí: " 
Otec váš je na nebesiach ". Obraciam svoje oči a vidím, že Ho niet a hovorím si: " Keď vyjdem 
zo svojho tela, pôjdem na to miesto." 
Kristus sa obracia k svojím učeníkom a hovorí im: " Nebojte sa takých, ktorí sú na zemi a 
zabíjajú ". Kto sú tí, čo zabíjajú? Keď prečítate prvý verš, uvidíte, že je zlým duchom daná moc 
zabíjať, ale táto moc sa nerozprestiera nad dobrými ľuďmi, ale nad zlými. Súčasný kresťan 
hovorí: " Chcem vládnuť nad svojími bratmi." Vidíte, že Kristus nedal apoštolom moc vládnuť 
nad ľuďmi, ale nad zlými duchmi. Každý z nás nad nimi musí vládnuť. Kto nerozumie tomuto 
Božiemu zákonu, bude vždy robiť prehrešky, bude mať nástrahy od týchto duchov odtiaľ alebo 
odtamtiaľ. Ľudia majú rôzne metódy na zastrašenie týchto duchov, ale duchovia sa toho neboja; 
neboja sa palice, ani slov. Aby si mal moc nad jediným zlým duchom, nesmieš mať jeho slabosti. 
Ak ich máš, môžeš byť vedec, filozóf, minister, budeš ich otrok - oni robia intrigy, zosadzujú 
kráľov, môžu urobiť všetko. Ak nemáš tieto slabosti, si ich pán. Práve preto Kristus prikazoval 
duchom; On bol čistý, a keď im povedal : " Vyjdite!", oni odpovedali: "Počúvame". Tí, ktorí 
prinášajú a ktorí liečia choroby, sú tiež zlí duchovia. Poviete: "Čudné", však? Zákon je taký. Ak 
vezmete od nejakého človeka peniaze, musíte ich vrátiť spať, že ano? Ak zraníte nejakého 
človeka, musíte zaplatiť za jeho vyliečenie, že ano? Diabol urobil škodu, ale vy vykrikujete na 
Boha, aby zaplatil vašu škodu. Boh chytí diabla a povie mu: " Zničil si dom toho človeka, choď 
a naprav to " - a diabol sa mučí, aby ho opravil. A potom mu povie opať: " Ak chceš, zbor dom 
znovu!" 
Teraz, prečo Boh neodpovedá na vaše modlitby? Poviem. Pretože ste hriešnici, keď prídu títo 
robotníci, nemôžete ich kontrolovať a oni utečú. Je treba, keď ich Boh pošle, aby ste mali 
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autoritu, aby ste im rozkázali - aby ste nad nimi stáli s bičom; pretože ak ich necháte, všetci 
utečú preč a váš dom zostane nepostavený. Nikdy nesmiete mať slabosti, ktoré majú títo 
duchovia. Niekto povie: " Nemôžeme bez slabostí ". Potom, ak nemôžete, zabijú vás, vezmú 
vám telo, peniaze, uväznia vás - nemáte žiadne iné východisko. Teraz prichádza Kristus a hovorí: 
" Poviem vám koho sa obávať." Hovorí: " Neprestupujte Boží Zákon." Druhá časť tohoto 
výkladu sa chápe ako naplnenie Božieho Zákonu, aby boli vaše telá a duše slobodné. 
Každý z nás musí urobiť malú inšpekciu vo svojom srdci a mysli, aby videl, aké v nich má 
slabosti. Ak radi klamete, všetci duchovia lži sú okolo vás, sú u vás na hostine, vy ich pritiahnete. 
Ak máte radi škodoradosť, všetci duchovia, ktorí sú škodoradostní, sú tiež okolo vás. A ak by 
ste boli jasnovidní, videli by ste, že vo vašom dome sú celé hordy tých, ktorí len jedia a pijú. Ak 
nenávidíte, všetci duchovia nenávisti jedia a pijú na váš účet. Preto ľudia zomierajú. Keď prídu a 
posedia u vás deň - dva, začnete sa, pochopiteľne, sťažovať: " Tu ma bolí hlava, bolia ma oči, 
bolia ma ruky, nohy, brucho, srdce, pľúca." Akože nebudete cítiť bolesť? Títo zlí duchovia z vás 
čerpajú šťavy a začínajú kaliť váš zrak, začínate byť slepí, ohluchnete, vaše nohy a ruky začnú 
byť tiež choré, a jedného dňa vás polapia a odnesú do hrobu. A keď pôjdete k Bohu s 
roztrhanými šatami, On sa vás spýta: " Ach, synak, prejedol si všetko čo som ti dal? - " Otče, 
odpusť, jedli sme, pili sme, smilnili; nabudúce už nebudeme robiť také veci." A pretože Boh je 
blahosklonný, povie: " Teraz sa naučite lekciu, potom vám opäť uverím. 
A preto Kristus hovorí: " Poviem vám koho sa treba báť." Táto obava, tento strach je múdrosť. 
Keď sa v človeku spojí záporný pocit s kladným, pocit obozretnosti a schopnosť pre 
usudzovanie, potom sa v ňom rodí múdrosť. Strach je negatívny element múdrosti. Týmto chce 
Kristus povedať: " Neoddeľujte tieto dva elementy jeden od druhého, pretože akonáhle ich 
oddelíte, vedzte, akonáhle oddelíte svoj rozum od pocitu strachu - nebudú sa kontrolovať - 
nepochybne zahubíte svoje telo aj dušu." Čo sa označuje ako peklo? Uvidíte, že to spočíva v 
týchto ohraničených podmienkach rozvoja, kde prežijete život v utrpení a zostane vo vás len 
jedno holé poznanie. A viete, aké je postavenie človeka, ktorý zomrel? Jedného dňa budete 
vnímať tento pocit trocha hmatateľnejšie. Keď z mŕtveho človeka zostanú len kosti, jeho duša 
obklopí tieto kosti a povie: " Aké boli krásne ", a plače: " Toto bohatstvo mi zostalo; omietka 
odišla ". Sú tam kostičky a platničky, a po čase tieto kosti vystavajú svoj prvopočiatočný chrám, 
a preto sa Hospodin pýta proroka Ezechiela: " Synu človečí, môžu ešte tieto kosti ožiť? Prorok 
odpovedá: " Ty vieš, Bože!" Boh hovorí: " Prehovor teda k duchu, nech príde a oživí ich." Raz 
si Edison spravil malý žart z jedných svojích priateľov: vyrobil dve kostry, ktoré sa automaticky 
pohybovali, spojil im ruky a nohy drôtom, vložil gramofóny do rúk a el. lampičky do očí, a 
potom tieto dva automaty začali rozprávať: " Kedysi sme boli ako vy - jedli sme a pili; pozrite 
akí sme teraz!" Všetci sa vystrašili a vzali nohy na plecia; dlho ich Edison musel presviedčať, že 
to bol len ním spravený žart. Pri súčasnom nenormálnom spôsobe života sa každý človek nájde 
v jednej kostre, nespôsobný pre prácu, myslenie, konanie. 
A preto sa Kristus obracia ku svojím učeníkom a hovorí im: " Nebojte sa ". Aby sme mohli 
regulovať tento pocit - strach, musíme sa úplne oprieť o Boží zákon - vedomie, ktoré je v nás, 
že sme s Bohom spojení. Nejakým spôsobom sa v nás rodí myšlienka: " Chceme vidieť Boha, 
chceme vidieť Ježiša Krista." Vidíte Ho každý deň. Akonáhle sa vo vás zrodí tento cit lásky, 
náklonnosti, On je tam, a vy Ho cítite; len je potrebné otvoriť svoje duchovné oči, aby ste ho 
videli. Teraz vidíte vonkajšiu stranu vecí, no podstatnú nevidíte. Každý deň, každý z vás je v 
spriaznení s Bohom - keď trpíte a milujete. Keď človek trpí a je v pozícii chorého, Boh ho lieči a 
keď mu ošetruje rany, to spôsobuje bolesť a chorý človek sa sťažuje. Boh vysvetľuje dôvody 
týchto utrpení: 
- Pretože nedodržiavaš moje zákony, trpíš, ale buď trpezlivý, Ja ťa vyliečim. 
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- Ale tie bolesti sú neznesiteľné. 
- Áno, ale keď som ti hovoril neporušovať zákon, nepočúval si. 
- Avšak je potrebný dlhý čas. 
- Naučíš sa. 
Naďalej je treba robiť pokus (tak ako ho robili starí kresťania), aby ste mohli vychádzať zo 
svojho tela. Váš rozum hovorí: " To bude slávy keď z neho vystúpime". Slávne, ale je potrebné, 
aby si mal poznanie. Predovšetkým je nutné, aby si sa oslobodil od všetkých slabostí týchto 
duchov, ktorí ťa obklopujú, a keď vyjdeš, povieš im: " Žiaden nech sa nepriblíži k môjmu telu, 
pretože ak nie, bude mať korbáč ". No keď duchovia vedia, že máš slabosti, akonáhle odídeš a 
zanecháš svoje telo, ukradnú ho. Preto sú súčasní ľudia tak silno spojený s Pánom, kvôli svojmu 
hmotnému telu, pretože keď vystúpia z tela, bude to pre nich ešte horšie - zastaví sa ich evolúcia. 
Kristus sa obracia k svojím učeníkom, ktorí Ho chcú následovať, aby porozumeli týmto 
tajomstvám Božieho Kráľovstva. 
A ja si myslím, že metódy na dlhý život sedia tu. Teraz vám ponúknem jeden fakt: zoberte si 
ľudí, ktorí sa trápia a ktorí sa zlostia, ktorí prešli vo svojom živote mnohými búrkami - ich život 
je krátky. Zatiaľčo tí, ktorí sú pokojní, ako sa hovorí - ľudia dobroprajní, ktorí sa nezlostia, 
netrápia, majú dlhý život. A preto Herbert Spenser na jednom mieste hovorí: " Keď sa vonkajšie 
sily v prírode vyvážia s vnútornými procemi ľudského organizmu, budeme mať večný život vo 
fyzickom svete." Čo sú tieto vonkajšie sily? - Sú to tieto škodlivé elementy. 
Keď sa vyvážime, keď dôjdeme k pochopeniu toho čo si želáme, čo chceme a vieme ako 
reagovať proti škodlivým elementom, vieme ako si ich podriadiť, potom budeme môcť žiť na 
zemi tak dlho ako chceme - sto, päťsto, tisíc rokov - a budeme môcť odísť opäť, keď budeme 
chcieť, bude to závisieť od nás. Po prežití niekoľkých tisícročí povieme: " Nažili sme sa a teraz 
chceme odísť na dlhú prechádzku do iného sveta "; potom nás odprevadia naší príbuzní a 
priatelia, tak, ako nás vyprevádzajú teraz, keď ideme na vlak. Toto bude odchod - budeme 
slobodní, vyzdvihneme si lístok a odídeme, a žiadny naši priatelia nebudú kráčať popri nás a 
hovoriť: " Chudák, smrť ho skosí." - " Nie - poviem, - idem si urobiť prechádzku, idem 
navštíviť Otcovský dom, jedného dňa sa zase možno vrátim. " A oni nám zaželajú šťastnú cestu. 
Kresťanstvo je taká náuka, ktorá musí pripraviť toto putovanie, v ktorom musíte prejsť dlhú 
cestu. Nemyslíte si, že miesto, kam idete je veľmi blízko - ono je veľmi blízko, ale aj veľmi 
ďaleko. Blízko či ďaleko - to sú veci relatívne: keď sa pohybujete priemernou rýchlosťou, 
budete potrebovať dvesto päťdesiat rokov, aby ste došli k Slnku, ale keď sa pohybujete 
rýchlosťou slnečného svetla, dôjdete za osem - deväť minút. Za deväť minút sa nedostanete 
odtiaľto do Borisovej záhrady - ja musím ísť odtiaľto do Borisovej záhrady dvadsať minút, ale 
slnečné svetlo prejde za deväť minút od deväťdesiatdva do deväťdesiattri miliónov míľ. Keď 
hovoríme o priestore, zrovnávame ho v pomere k rýchlosti, ktorou sa pohybujeme. Ak by sme 
odštartovali k najbližšej hviezde, Alfa-Centauri, viete koľko rokov na to potrebujeme? Tridsať 
štyri miliónov rokov vlakom, ale rýchlosťou svetla - tri roky. 
Ale ak chcete dosiahnúť rýchlosťou svetla najbližší vesmír, ktorí je spojený s naším vesmírom, 
potrebujete deväťdesiat miliónov rokov. Takže to závisí od toho, kam idete. Keď idete k slnku a 
pohybujete sa rýchlosťou vlaku a vaši priatelia sa vás opýtajú za koľko rokov sa vrátite, poviete: 
" Za dvesto päťdesiat rokov tam dôjdem a za dvestopäťdesiat sa vrátim - päťsto rokov, a 
dvestopäťdesiat rokov tam pobudnem - to znamená, po sedemstopäťdesiat rokoch sa potom 
znovu vrátim ". Keď sa opýtate niekoho, kto pôjde na Alfa-Centauri, za koľko rokov sa vráti, 
povie vám: " Tridsať štyri miliónov rokov na cestu tam, tridsať štyri miliónov rokov na návrat a 
toľko rokov aj na život tam - to znamená, že sa vrátim za sto miliónov rokov." Toto sú 
abstraktné filozofické myšlienky, dôstojné len Anjelskému rozumu; nedokážete pochopiť aký je 
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to priestor - tridsať štyri miliónov rokov; potrebujete nejaký anjelský rozum, aby ste pochopili 
veľkosť Boha v tomto zmysle. 
A Kristus, keď sa obracia ku svojím učeníkom, hovorí: " Nebojte sa "; pozdvihuje oči hore a 
dodáva: " Nebojte sa o tieto malé domy, ktoré máte, nesužujte sa o tieto drobné roboty, pretože 
váš Otec vám určil veľké práce." Hľaďte si uchovať dušu čistú a svetlú - ak ju máte ako kapitál, 
môžete cestovať cez tieto priestory. Jedného dňa, keď odídete do neba, telo si nevezmete - 
odídete zo svojou dušou; telo zanecháte na zemi, pretože ono je odtiaľto vzaté. Je to kára, 
urobená dočasne z elementov Zeme, a pokiaľ ste v kráľovstve týchto štyroch elementov Zeme, 
budete v tejto káre. Keď dôjdete na horské miesto, kde musíte kráčať po kozích chodníčkoch, 
odstavíte káru a idete peši. Preto Kristus hovorí: " Nebojte sa, až príde horský chodník, aby ste 
nazahubili svoju dušu a nezastavili svoju evolúciu." 
Všetci si prajete stať sa pánmi; no nestavajte sa pánmi nad svojími bratmi - najväčší prečin 
súčasných ľudí je, že si želajú vládnuť jeden nad druhým. 
Nemali by ste prikazovať ľuďom; zlým duchom môžete a musíte prikazovať. - " Chcem, aby ste 
riadili zlého ducha, aby ste ho učili, ale nechcem, aby ste prikazovali ľuďom." - toto hovorí 
Kristus. Niekedy chcete vedieť, kto bol väčší a kto menší, kto bol starší a kto mladší. No či si 
väčší alebo menší, starší alebo mladší, čo z toho? Je možné, že ťa Boh poslal skôr, alebo neskôr 
- človek bol na chvoste, alebo na hlave, čo z toho? Jeden deň ťa boh vloží do chvosta, druhý 
deň do hlavy, jeden deň do chrbtice, inokedy - do nôh - bezrozdielne, tieto veci sú nepodstatné. 
Sila je v tom, aby si sa cítil byť pánom nad zlými duchmi, povedať im, aby ťa poslúchali, to 
alebo tamto urobili. - " Chcem vystrašiť svoju ženu, keď ju zbijem." Krásne, dnes biješ, zajtra 
biješ, no ona potom utečie a ty ju potom pôjdeš prosiť. Sila človeka je v jeho vnútri, je treba, aby 
tam obrátil svoju pozornosť. Každý z vás sa musí pozdvihnúť, aby ovládal týchto duchov. Viem, 
že mnohí sú trápení zlými duchmi; mnohí idú ku Kristovi, aby im pomohol. Ako im pomôže? 
Poviaže ich, ale oni ich rozviažu. Takým ľuďom nie je možné pomôcť. Kristus sa bude 
zaoberať s vami, s vašími líškami, s vašími vlkmi? Vložte ich do práce - toto uvažovanie je tak 
trochu v alegorickej forme, no ja vám ju dávam, ako pravidlo. Nemôžte sa stať pánom svojho 
života, dokiaľ sa nenaučíte ovládať týchto duchov. 
Je sedem krokov, ktoré musíte prejsť pred tým, než môžete vládnuť nad zlými duchmi. Nečistí 
duchovia majú strach zo Svetla. Prvá vec, ktorú je treba urobiť, je obrátiť sa k Bohu. Čo je 
obrátenie? Teraz ste obrátení k Bohu chrbtom, vo vašom svete je temnota; otočte sa a obráťte 
sa tvárou k Bohu - bez toho, aby ste sa k Nemu obrátili to nie je možné. Keď chcete očistiť 
odev od prachu, ako ho obrátite? Preto vezmite svoje srdce a svoj rozum a obráťte ich, a 
uvoľnite prach z ich vnútra. Obrátenie má dvojaký zmysel - obrátenie k Slnku a obrátenie šiat do 
vnútra, aby sa vytrepal prach. 
Druhou nevyhnutnou vecou je Pokánie - preskúmanie, likvidovanie účtu. Vložíš oznámenie nad 
firmu: " Zastavujem všetky platby, ani nedávam, ani neberiem - robím ročné zúčtovanie." 
Vyrovnávaš, počítaš: toľko musíš vziať, toľko musíš dať, nakoniec zostane dlh desať tisíc; 
nezostáva, len ísť k svojím veriteľom a prosiť ich - to je Pokánie. Vyťahuješ zápisník: " Priatelia, 
som čestný človek, neviem ako, prerobil som desať tisíc leva, odpustite, prepáčte mi, ale 
požičajte mi ešte trochu " - ak nepoprosíš, zatvoria ťa. Akonáhle prezrú účet a presvedčia sa, že 
si čestný, povedia: " Obchodovali sme s tebou, prepáčime ti, požičiame ti znovu." 
Odpustenie a Spasenie sú dve veci, ktoré sú spojené. To, čomu hovoríme Spasenie v 
Kresťanstve, nastupuje po tom, keď sme prešli dve periódy, Obrátenie a Pokánie voči Kristovi. 
On hovorí: " Dávam ti novú pôžičku, a posielam ťa opäť do sveta pracovať." Potom otvoríš 
firmu: " Ten, ktorý začína opäť pracovať, dáva a berie." 
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Štvrtý krok je Vzkriesenie. Vzkriesenie objasním iným procesom z poľnohospodárstva: roľník 
má jednu záhradu, zničí ju a nanovo ju posadí; keď vzídu nové jablká, to je Vzkriesenie - v tom 
je nádej, že nová záhrada mu dá opäť ovocie. A v Kresťanstve, po tom čo minie tento proces, v 
nás nastáva Vzkriesenie - nové sa začalo tlačiť nahor. Vzkriesenie je proces kvitnutia a 
upevnenia. 
Je Obrátenie, Pokánie, Spasenie, Vzkriesenie a Znovuzrodenie - pätoro. V Novom zrodení sa 
človek uvoľňuje z karmického zákonu príčin a následkov - vtedy ste slobodní občania, páni, 
nikto nad vami nemôže vládnuť. Len v týchto piatich krokoch môžete panovať nad zlými 
duchmi; len keď ste na mieste Krista, môžete prikazovať týmto duchom. Vtedy budete Kristov 
žiak, a to je niečo ohromné. On dáva svojím žiakom moc nad zlými duchmi a posiela ich liečiť a 
oživovať ľudí. Ako môže dostať človek takú moc, keď sa ledva obrátil a ešte si ani neprehliadol 
účet? Ešte mu neodpustili, ešte nie je vzkriesený a chce riadiť svet! Nemôže. Chcete prikazovať 
zlým duchom - nemôžete, musíte prejsť týmito štyrmi stupňami a potom budete absolútnymi 
pánmi vo svojom postavení. 
Teraz sedíte a uvažujete, ale opäť sa obávate či v sebe máte túto ctnosť, alebo nie. V 
Kresťanstve sú dva extrémy: niektorí sa javia pokornejší, než v skutočnosti sú, avšak, niektorí sa 
cítia hriešnejšími, než sú skutočne - aj jedno, aj druhé je extrém. Povedzte si priamo: " Mám v 
pokladni desať tisíc leva ", ale nie, keď máš desať tisíc, hovoríš " päť tisíc " - klameš. Máš desať 
tisíc, ale hovoríš " pätnásť tisíc " - klameš. Ak máš desať tisíc leva, vlož ich na účet desať tisíc - 
nie viac, nie menej. Musíme vždy hovoriť pravdu, ako ju poznám sám v sebe, musíme hovoriť 
jasne, kategoricky, pozitívne - potom naše vonkajšie vzťahy k ľuďom budú dobré. Prečo? 
Pretože títo duchovia, ktorí vás vedú, žijú v Nebe; keď urovnávate účty so svojím duchom, on 
ich urovná s inými duchmi, a tí vás nemôžu nenávidieť. Môžu povedať: " Zabijem ťa " - 
odpoviete im pokojne: " Nemôžeš, pretože si nešikovný ". Niekto povie: " Urobím to ". - " 
Nemôžeš, len skús." Jedného dňa, mi akýsi človek povedal: 
- Keď vytiahnem revolver, uvidíš! 
- Vytiahni. Ale ak zostane vo vzduchu v tvojej ruke zlepený? 
- Potom vytiahnem nôž! 
- Vytiahni ho! Vytiahol si nôž, aby si videl čo to je? Takto to nemôže byť vynútené, je potrebný 
súhlas zhora. 
Ak hore chcú vyskúšať, či si tvrdý, či máš trpezlivosť a sebazaprenie, môžu ťa podrobiť 
rôznym skúškam a ty ich musíš podstúpiť; avšak ak nie je zhora povolenie, môže povstať celý 
svet, ale okolo teba len prejde. 
Jeden Angličan sa stavil o štyri tisíc libier s druhým, ktorý mal štyridsať psov plemena buldog, a 
ktorý povedal: " Nie je hroznejších psov od mojích, je nemožné sa k nim priblížiť." Prvý 
Angličan sa stavil a zatiahol okolo seba jeden kruh, a druhý pustil psov proti nemu, no oni 
obchádzali okolo kruhu, ale nemohli prejsť. Nakoniec tento Angličan zapískal akýmsi zvláštnym 
spôsobom a psy sa rozutekali pomedzi ľudí. Čím ich vyplašil? Mal v sebe zvláštnu silu. 
Nenaháňal ich s puškou, ani s palicou - mal zvláštnu silu, ktorú použil, preto utiekli. Pýtam sa, 
kde je vaša sila? Jedného dňa si môže nejaký zlý duch povedať: " Keď pustím svojích psov!" - " 
Pusť ich, urobím jeden kruh a keď zapískam, zmiznú ako dym." Sila je v tejto Božskej píšťalke, 
kto ju má, ten je vždy slobodný a vládnuci. 
Tak, teraz máte metódu, ako vládnuť nad zlými duchmi - nemajte ich slabosti. Keď sa 
strachujete, všetci duchovia strachu budú okolo vás. Preto, odhoďte od seba všetky tieto slabosti. 
- "Ale - poviete - ja nebudem robiť túto vec, nebudem fajčiť " - a potom, na následujúci deň si 
zafajčíte. Urobte to bez toho, aby ste to hovorili. - " Rozhodol som sa, že zasadím " - ale ešte si 
nič neposadil. Posaď a potom zavolaj svojím priateľom, a povedz im: Poďte priatelia, pozrite, čo 
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som urobil " - budú sa radovať. Hovoríte: " Rozhodol som sa byť dobrý, poďte sa pozrieť, aký 
bude môj plán - toto urobím, ono urobím!" Nič neurobíš, videl som milióny plánov - celé peklo 
je plné plánov. Myslíte na to,čo urobíte - nehovorte nič, len: " Bože, príď mi na pomoc." A keď 
vaša záhrada vyrastie a dá ovocie, pozvite všetkých svojích priateľov a povedzte im: " Jedzte, 
pite a veseľte sa " - potom vás Boh požehná. Toto je to kresťanstvo. 
A keď vám Kristus povie: " Nebojte sa tých, ktorí zabijú telo, ale tých, ktorí zabijajú ducha. " 
Chce tým povedať, že to, čo oni vezmú, je možné aby bolo vzaté, ako hovorí úslovie, a na 
Veľkú Noc - lehota jedného dňa skončí a bude vám vzaté. Si vodič káričky - kárička ti bude 
vzatá a ty povieš: " Vyhnali ma z domu." Prečo by ťa nemali vyhnať? Ďakuj, že mali toľko 
dobroty, aby čakali toľko rokov. Duchovia sú pánmi týchto elementov, ktoré máte na Zemi, ony 
sú ich. Preto písmo hovorí, že na tomto svete sme cudzincami, že táto Zem, na ktorej žijeme nie 
je naša - Boh nás sem poslal, aby sme ju ovládli silou. A vy si želáte ju ovládnuť, aby ste boli 
pánmi; no počkajte najprv, aby ste ovládli duchov, a potom tieto vonkajšie elementy, pretože 
každý element má svojho pána. Nemôžete byť pánmi vody, ak nevládnete duchom vody; 
nemôžete byť pánmi vzduchu, dokiaľ nevládnete duchom vzduchu; avšak nemôžete byť ani 
pánmi ohňa, dokiaľ nevládnete duchom ohňa atď. Preto nám Kristus dáva jeden zákon, podľa 
ktorého musíme pracovať: prvá vec je byť čistý, a potom sa obrátiť k nemu. 
Teraz, pretože Kristus prichádza na tento svet, ako vás nájde? Prirodzene, niektorých nájde 
bohatých a iných - biednych. Je povedané: " Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, 
drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo; ukáže to deň, lebo sa zjaví v 
ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, vezme 
odplatu, ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu, sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň." /1.list 
Korintským, 3:12 -15/. A každý, kto sa neriadi cudnosťou a nemá v sebe strachu z Boha, " taký 
človek bude predaný Satanovi na zničenie tela, aby si zachránil Ducha v deň Pána Ježiša." Ak ste 
získali skúsenosti z toľkých tisícov rokov, trpeli ste, držali ste vysoko vlajku Pravdy, nebáli ste sa 
tých, ktorí zabíjajú telo, a obetovali ste sa za víťazstvo Pravdy, za víťazstvo Kráľovstva Božieho, 
Hospodin vás pozdvihne znova, vzkriesi vás. A preto Kristus hovorí: " Nebojte sa tých, ktorí 
zabíjajú telo " - keď zabijú telo, duša zostane slobodná a tá je v živote cenná. Každá iná cesta, 
ktorá vás odvráti od Pravdy je zhubná pre vaše telo i pre vašu dušu. Pretože zbabelí, slaboduchí, 
nezdedia Kráľovstvo Božie. V pravom skutku Božom, v správnom skutku ľudskom, v pravom 
skutku národa, v správnom skutku spoločenskom, v správnom skutku doma, v správnom 
skutku individuálnej duše nebíva ani strach, ani obava, ani váhanie, ani slaboduchosť, ani 
odchýlenie od veľkého počiatku života. Pravé je vždy správne. Láska a strach sú veci 
nezlúčiteľné v ľudskom duchu - v duchu pravdivého človeka. Tam, kde je láska, nie je strach a 
tam, kde je strach, nie je láska. Láska je prejavom plnosti, jednoty vo všetkých silách, pocitoch a 
schopnostiach ľudského ducha; ale strach je prejavom odlúčenia, nejednoty tejto vnútornej 
harmónie duševného mieru. 
Pod týmito poslednými slovami rozumiem veľkosť, ušľachtilosť a dobro v človeku. Nemyslím 
onú drzosť, hrubosť, krutosť, onú bezcitnosť, ktorá často prechádza do chrabrosti a 
nebojácnosti. Ideál hrdinstva spočíva v tom - keď ťa postavia k stĺpu hanby za správny skutok, 
keď si schopný s veľkodušnosťou znášať všetky utrpenia, celú hanbu, všetko osočovanie a 
všetku škodoradosť a obvinenie okolia, dokonca celého sveta a keď povieš svojej matke: " Pre 
teba, ktorá si ma porodila do tohoto Božieho sveta, obetujem všetko. V tvojej láske nachádzam 
svoju poslednú oporu pre moju dušu. Strach zo sveta, z tých, ktorí zabijú moje telo, dožil svoj 
vek. Nebojím sa, pretože ťa poznávam. Či mi dáš smrť, alebo život - príjmem ju s rovnakou 
vďačnosťou. S tebou aj v smrti existuje zmysel; bez teba ani v živote nie je cieľ. V smrti alebo 
živote, buď ty navždy svetelnou korunou pre môjho ducha." 
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Na počiatku bolo. 

"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo." Ján 1 : 1 

Toto je najtvrdší orech a najfilozofickejšia otázka v kresťanstve. O tomto verši sa viedli tisíce 
sporov a samozrejme, že rozliční filozófovia, kazatelia i veriaci si ho vysvetľujú každý po svojom. 
I v pravoslávnej cirkvi boli spory o Slove, dokonca sa kvôli nemu bili, no otázka sa bojom 
nerozrieši. Čo je potrebné, aby sme pochopili v prostom zmysle pod slovami "Na počiatku bolo 
Slovo",  čo je tento počiatok? Keď chcú súčasní filozófovia diskutovať o určitej filozófickej 
otázke, vytvoria nejakú domnienku; vezmú niečo ako princíp a týmto spôsobom vysvetlia určitú 
vec. Napríklad, jeden čierny kazateľ vysvetľoval stvorenie človeka následujúcim spôsobom: Boh 
sa celý deň trápil, aby vytvoril človeka z blata, položil ho na poličku a sušil ho tri dni." Avšak 
niektorí z poslucháčov sa ho spýtali: "Ale, čo potom podopieralo tú poličku?" - "To nie je vaša 
starosť" - odpovedal im kazateľ... Súčasní filozófovia majú takisto takúto poličku, na ktorej sušia 
Slovo i človeka, riešia všetky otázky a hovoria: "Človek je vytvorený z blata a je vysušený na 
polici." A keď sa ich spýtate na policu, povedia vám: "To nie je vaša vec, aby ste to vedeli." Ale 
pretože táto polica je na ceste, po ktorej sa pohybujeme, ak k nej prídeme, zabrzdíme sa a 
obchádzame naokolo. Tak aj jeden evanjelický kazateľ hovoril o prorokovi Jonášovi a povedal: 
"Veľryba sa trápila a zažívala veľké ťažkosti celú hodinu, dokiaľ prehĺtla Jonáša." Podľa 
rovnakého spôsobu i my teraz sedíme celé hodiny, aby sme rozriešili otázku, ale ona ešte nie je 
vyriešená.  
"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha, a Boh bol to Slovo." Tu je hlavnou myšlienkou 
Slovo. Čo je treba chápať pod slovom Slovo? - Onen rozumný Božský čin, prejavený určitými 
vibráciami, ktoré môžeme vnímať. Teda, keď sa veci stanú viditeľnými, hmatateľnými, 
prístupnými ľudskému rozumu - niečo, čo je sformulované, pochopiteľné pre nás, to nazývame 
Slovom. Napríklad, poviete niečo - to je slovo. Slovo láska, z koľkých elementov - z koľkých 
písmen pozostáva? Zo šiestich./v bulharčine - любовь/ Ak by ste oddelili tieto elementy, 
pochopíte z čoho pozostáva Láska vo vzťahu k ľuďom, t.j. nie v jej prvotnom význame, ale v jej 
prejave. Ak dospejeme ku skutočnému zmyslu toho, čo je Slovo, čo je Boh, tí, ktorí chcú 
rozriešiť otázku dôjdu k presne opačnému záveru. Nemôžete definovať niečo, čo v sebe nemá 
žiadnu formu. Boh je niečo bez formy, preto Ho nemôžeme definovať. Poviete : "Ale čo je 
Boh!" Aby ste určili čo je Boh, musíte Mu dať určité hranice, určitú formu, aby ste Ho postavili 
do ľudskej perspektívy, do určitej pozície a miesta. Tí, čo píšu o Bohu a Slove si myslia, že 
vysvetlili otázku. Oni Ho objasňujú, ale tak, ako čierny alebo evanjelický kazateľ - alebo na polici, 
alebo v ústach veľryby. Ale to nie je objasnenie.  
Je napísané: "Na počiatku." Pod týmito slovami chápem onen rozumný akt, keď všetky bytosti 
Bohom stvorené sa stali vedomými si toho, že On tvorí a započali prácu spoločne s Ním. 
poslúžim si jednou analógiou: dajme tomu, že matka porodí dieťa a povie: "Počiatok môjho 
dieťaťa začal." Počiatok jej dieťaťa započal, ale nie aj počiatok rozumného dieťaťa. Na čo sa 
podobá tento počiatok? - Vrieskanie a plakanie, z ktorého nikto nerozumie, čo si dieťa praje 
povedať. Počiatok, o ktorom sa hovorí v Evanjéliu je rozumný. Až dieťa dosiahne 21 rok života 
a začne uvažovať, vtedy môžeme tvrdiť, že je to počiatok rozumného života, t.j. keď môže 
jestvovať správna výmena myšlienok medzi matkou a dieťaťom. Preto "na počiatku bolo 
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Slovo" znamená onen počiatok, keď sme začali rozumieť Bohu, t.j. keď sme prestali pred Ním 
len vrieskať.  
Po mnoho vekov ľudia plakali a chceli to i ono. A aby som objasnil svoje slová vedeckou 
formou, poukážem, že toto všetko sú štádiá Života, cez ktoré toto ľudské dieťa prešlo. Tak, 
tento počiatok prešiel cez milióny foriem, započnúc najmenšími. A pretože dieťa neustále 
plakalo, Hospodin mu musel neustále šiť nové šaty, t.j. aby ho pretvoril tu do vtáka, tu do 
cicavca. Ak sa dostane až do bodu, že toto svojhlavé dieťa pochopí počiatok, znamená to, že do 
neho vstúpilo Slovo. A preto evanjelista hovorí: " Počiatok sa označuje v Nebeskej Knihe ako 
rozumná forma usporiadania a poriadku." Každý človek začína s neporiadkom, každý začína s 
blatom, ktoré bolo sušené hore, na polici. No keď zleziete z police a postavíte sa na svoje nohy, 
v Nebe sa o vás píše. "Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha, a Boh bol to Slovo." - a 
tento počiatok je už v ľudskej hlave.  
Kedy začína tento počiatok objasním ešte s jednou analógiou: predstavte si, že idete proti toku 
rieky smerom k jej prameňu, dosahujete ho a potom poviete, že počiatok rieky pochádza z 
takého a takého zdroja a zastavíte sa tam. Áno, to je počiatok, žiaden filozóf nemôže povedať, 
že nie je. Tu je viditeľný počiatok, no jestvujú aj iné začiatky, ktoré nepoznáme. Možnože táto 
voda bola prenesená z oceánu, putovala do priestoru ako para a spadla ako dážď; možno sa 
pohybovala skrz vrstvy zeme a dosiahla prameň a pod. Preto hovoríme, že táto rieka začína od 
toho a toho prameňa, len v obvyklom zmysle. "Na počiatku bolo Slovo" znamená onen 
rozumný Počiatok celého ľudstva, keď sa toto Slovo objavilo vo forme, ktorú možeme vidieť, 
že existuje. Rozumie sa, teraz ste ďaleko od tohto Počiatku, prešli milióny rokov a všetko sa 
stalo popleteným.  
Teraz vám dám iné prirovnanie. Keď čítate List sv.Pavla Galaťanom, uvidíte, že sa tam hovorí o 
plodoch lásky. Vezmite jeden plod a predpokladajme, že v ňom je len jedno semienko. Ak ho 
niekedy posadíte, to je počiatok jeho vývoja. A ak sa spýtate stromu, odkedy začína jeho 
počiatok, odpovie vám: "Od toho a toho času - od posadenia do zeme." Preto, keď sa vás niekto 
spýta, akí ste boli v minulosti, môžete povedať, že ste boli semienkom, ktoré Boh zasadil do 
pôdy, aby ste vzklíčili, aby ste sa rozvetvili, zakvitli a aby ste priniesli plod, ktorý dozreje. Náš 
rozumný život je ako strom. A tento rozumný počiatok je teraz uložený v našej hlave. A telo 
ukazuje, koľko miliónov rokov človek tiekol preč od tohoto Počiatku, ovplivnený silami túžby, k 
Zemi. Hlava je symbolom prvotného počiatku, keď bol človek zasadený. 
Teraz sa nebudem púšťať do objasňovania po všetkých stránkach hlbokých príčin toho 
všetkého, pretože pre mnohých to bude veľmi zložité. Nebudem sa zdržiavať pri prvotnom 
stave sveta a síl, ktoré na tom pracovali; nebudem sa zdržiavať pri tej prvotnej inteligencii, ktorá 
pracovala, a pod., to sú abstraktné veci, o ktorých i najväčší filozófovia mlčali. Keď sa na to 
spýtali veľkého egyptského učiteľa Hermesa, ten len stisol pery. Čo chcel povedať? To znamená, 
že človek by mal opustiť telo, aby odišiel skúmať veci na miesto samotné. A keď hovoria, že 
nejaký človek mlčí, interpretujem toto mlčanie takto: "Vyjdi, choď na to miesto a prezkúmaj to." 
Napríklad, niekto sa ma spýta, kde pramení Marica/rieka v Bulharsku a Turecku, ktorá je 
napájaná z jazier v pohorí Rila/, ja mu to vysvetlím, no on to nemôže pochopiť; a nakoniec mu 
poviem, aby mlčal a on pochopí. To chcel povedať aj Hermes. Niekto sa ma spýta, ako je to 
možné. Keď sa pýtate, nie ste pre to miesto. Ste ešte len deti, ktoré si stavajú svoje domy; 
zaujímate sa o hračky a bábiky. Je potrebné aby prešlo mnoho miliónov rokov, dokiaľ sa 
pozdvihnete na takú úroveň, aby ste premýšľali a uvažovali nad touto hlbokou otázkou. Tí, ktorí 
ma môžu pochopiť stisnú pery, a ja im poviem: "Poďte so mnou, pôjdeme tam." Týmto 
spôsobom som už vysvetlil túto otázku filozoficky. 
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Akonáhle stisnú pery, je to praktické rozriešenie otázky, nie teoretické. A keď sa ma ľudia pýtajú, 
čo je to Počiatok, čo bolo to Slovo v tom dávnom okamihu, ja ich volám: "Poďme tam." - 
"Nemôžeme." Potom sa hrajte s vašimi hračkami tu na Zemi - či si staviate domy, ženíte sa, 
chodíte za obchodom, či vyrábate vojny... Až keď prejdete celým týmto procesom vývoja, keď 
sa pozdvihnete, zmúdriete a poviete: "Preč s bábikami!", vtedy sa nájde učiteľ, ktorý stisne pery 
a povie: "Poď so mnou." 
Tí, ktorí chcú následovať Kristovu cestu, musia mať určitú náhľad na Pravdu. Nemyslíte si, že 
môže byť získaný veľmi ľahko, nemyslite si, že cesta, po ktorej teraz idete je ľahká. Nie, má 
prekážky. Nehovorím, že je nadmieru ťažká, no má veľké prekážky. Tí, ktorí sa rozhodnú ísť 
touto cestou by mali byť pripravení. Príroda pred nás takisto stále stavia veľké prekážky - 
polienka, ktoré je treba použiť, dokiaľ sa nepripravíme na ďalekú cestu. Problém nestojí tak, aby 
človek len šiel, ale je treba, aby aj došiel. Ale vy kráčate deň, dva, tri a potom hovoríte, že nič z 
toho nevzíde a vrátite sa späť. A keď sa vás ľudia spýtajú aké správy prinášate, poviete: "Nechaj 
tak, je to stráta času." Len keď pôjdete k tomuto večnému prameňu, kde započal ľudský život, 
kde Slovo bolo na počiatku, pochopíte vtedajšiu formu ľudstva, pochopíte akí boli synovia 
človeka. A to, čo nazývame obrazom Božím, je pre ľudí na Zemi len karikatúrou.  
Keď sa pozerám na ľudí, ktorí sedia a hovoria dnes, že sú urobení k obrazu  a podobe Božej, 
veľmi sa tomu smejem, pretože predo mnou stoja ľudia - karikatúry, ktorých myšlienky, myseľ a 
srdce sú úplne zkazené. Obraz, o ktorom hovoria, že má podobu Božiu je zničený, nie je taký, 
aký bol. A keď Slovo, z ktorého všetko povstalo, videlo, že to, čo bolo urobené k obrazu 
Božiemu je pretvorené na karikatúru, poslalo Krista, aby zostúpil z Neviditeľného sveta do sveta 
viditeľného, a aby kázal zablúdením: "Neklamte sa, to, čo máte teraz, nie je obraz Boží, to je váš 
obraz." Niekto namietne: "Ale na počiatku som bol stvorený Bohom, z Neho som bol zrodený." 
Ako si bol z Neho zrodený? Tento Počiatok bol v sebe samom jasný a čistý a vo vás sú teraz 
akési prímesy. 
A tak, aby sme mohli pochopiť hlboký zmysel učenia, ktoré Kristus hlásal, musíme sa očistiť. 
Ale slovo očisťovanie v inom zmysle znamená odľahčenie, ktoré je potom procesom 
organizovania, t.j. rozumným procesom v našej štruktúre. Fyzično vychádza zo zákona, podľa 
ktorého v Prírode jestvuje určitý konflikt medzi silami. Existuje v nás určitá sila, určitá túžby 
priblížiť sa K Bohu, ale súčasne jestvuje aj iný počiatok, ktorý nás ťahá k Zemi. Preto, naša 
hlava je spojená s Nebom a ťahá nás hore, ale telo nás ťahá dolu, k Zemi. Týmto spôsobom 
sme ukrižovaní. A ako môže človek myslieť, keď je ukrižovaný? Keď zomrieme, musí prísť 
nejaký Nikodém, aby vytiahol klince, aby nás sňal z kríža, aby nás zabalil do plachty a keď sa 
odľahčíme, pozdvihneme sa hore. Toto je Vzkriesenie. Vzkriesenie je akt, pri ktorom začíname 
vidieť veci na ich správnom mieste, vraciame sa K Slovu, k Bohu.  
Teraz chcete, aby som vám hovoril o Bohu. Čo vám mám povedať, keď ste ešte stále ukrižovaní, 
ešte nie ste odľahčení. Poviete :"Povedzte nám o Láske." Čo vám o nej poviem, keď ste 
ukrižovaní a zakúšate bolesť. Jediná vec, ktorú môžem povedať ukrižovanému človeku je, aby 
trpel, aby vydržal  a bol hrdinom v utrpení. Môžem mu dať len túto útechu. Taká je sloboda 
ľudí - musia prejsť procesom utrpenia, na príklade, ktorý nám dal sám Kristus. 
A tak Kristus vložil do nášho mozgu  Počiatok Slova. Slovo je prejavením Boha v duchovnom 
svete, Slovo zahrňuje Anjelov. To znamená, že predovšetkým vzišli z Boha všetci anjeli a On je 
v nich. A keď Evanjelista hovorí: "A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami", rozumie tým, že 
po anjeloch Slovo schádza dole, prijíma inú formu a zostupuje do človeka. Keď hovoríme o 
Slove, ktoré na počiatku bolo u Boha a bolo Boh, rozumieme pod tým všetky tie bytosti, ktoré 
prešli evolúciou odlišne od tej ľudskej. Sú niečim veľkým, sú Synmi myslenia, rozumu - to sú oni. 
To neznamená, že majú rovnakú formu ako my, ale znamená to, že sú to rozumné bytosti. A 
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keď sa Kristus vtelil na našu Zem, prišiel, aby hlásal toto Slovo v jasnej reči. Naša reč je preklad 
Slova.  
Hovoril som už o pravdivom preklade slov viackrát. Napríklad, ak sa vás niekto spýta, aké slovo 
je prekladom slova rieka, aké slovo je prekladom slova prameň, svetlo, teplo; odpovieme, že 
svetlo je preklad Pravdy, teplo je preklad Lásky, že medzi slovami existuje určitá súvzťažnosť, že 
ako svetlo osvecuje vonkajšie veci, tak aj Pravda osvecuje ľudskú myseľ zvnútra, že ako teplo 
pomáha rastlinám rásť, tak aj Láska, keď do nás vstúpi, uvádza do pohybu tie pocity, ktoré vedú 
človeka k rastu a pozdvihnutiu. A tak, kto chce vedieť aká bola prvopočiatočná forma 
Slova,  musí urobiť správny preklad.  
Prirodzene, v bulharskom jazyku má slovo Slovo určitý význam, ale v gréckom jazyku, v ktorom 
bola po prvýkrát napísaná táto evanjelická fráza, má trocha iný význam. V gréčtine toto slovo 
začína písmenom L - Logos, ale v bulharskom jazyku začína písmenom S./v azbuke C/ Tento 
fakt taktiež dokazuje, že grécky i bulharský národ sa nenachádzajú na tom istom mieste, na tom 
istom poli. Keď bolo slovo Logos napísané v gréckom jazyku, Gréci mali túžbu povzniesť sa 
hore k Anjelom, a naše písmeno C /v slovenčine S - Slovo/ je symbol polmesiaca, ktorý 
znamená, že sa nachádzame na obrátenej strane astrálneho sveta, nemáme svetlo a preto ho 
preberáme odrazené od Mesiaca. Preto môžeme povedať, že podľa Slova slovania sú národ, 
ktorý zostupuje dole, že dosiahli na najhlbšie miesto, na ktoré sa dá zliezť a že teraz započnú 
svoju novú evolúciu. Toto je príčina, prečo ja vám nemôžem vysvetliť a vy nemôžete 
porozumieť Slovu - pretože vo vaších mozgoch, vo vašom rozume ešte svieti Mesiac; obrazy, 
postavy, všetko je nejasné. Ale keď príde denné svetlo, alebo keď príde Kristus v novej forme, 
všetko sa pre vás stane jasným a svetlým.  
Takže, pod slovom Slovo rozumiem onen rozumný Počiatok, ktorý v nás tvorí a buduje 
myšlienky, želania a ktorý v nás koná. A teraz by sme sa mali vrátiť k tomuto Počiatku. Všetok 
protiklad v osobnom živote aj medzi národmi zmizne, len čo sa k nemu vrátime. Ale spôsob 
návratu k nemu je, aby sme sa stali ľahšími. Ak rieka, ktorá zostupuje od prameňa dole a vlieva 
sa do mora, sa ma spýta čo by mala urobiť, aby sa vrátila k svojmu počiatku, odpoviem jej, že je 
treba, aby sa vyparila, stala sa ľahšou, aby sa pozdvihla do vzduchu a bola tak prenesená vetrom 
k prameňu, k hlave, z ktorej vytiekla. A vám hovorím, že je potrebné, aby ste aplikovali rovnaký 
zákon. Týmto zákonom je sebazaprenie. Preto Kristus hovorí: "Ak nezaprieš sám seba a 
nenásleduješ ma, nemôžeš byť spasený."  
Je potrebné odpútať sa od matérie, od domov, od detí, od vecí, ktorými sme spútaní, akoby 
tisícami povrazov. Hovoríte, že chcete ísť k Bohu. Nikdy k nemu neodídete, ak neprerežete 
povrazy, ktorými ste zviazaní. Kazatelia a kňazi kážu o Nebe, ale všetci sú zviazaní. Mlčte! 
Klamete svet. Učíte sa od Mesiaca a vidíte veci v jeho svetle. Keď do vášho rozumu zasvieti 
svetlo, potom budete mať iné pochopenie o svete a o Živote, potom uvidíte, aké bludné boli 
vaše názory.  
A preto sebazaprenie znamená odľahčenie. Niekto povie, že nechce sebazaprenie. Dobre, no tí 
zostupujú dole kopcom a odchádzajú do oceánu. Inej cesty niet - alebo cesta nahor, alebo 
stiahnutie dole. Ale aby sme sa pozdvihli, je potrebné, aby v nás zasvietilo Slnko. Mesiac nás 
nemôže odpariť, práve naopak - je často príčinou, prečo para zkondenzuje. Podľa tej istej 
analógie je hovorené o Slnku a Mesiaci v prvej kapitole "Genezis", že Boh vytvoril tieto dva 
počiatky a že v nich sa ukrýva celá pravda - Mesiac je procesom zostupovania na Zem a Slnko je 
procesom vystúpenia k Bohu.  
Zapadanie Slnka vyjadruje taktiež zostupovanie a východ Slnka vyjadruje proces novej evolúcie. 
A preto Mesiac každých 28 dní vám rozpráva históriu vášho zostupu. Keď sa spýtate prečo ste 
klesli, prečo nemôžete myslieť, prečo nemáte vôľu, Mesiac vám povie. Všetky jeho fázy vám 
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povedia dôvod vášho zostupu. A vtedy sa niekto spýta, ako sa môže pozdvihnúť a odísť k Bohu. 
- Vstávajte na svitaní, keď Slnko vychádza, pozorujte Boha a nájdete cestu. Niektorí sa 
domnievajú, že neustále musia myslieť na Boha. Nie, možnože vo vás je určitá myšlienka, ale 
možno potrebuje určité podmienky pre to, aby začala pracovať. Zárodky vášho spasenia sú 
položené, no až keď začnú pracovať, vy sa pozdvihnete. 
Hovoria, že Kristus prišiel na svet, aby ho spasil. V akom zmysle, aby ho spasil? Keď prišiel 
Kristus, všetky zárodky, ktoré odpočívali milióny rokov, dá sa povedať v potenciálnom, 
zmrazenom stave sa rozmrazili pod touto ľadovou kôrou, vyšli z tejto ľadovej epochy. 
Nebudem sa teraz púšťať do výkladov o tom, že kedysi Zem prešla dobou ľadovou. Aj v 
duchovnom živote sa často ocitáme v takej dobe. Keď vo vašom rozume svieti Mesiac, hovorím, 
že ste v dobe ľadovej - vaše predpotopné zvieratá sa stratili, vegetácia zastavila svoj vývoj, máte 
len minimálny život - toľko, koľko vám dáva Mesiac. A ak sa ma spýtate, čo je treba urobiť, 
odpoviem vám, že je treba, aby vás zohrialo Slnko, je treba, aby vás Kristus zahrial vo vašej duši, 
musí sa zjaviť na vašom horizonte a vplývať na vás svojími lúčami Pravdy. 
Teraz mi možno poviete, že Kristus príde. Áno, určite príde. Ale keď príde, kde budete vy - na 
rovníku, na Severnom póle alebo na Južnom póle? Mali by ste vziať do úvahy svoju pozíciu a 
odhadnúť, ako Kristové lúče dopadnú na vašu dušu - či kolmo alebo pod uhlom. Všetci by sme 
mali prísť na miesto, kde nás Boh potrebuje stretnúť, t.j. v Božej zemi. Ak ste jasnovidní, 
uvidíte, že jestvuje aj iná Zem. Keby som vám začal vysvetľovať koncepciu okultistov o Zemi, o 
pohybe sfér, poviete, že je lepšie, aby ste tieto všetky veci nevedeli, pretože spadnete do veľkých 
protirečení. Poviem vám prečo.  
Keď objavili rádio, vedci sa naľakali a začali tvrdiť, že by padli všetky doterajšie teórie a názory, 
že by mali byť úplne revidované, preto bude lepšie, aby sa veda týmto elementom nezaoberala. 
Ale ja hovorím: keď príde Kristovo rádio, musíte zrevidovať svoje názory i život od základu a 
radikálne. 
A tak, v citovanom verši sa Ján obracia k tím, ktorí rozumejú. Toto je najhlbšia otázka v 
Evanjéliu. Tí, pre ktorích je to napísané, pochopili. Jedného dňa aj vy začnete chápať. Keď 
poviete, že váša myseľ je zmätená, dám vám utešenie: "Ešte vás zohrieva Mesiac." Keď vás 
zohreje Slnko, bude pre vás táto otázka jasná. Buďte úprimní a stojte na mieste, na ktoré sa Boh 
rozhodol vás postaviť. Podľa týchto zákonov, podmienky pre váš rast určite prídu, len je 
potrebné počkať. Avšak tí, ktorích Boh pozdvihol musia prejaviť sebazaprenie, aby sa odľahčili, 
aby sa nekotúľali dole kopcom, povedané v jazyku filozófov, vaše myšlienky by mali mať obsah. 
/poznámka prekladateľa - byť v myšlienkach zdržanlivý, klásť dôraz na správne myslenie/ Taktiež takéto 
myšlienky by mali mať cieľ, ku ktorému smerujete.  
Kresťan, ktorý si chce zastať svoje miesto by mal vedieť, prečo sa to všetko stalo. Napríklad, 
rodia sa deti. Prečo? Hovoríte, že to Hospodin tak nariadil. Vy viete, že to Boh tak nariadil? Aj 
pijani môžu povedať: "Hospodin dal víno, aby sme mohli piť." Skutočne to tak zariadil On, 
alebo to my sme to tak urobili? Hospodin vytvoril hrozno, no víno je náš vynález. Podľa 
rovnakého spôsobu vezmete múku a zamiesite chlieb, no určil to Boh, že to máte takto urobiť? 
Nie, to je váš vynález. Postavíte dva kamene, aby zomleli zrno, ale či Boh určil, aby sa pšenica 
pomlela na múku? Nie, to je vaša vôľa, pretože nemôžete pomlieť pšeničné zrná vo svojom 
žalúdku. Preto, keď súčasní ľudia hovoria, že toto je pravda, tamto je pravda, je potrebné sa ich 
spýtať: "Je to Božia pravda, alebo vaša?" - "Ale ja hlásam Krista." Ty hlásaš svojho Krista. - "Ale 
ja hlásam Boha." Ty hlásaš svojho Boha, neklam ma! Hovorím: neklam seba, ani mňa. Každý 
človek hlása svojho Krista, svojho Boha.  
Keď sa dievča zaľúbi do ktoréhosi chlapca, pre ňu je to anjel, zomiera pre neho, ale akonáhle sa 
vezmú začne tvrdiť, že to bol diabol a že ju privedie do hrobu. Kto má pravdu? I my vo svojom 
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živote hovoríme, že zomrieme za svojho Krista, ale keď sa oženíme za Boha a vidíme, že On nie 
je taký, ako sme očakávali, nechceme Ho a tvrdíme, že je falošný. Takže, keď hovoríme, že "na 
počiatku bolo Slovo", ktoré slovo mienime - slovo podľa našej predstavy alebo prvopočiatočné 
Slovo, ktoré je základom všetkých ľudí? Onen Počiatok, ktorý nás všetkých podporuje, spája nás 
v jeden organizmus a napája jednou a tou istou šťavou, alebo voľajaký iný, parazitický počiatok?  
Každý z vás by najprv mal rozriešiť otázku  a vedieť, v ktorom je počiatku. 
Poviete: "Ale ja viem." Stále počúvam to isté - muž hovorí "ja", žena hovorí "ja", všetci hovoria 
"ja", "nikto nie je ako ja", "ja som veľký.".. Ale ja vidím, že je len 5 centimetrov od stromu, a 
niekto je dokonca len list. Čoskoro príde Jeseň, opadneš, odídeš ku koreňom toho stromu a 
potom pochopíš, že jestvuje iný počiatok - jeden je hore a druhý je dolu. A tak, každý z vás by 
mal vedieť, kde je tento počiatok - či v koreni, či v kmeni, či v malých alebo veľkých vetvách, či 
v listoch, či v zelenom alebo dozretom plode alebo v jeho semenách. Ak poviete, že je v 
semenách zrelého plodu, poviem: "Ty si už človek, ktorý musí odísť a ísť preskúmať prvotný 
Počiatok, o ktorom hovorí Ján." Keď poviete, že ste v listoch, potom počkáte ešte mnoho 
miliónov rokov. - "Ale ja som v zelenom plode." Potom počkáš, dokiaľ nedozreješ. - "Ale ja 
som už dozrel." Dobre, ale môže prísť búrka, nevydržal by si a hop, padol by si zo stromu dole 
na zem. Pretože semeno ešte v sebe nemá život, podľa tohto zákona musíš zhniť, prejsť potom 
cez korene, cez kmeň, aby si znovu vyrástol a začal nový život.  
Ak by sme mali viac času, zdržal by som sa pri otázke padajúceho plodu. mnohí ma nabádajú: 
"Povedz nám, kde sme boli v určitom čase." Ja viem kde a akí ste boli, môžem vám to povedať, 
no či viem,  čo mi poviete? Niekto povie: "Ak je toto pravda, tak je to veľká lož." A keď je to 
povedané niekomu zvonku, ten povie: "To je veľká lož." Ale lož je tieň Pravdy. Môžeš klamať, 
dokiaľ máš pravdu, t.j. aby si niekoho mohol oklamať, musíš mu klamať o určitej pravde. Lož je 
spoločník Pravdy - tam, kde je Pravda, je aj lož a obrátene.  
Ale vráťme sa k otázke. Ako v sebe máme aplikovať tento rozumný princíp? Niekto povie, že 
to je sila, ktorá pracuje. Čo rozumiete pod výrazom "sila, ktorá pracuje"? V názore súčasných 
vedcov je to takisto neurčité. Hovoria, že je to sila, ktorá pozdvihuje, ale ako pozdvihuje? 
Hovoria, že veci sú priťahované a zhromažďované, no akým spôsobom? Dvaja ľudia sa chytia 
za ruky a sú priťahovaní; magnet priťahuje kovové piliny. Dobre, ale je nutné mať určité 
súvzťažnosti v príťažlivosti. Táto vnútorná sila musí priťahovať naše myšlienky a city k 
rozumnému Počiatku. A aby sme poznali, či sme priťahovaní týmto rozumným Počiatkom, či 
sme oslobodení od Zeme, musíme cítiť, kedy v nás ustupujú protirečenia. To je príznak, že sa 
správnou cestou vraciame k Počiatku.  
Dokiaľ jestvuje boj, sme medzi dvomi princípmi a podobáme sa pútnikovi, ktorý stratil 
orientáciu štyroch smerov Zeme a namiesto aby odišiel na východ, odchádza na západ, a môže 
sa zorientovať, len keď zasvieti Slnko. Niekto povie:"Prišiel koniec." Čoho koniec prišiel ? Keď 
študent ukončí gymnázium, či zomrie? Nie, je to len koniec jeho učenia v škole a počiatok jeho 
vstupu do sveta. Ale či poznáte, čo znamená slovo koniec v prvom rade ? - Mužný, bystrý a 
zručný človek, ktorý vie ako pracovať, ktorý dokáže všetko zniesť. Aj teraz, keď ľudia hovoria 
"prišiel jeho koniec", to znamená, že je práca dokončená. Keď prídete k okraju plátna, ktoré 
tkáte, snímete ho z krosien/tkáčskeho stavu/ a začnete ho strihať, t.j. koniec tkania bude 
začiatkom vášho oblečenia. A potom, keď sa oblečiete a ľudia vás pochvália za pekný odev, 
nebuďte na to pyšní, pretože ste ho nevyrobili vy. Nebuďte pyšní, ale ďakujte krajčírovi, 
ktorému sa podarilo vystrihnúť odev a ušiť ho. Sú niektorí, ktorí, keď ich pochvália týmto 
spôsobom, si myslia, že sa to vzťahuje na nich. Nie, pochvala patrí krajčírovi, a oni sú len jeho 
reklama. Akonáhle sú šaty ušité zle, ak sú stočené, hneď poviete, že nechcete viac chodiť k 
tomuto krajčírovi. Napríklad, obrátia sa k niekomu so slovami: "Máte ušľachtilé myšlienky", a on 
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si začne namýšľať, že je veľký/dôležitý/ a začne sa povyšovať. Počkaj, to niesu tvoje myšlienky. 
Blahoreč ze ne Tomu, Ktorý ti ich dal a neoklamal ťa.  
Ak je vo vašej mysli búrka, či ste v stave, aby ste vedeli kam sa pohnúť? Nie ste v takom 
stave.  Teraz vašu myseľ ovládajú nejasné predstavy. Hovoríte, že Kristus je princíp. Princíp 
označuje počiatok, hlavu, prameň. Keď pôjdete k tomuto prameňu, môžete už okúsiť čistú 
vodu. A ak čerpáme z Kristovho prameňa, ak pijeme túto vodu Života, našé myšlienky a želania 
sa určite stanú jasnejšími. Potom sa dostaví aj iný výsledok: vývoj nášho tela pôjde správnou 
cestou, utrpenie a bolesť sa stratí, budeme mať správne predstavy, budeme môcť hovoriť 
ľuďom užitočné veci a uhasiť smäd smädních. Kristus povedal tej žene: "Kto by však pil z vody, 
ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom 
vody, prúdiacej k večnému životu." I vy všetci ráno prichádzajte sem, aby ste pili z tejto 
studničky. Toto všetko je pekné, ale ja, ktorý rád hovorím pravdu, ktorý nemám rád ani keď 
klamú, ani keď klamú seba, chcem, aby ste si skonštruovali po jednej rúrke z tohoto hojného 
prameňa, z ktorého čerpám aj ja, potiahnite ju do vášho dvora a akonáhle príde čas, otvorte 
kohútik a pite. Hovorím k tým z vás, ktorí chcú byť Kristovými učeníkmi, aby mali od tohoto 
prameňa potiahnutú trubičku aspoň 1 centimeter dlhú. A keď svet upadne do stavu obkľúčenia 
a ľudia budú smädní, vaša rúrka vás napojí a nebudete trpieť smädom. Prameň bude vo vašej 
duši - to je počiatok, to je i koniec. Viete čo je koniec? Keď od prameňa potiahnete do svojho 
domu malú fontánku - to je koniec vecí.  
A tak musíme pohliadnuť na myšlienky a želania, ktoré máme, ako na nám dané. Od nás sa len 
chce, aby sme ich používali. Žiadnu myšlienku, prichádzajúcu, ani odchádzajúcu nemôžete 
zadržať. Nemyslite si, ani želania nemôžete zadržať. Nie, keď cez nás prechádza strava, podľa 
rovnakého zákona prichádzajú a odchádzajú aj duchovné myšlienky. Sú to formy, ktoré 
prinášajú určité šťavy života. Použite šťavy, ktoré sú v nich obsiahnuté a peľ rozptýľte do 
priestoru, ktorý sa znovu zaplní. Ak ich podržíte vo flaši dlhý čas, šťavy sa pokazia a Boh vás za 
to urobí zodpovednými. Niektorí chcú byť bohatí v myšlienkach, ale ľahko môžu zakopnúť a 
okradnú ich. Rovnako ako peniaze, myšlienky neuznávajú pána, ale poznajú toho, kto ich má. 
Voľajaký človek by mohol vojsť do vašej hlavy a ukradnúť vaše myšlienky, môže vojsť do 
vášho srdca a zobrať vám vaše želania. Napríklad, mladé dievča stratí srdce a začne chradnúť, 
alebo niekomu ukradnú jeho myšlienky a on zošalie. Prečo? Pretože nerozumejú základnému 
zákonu, že každá myšlienka a želanie sú poslané z neviditeľného sveta, aby sme ich 
použili, a potom ich nechali odísť do sveta. Keď existuje pohyb, keď existuje výmena 
myšlienok a želaní, vtedy jestvuje aj obohatenie. Za odmenu za myšlienky a želania, ktoré 
sme odoslali, získame príslušné šťavy Života. A preto Kristus hovorí:"Ja som život." Podstatný 
pre nás je život. Teda by sme mali vložiť všetky naše myšlienky a želania do práce, aby sme 
získali Život. A keď ho získame, budeme slobodní občania a pôjdeme k tomuto Počiatku - k 
večnému prameňu, kde môžeme uhasiť svoj smäd. 
Keď niekto zomrie, ľudia povedia:"Odišiel na onen svet." Ak semienko dozrelo, odíde na onen 
svet, ale ak neuzrelo, padne blízko kmeňa, blízko koreňa a neodíde. Niekto povie, že dozrel. Ak 
si naozaj dozrel, Boh príde, vezme plod a odnesie ho na dobré miesto. Preto, každý by sa mal 
sám seba spýtať, či je jeho semienko zrelé. Teraz poviete: "Ja verím v Krista." Dobre. - "On ma 
spasí." Aj to je dobre, ale dlhý čas budete padať blízko kmeňa stromu, dokiaľ vo vás semienko 
nedozreje. Až keď dozreje, potom budete mať duchovnú slobodu. Jediné bohatstvo, ktoré si 
človek môže odniesť zo Zeme do Neba, je tento malý zárodok. A keď odíde do Neba, započne 
jeho zasiatie do nového života, pretože tam je tiež škola, tam sa taktiež pracuje. A ako vás tam 
budú vyučovať vyššiu náuku, ako ju pochopíte, ak nemáte schopnosti, ak ste sa na Zemi 
nenaučili riadiť svoje myšlienky a želania? Ak chcete pochopiť Kristovo učenie a byť v 
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postavení zločinca, ktorý bol ukrižovaný po Kristovej pravici a ktorému Kristus povedal, "Ešte 
dnes budeš so mnou v raji", mali by ste pracovať. Niektorí povedia, že aj oni sú ukrižovaní. Áno, 
ale z ktorej strany? Ak ste z ľavej strany, ľutujem vás, s vaším utrpením nevojdete do Neba. Ak 
ste ukrižovaní po pravej strane, teším sa, pretože prišlo veše vyslobodenie. Všetci, ktorí sú 
ukrižobaní po pravej strane - učitelia,  kňazi, filozófovia, králi, budú spasení, ale ak ste 
ukrižovaní zľava, znovu sa vrátite pracovať na tento svet. Taký je Boží zákon. 
Počiatok, to je pravá strana, to je Kristus. To znamená, že usudzuješ podľa zákona Božieho, 
aplikuješ ho v živote a nemáš dvojité vnímanie vecí. Niektorí z tích, čo ma počúvajú, si povedia: 
"Čo by sme mali počúvať, čo hovorí církev, alebo to, čo hovorí tento človek?" V takom prípade, 
priateľu, máš dve hlavy. Ak církev i ja kážeme a učíme o Božej Pravde, nemôže tu byť žiadne 
protirečenie a výsledok vždy bude rovnaký. Inými slovami, ak postupujeme podľa zákona 
Božieho, jablko zasadené kňazom vyrastie rovnakým spôsobom, ako jablko posadené mnou. 
Len je treba hľadať výsledky naších činov. Prečo pochybujete - máte sviečku, podľa ktorej 
môžete vidieť, či hovorím pravdu. Niekto ma stretne a spýta sa ma, či som čierny, alebo som 
biely.  Veď máš sviecu, pozri sa! - "Ale nevidím." Potom si v temnote. Ja ťa poznávam a vidím 
aký si.  
Napríklad, ty si evanjelik, hovoríš, že nejestvuje taká druhá viera, ako tvoja. A ako je to potom, 
že nemôžeš poznať Pravdu? Priateľu, si človek, ktorý klame seba, aj iních. Pravda má jediný 
obraz a to je harmónia, sebazaprenie, Cnosť, Múdrosť, Spravodlivosť. Keď obdržíte tento 
obraz, budete mať spoľahlivý mier, kľud a silu. Potom sa môže svet otriasať, more môže byť 
rozbúrené, ale vy budete tichí, spokojní a slobodní ako vtáci, ktorí letia na svojích krídlach. 
Akonáhle je vaše pravé alebo ľavé krídlo poškodené, zrútite sa hlavou dole, k Zemi. Aj Zem 
hovorí: "Kto má len jedno krídlo, zostane pri mne." Hriešnici sú vtáci len s jedným krídlom. 
Diabli hovoria:"My potrebujeme ľudí s jedným krídlom", ale Kristus hovorí:"Ja potrebujem ľudí 
s dvoma krídlami." Máme dve ruky - pravú a ľavú - a keby sme ovládali zákony riedenia matérie, 
boli by sme schopní s nimi vyletieť, pozdvihnúť sa, a byť slobodní, aby sme opustili svoje telo, 
kedykoľvek si to budeme želať. Teraz sa bojíte smrti a hovoríte: "Diabli sú zlí duchovia, budú 
nám brániť."  
Čo vám môžu urobiť, keď aj oni sú obmedzení tým istým zákonom? Ak ovládame obe krídla a 
ak je v nás Kristus, niet čoho sa báť. Náš strach ukazuje, že nie sme s Bohom. A Písmo 
hovorí:"Dokonalá láska vylučuje akýkoľvek strach." Ak sa bojíš, Láska v tebe nie je. 
Teraz sa pýtate, ako nás Kristus spasí. Ste čudní ľudia! Keď zasejete pšeničné zrná, vaše spasenie 
prišlo a roky hladu neprídu. Chcete byť ako anjeli. Ako budete, ak nie ste zasiaty a nevzklíčili ste? 
Anjeli lietajú ako vtáci a vy ste rastliny; potom, ako sa tak rýchlo premeníte? Či viete, koľko 
foriem je potrebných, aby ste sa premenili! Pod slovom formy chápem sily, ktoré je potrebné 
ovládať. Aby ste mohli zmeniť jednu formu, musíte poznať zákon síl, ktoré v nej pracujú, 
pretože tie vás limitujú. Ste ohraničení - napríklad musíte jesť trikrát denne a keď nejete, 
nebudete v dobrom rozpoložení; ak nepijete, takisto ničíte svoje rozpoloženie. Niekto povie: "Ja 
som silný." Ty si silný len tri dni." - "Ja som patriot." Ak ťa podržia hladného tri dni, začneš inak 
premýšľať a budeš sa modliť za chlieb. Musíme získať Živý chlieb, nemusíme ho brať len od 
Zeme. Zem je pre nás úžerník. Všetci úžerníci a všetci zlí duchovia sú postavení do takýchto 
pozícií a hovoria: "Dáme ti chlieb, ale zaplatíš nám toľko a toľko!" No vy sa musíte stať 
rozumními. Keď sa nájde desať múdrych ľudí, zviažu tohto diabla a povedia:"Toto obilie je nám 
dané od nášho Nebeského Otca." Teda, aby ste skutočne dostali to, čo je vám poslané zhora, 
musíte mať čistú myseľ a čisté srdce.  
"Na počiatku bolo slovo a to Slovo bolo Boh." Spýtajme sa sami seba, či tento Počiatok je v nás, 
či my sme v Bohu a či Boh je v nás. Nehovorím, že nie ste v Bohu. Dokonca tvrdím s istotou, 
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že existujete, žijete a pohybujete sa v Bohu, no Boh nie je v každom z vás. Pretože človek môže 
byť vyschnutým koreňom a miazga stromu môže pôsobiť, no do neho nepreniká. Ak ste suchý 
koreň, ako vám Kristus pomôže? Treba nielen to, aby sme boli v Bohu, ale je potreba, aby aj 
Boh bol vo vnútri, v našej mysli a v našom srdci.  
Teraz, čo ste pochopili z dnešnej besedy? Zapamätajte si následujúcu vec, ktorá je pre vás z čisto 
praktického hľadiska dôležitá: každý si musí skonštruovať jednu malú trubičku od tohoto 
prameňa do vnútra, do svojho dvora,  aby ste odteraz nerušili ani mňa a ani kňazov. Hovoríte, 
že naši kňazi nekážu. Oni nie sú vaši nosiči. Urobte si fontánu a pite. Hovoríte, že kňazi sú zlí. 
Prečo? Pretože nám nedávajú vodu. Postavte si fontánu od prameňa do svojho domu a nech už 
prestane tento "Východný problém". Keď od tohoto prameňa skonštruujete fontánu, všetky 
spory pominú.  
Anglický učenec Drummond povedal, že sú tri elementy, ktorými sa neustále živíme: dve sú 
voda a vzduch, ktoré nám dal Hospodin darom, ale tretí element je potrava, kvôli ktorej neustále 
pracujeme. Ak sme sa kvôli získaniu len jedného z týchto elementov stali otrokmi, aké by bolo 
naše postavenie, ak by sme   rovnako ťažkým spôsobom dobíjali i druhé dva elementy? Naše 
postavenie by bolo trikrát ťažšie, než teraz. Jedného dňa, keď sa staneme múdrejšími, Hospodin 
nám daruje aj tretí element a potom budeme slobodní občania. Teraz sme v treťom štádiu nášho 
rozvoja.  
Kristus rieši otázku a hovorí: "Ja som živý chlieb." Keď On do nás vojde ako živý chlieb, všetci 
sa oslobodíme - muži, ženy, deti, kňazi, i učitelia - a potom sa začneme zaoberať vážnejšími 
prácami, tak, ako ich pre nás Boh vyčlenil. Teraz diskutujeme len o politike - kto má viac, kto 
menej. Teraz všetko, vrátane vojakov, spočíva na chlebe a ak má niekto chlieb, ktorý potrebuje, 
chce zobrať aj chlieb od druhých, aby mal viac. Kristus hovorí:"Ja som živý chlieb. Ja rozriešim 
problém. Ja budem Počiatok." Počiatok čoho? - Slobody, rozumného života, rozumných činov, 
transformácie sveta. To je Počiatok. Preto, ak chcete pracovať s Ježišom Kristom, spojíte sa s 
týmto Počiatkom. A keď sa spojíte, budete mať všetko čo potrebujete, Sila Kristova bude i silou 
vašou, a všetci ľudia na tomto svete, ktorí sú po pravej strane Krista, budú vaši priatelia. Potom 
sa všetci spojíte, pôjdete so sviecou hľadať vaších bratov a Boh vám dá radu, čo musíte urobiť s 
vašími bratmi z ľavej strany. Prídete znovu na Zem, aby ste im pomohli, dokiaľ sa všetci - aj tí 
napravo, aj tí naľavo - nevrátime do Neba, aby sme boli jedno s Kristom. To je Počiatok, to je 
Slovo, to je Boh, o Ktorom vám v toto ráno hovorím. A toto živé Slovo, ktoré buduje, 
vyzdvihuje a transformuje svet, je vo vašom vnútri - to je živý Kristus. 
  
Prednáška uskutočnená učiteľom P. Danovom 8. Novembra 1914, Sófia. 
  
  
Východný problém - problém medzinárodnej politiky, začal v roku 1453, keď   
   Otomanské/turecké/ vojská dobyli Konštantinopol/dnešný Istanbul/.  
   Problém bol čiastočne vyriešený vítazstvom kresťanských krajín  
   nad turkami počas Balkánskej vojny v roku 1913, a nakoniec -  
   prímerím na konci Prvej svetovej vojny, medzi Trojdohodou a  
   Turkami, v Mudrose, 30. Októbra 1918.  
  
Drummond Henry (1851 - 1897) - Škótsky teologický spisovateľ, buditeľ, badateľ,  
geológ. 
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Preložil Viliam Tkáč, Jún 2009. 
 

Osem tisíc rokov. 

 8 000 x 365 dní = 2 920 000 dní 

 8000 x 12 mesiacov = 96 000 mesiacov 

 96 000 x 4 týždnov = 384 000 týždnov 

 384 000 x 7 dní = 2 688 000 dní 

 2 688 000 x 24 hodín = 64 512 000 hodín 

 64 512 000 x 60 minút = 3 870 720 000 minút 

 3 870 720 000 x 60 sekúnd = 232 243 200 000 sekúnd 

Najdlhšia perióda od stvorenia Zeme je prvá perióda - zídenie človeka z nebies na Zem, do 
obdobia cicavcov. Najprv prišli rastliny. Prvá perióda tvorí 75 000 rokov. 
Pod Adamom rozumieme bielých ľudí, duchovných ľudí, a duchovný Adam je od obdobia po 
Kristovi. Všetky skoršie rasy o bielej rase vedeli a očakávali ju ako nejakého Mesiáša. Najstaršou 
rasou vo fyzickom svete bola biela rasa; všetky ostatné sú staršie v duchovnom svete, a mladšie 
vo fyzickom svete. Po bielej rase prichádza šiesta rasa - žiarivá rasa, rasa synov Božích. Kvôli 
ním sa zmení aj príroda a klimatické podmienky. Zlé myšlienky a žiadosti ľudí teraz utvorili 
jeden temný pás okolo Zeme. 
Boh potopí človeka do astrálneho sveta. /Bytie, kapitola 6/ 
Jakov - zlodej a klamár...A Boh mu hovorí: " Nevoláš sa Jakov ". 
Fyzické telo je formované po milión rokov a už je ukončené. Teraz sa tvorí astrálne telo. 
Výpočet: 8 000 x 12 x 4 x 7 x 52 x 365 x 24 x 60 x 60 = číslo roku od stvorenia sveta. 
Ako dlho každá perioda trvala je zaznamené vo vrstvách Zeme pri každom navrstvení. 
Keď človek ide do pekla, cíti sa o desaťtisíce kilogramov ťažší. Len hrdinovia schádzajú do 
pekla - tak je to písané aj v Gréckej mytológii. V pekle sú tiež cenné veci: obyvateľstvo, ktoré 
tam žije, a má vedomie, že toto miesto im patrí. Kto tam ide, musí si vziať formu/tvar/ týchto 
ľudí. Peklo je ako odpadky, zozbierané od dvadsať i viac rokov, už zhnité; kto si ich cení, 
využije ich, a kto si ich necení, povie, že je to jedno nepotrebné smetie. V strede Zeme je 
najväčšie peklo. Sto kilometrov od neho a okolo neho existuje tvrdý pás, navrchu ktorého žijú 
iní obyvatelia; a ešte sto kilometrov existuje iný pás, atd. Naša Zem má vo vzdialenosti sto 
kilometrov tvrdý, svetelný pás, cez ktorý prechádza slnečné a iné svetlá; na vrchu tohoto pásu 
existujú obyvatelia - astrálny svet. O sto kilometrov od neho existuje další pás, atd. Okolo Zeme 
je sedem vonkajších pásov, t.j. Sedem nebies, a vo vnútri nich je sedem dalších pásov/pásiem, 
sfér/; v centre Zeme je oheň - peklo. 
/Povedané mi je od učiteľa P. K. Danova, v dome na ul. D. Caneva, večer, u nich na večierku./ 
Odišlí zosnulí môžu byť v astrálnom svete, no žijú vo fyzickom svete a zjavujú sa na seansách, 
hovoriac o svojích svetských záležitostiach - kde sú ich peniaze, ich dokumenty, sporia sa, atd.. 
Je to preto, že takéto je ich uvedomenie a osveta v duchovných vzťahoch. My, ktorí stúpame na 
duchovnom poli a formujeme svoje astrálne telo, vojdeme vedomo do astrálneho sveta. 
Ten, kto podnecuje srdcia ľudí, aby konali dobro, menuje sa Hospodin. A tento Boh, skrze 
svojho syna Ježiša Krista neustále učí všetkých ľudí mnohým dobrým a dokonalým veciam. A 
ten, kto ho počúva, býva blažený. 
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7 Február 1915, Burgas 
 

Brat najmenších. 
Lekcia Majstra Petra Danova.  
1. Január 1917, Sófia  
"Posväť ich v pravde" Ján 17:17 
  
V prvopočiatočnom jazyku (jazyku Panenského Božského Ducha - najvyšší v hierarchii anjelov - 
Boh dal človeku iné meno, nie také ako terajšie. To sa stalo na koncile bohov, za predsedania 
Pána Ježiša Krista, zvaného Spasiteľ ľudstva. Tento koncil sa zaoberal vytvorením človeka a 
definoval jeho meno. Toto meno " človek " bolo nesprávne preložené, ale nateraz sa s ním 
uspokojíme. Pod človekom chápeme bytosť, ktorá myslí.  
Podľa súčasneho stupňa evolúcie sa uvažovanie človeka uberá dvoma smermi: klesajúcim a 
stúpajúcim. Zostupný smer uvažovania pracuje na tvorbe ľudskej osobnosti a ľudského tela s 
jeho siedmimi obalmi. Východné a západné školy sa líšia v klasifikovaní týchto obalov. Avšak 
tieto klasifikácie referujú len o vonkajšej, visuálnej stránke tohto učenia. V skutočnosti medzi 
týmito dvoma školami nie je žiaden vnútorný rozpor. Podľa vnútorného zmyslu Kristovho 
učenia, človek má tri základné, nemenné telá a sedem obalov. V teozofickej literatúre sa hovorí o 
7 obaloch ľudského tela, a o 3 nemenných telách sa len naznačuje. Obaly nazývajú telami, no to 
nie sú telá. Vhodnejší názov pre ne je obal.  
V skutočnosti je ľudský svet pominuteľný a evolúcia sveta je Boží proces. Z Božieho pohľadu, 
túžba ľudského ducha je získať večné telá. Táto myšlienka je natoľko obšírna a bezhraničná, že 
dokonca géniovia, veľkí myslitelia náuky, okultizmu, vyššíe anjelské hierarchie, ako aj vyššie 
božské hierarchie, v minulosti a ani teraz ju nemôžu úplne pochopiť.  
Pod "bohovia" nemienim Jediného Boha, ale vyššiu radu anjelských hierarchií. Dnes však slovo 
Boh stratilo svoju esenciu, pretože týmto menom sa nazývajú bytosti, ktoré nie sú božské, ale 
ktoré klamú ľudí. Nie je v nich nič Božské. Osloboďte sa od tohoto mylného poňatia Boha. V 
prvopočiatočnom jazyku malo slovo Boh zvláštny význam. Dnes je toto poňatie prekrútené. 
Prekrútením tohoto poňatia ľudia prevrátili aj svoje myslenie. Aby sme si vytvorili správny 
pojem o Bohu a aby sme Ho pochopili, musíme sa vrátiť do svojho prvopočiatočného stavu.  
Mnohí hľadia na Boha ako na bytosť, ktorá sa mení niekoľkokrát denne, ako človek.  Takto 
zmýšľajú aj niektorí západní okultisti. Toto nie je mienené ako výčitka. Je to výsledok boja 
medzi dvomi lóžami - Bielou a Čiernou, ktoré vo svete existujú. Ony rozdelili ľudstvo na dva 
opačné tábory. Ony sú príčinou sporov a hádok v politickom, vo verejnom živote, v rodine, 
medzi jednotlivcami, dokonca, v náboženstve i vede. tieto dva vplivy rozdeľujú ľudské mysle. 
Avšak, kde jestvuje rozdelenie, dvojnosť, tam Boží Duch nepracuje. Akonáhle sa v sebe 
samom rozdvojíš a upadneš do protirečení, Boh nie je v tebe prítomný. Toto je 
psychologický zákon.  
Keď vám hovorím o človeku, musíte sa koncentrovať, predstaviť si onoho človeka, 
vytvoreného podľa obrazu a podoby Boha, t.j. Pravdy a Lásky. Tento človek nikdy neznesvetil 
meno Boha. Mojžíš, jeden z veľkých zasvätencov, hovorí: "Neber meno Božie nadarmo." Toto 
je jeden zo zákonov prvého mystika, ktorý chcel učiť veľkú Božiu náuku. Usiloval o posvätenie 
mena Božieho. To znamená, aby si bol pravdivý človek. Dokiaľ sa nezačne posväcovať meno 
Božie v jeho skutočnom zmysle, zoslanom panenskými Božími Duchmi, nikto sa nemôže 
podvihnúť na vyšší stupeň, než na ktorom sa nachádza. 
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Často pozorujem, ako sa ľudia v Bulharsku i inde delia na veľkích a malích, na otvoreních a 
úzkoprsích, na čiernich a bielich. Hovoria "My sme otvorení, nie sme úzkoprsí ako iní". Daj 
Bože, aby ste boli otvorení, ale nech nie ste beztvární, bezidejní. Ked pôjdete do cudziny medzi 
okultistov, medzi teozófov, pochopíte, že sú stúpencami Bieleho Bratstva, ktoré pracuje, aby 
obnovilo ľudskú myseľ, aby sa do nej v budúcnosti vliala nová túžba, nová aktivita Božieho 
Ducha. Dnes sa teozófi delia na Byzantistov a Štajneristov - antropozófov, ale aj jední, aj druhí 
sú antropozófovia. Ale keďže sa ľudia nemôžu znášať, aj oni sa delia na otvoreních a 
úzkoprsích. Byzantisti sú ženy a Štajnerovci - muži. Aj jední, aj druhí sa medzi sebou hádajú. 
Všetky prúdy východnej školy sú vedené ženami, a zo západu sú riadené mužmi. Toto 
rozdelenie čnie jasne, ale je len vonkajším hľadiskom. Kto nie je osvietený, môže nimi byť 
zvedený. A kto poblúdi, nemôže pochopiť Krista. Keď sa v časoch Krista niektorí nechali 
zviesť, tak sa ľudia nechávajú zviesť aj dnes. Odkedy človek zhrešil a prekrútil meno Božie, stále 
sa necháva zvádzať. Kto sa nechá zviesť, nemôže sa pozdvihnúť do postavenia mysliaceho 
človeka, aby pochopil  základné vnútorné zákony, na ktorých spočíva ľudský duch. Aby zmenil 
svoj osobný i verejný život, ako aj život celého ľudstva, musí človek pochopiť veľké zákony 
Božej myšlienky. 
Teozófovia nazývajú vyššiu myseľ vyšší manas. Prírodnú alebo nižšiu myseľ nazývajú nižší 
manas. Avšak nikde sa nespomína stredná myseľ -stredný manas, ktorý je najdôležitejší. Nižší 
manas je základ, na ktorom je postavené ľudské myslenie. To znamená, že je pôdou 
myšlienkového sveta.   
Ak poznáte zloženie tejto pôdy, viete, čo do nej zasiať. Každá myšlienka obsahuje zárodok činu. 
Aby si sa naučil správne myslieť znamená, vedieť aké semená zasiať v rozličných ročných 
obdobiach. V Písme je nápísané: "Čo zaseješ, to zožneš." Tu sa rozumie siatie v mysli.  
Medzi ľuďmi je veľa falošných predstáv, toľko falošných činov, že keď neuposlúchnu hlas 
Veľkého Učiteľa, vyhladia sa navzájom. On hovorí: "Odteraz nedovolím nikomu dostať sa o 
krok napred. Ak nezmení svoje myslenie, ak neposvätí Meno Božie, nech klope na moje dvere aj 
tisíce rokov, beda mu! Bude ešte žať ovocie svojej karmy - nazberané počas tisícov rokov". Čo 
je karma! Následok všetkého zlého ovocia, ktoré si si sám posadil v minulosti.  Kristus prišiel na 
zem len kvôli jednej veci - aby spasil ľudí. Pod spasením rozumiem, aby ich naučil ako posvätiť 
Meno Božie v nich samích a taktiež vo svete.  Na tomto Mene spočíva základ našej existencie. 
Posvätenie Mena Božieho je najväčšou vecou. To reprezentuje filozófia budúcnosti.  
Niektorí sa sťažujú, že im neboli poodhalené tajomstvá. Čo chcú? Aby som im dal zbraň, a aby 
sa navzájom medzi sebou vyhubili? V západnej Európe jestvujú rôzne učenia  a bratstvá, ktorích 
členovia sa chcú naučiť tajomstvám prírody. V tomto ohľade sa podobajú na ženy, ktoré sa 
mstia svojím milencom vitriolom. Prečo sa im mstia? - Pretože nimi boli podvedené. Keď ich s 
vitriolom zohavia, ženy sú spokojné a hovoria: "Teraz nebude ani môj, a ani inej". Takto 
postupujú i muži. Tak postupujú aj veriaci. Kristus je zarmútený činmi ľudí. Boh sa rozhodol ich 
potrestať, ak nenapravia svoje chovanie. Podľa Božieho zákona sa už viac hrešiť nemôže. So 
starým sa musí skoncovať, pretože už nastupuje Nová epocha, nové pozdvihnutie.  
Panenský Božský Duch zostupuje v kruhových vlnách cez 7 polí, t.j. cez 7 svetov. Cez periódu 
Saturnu Panenský Božský Duch zostúpil do Myšlienkového sveta a sformoval myšlienkové 
alebo mentálne telo človeka. Počas Druhej periódy, t.j. cez Slnečnú, zostúpil Duch do 
Astrálneho sveta a sformoval telo túžob(želaní). Počas Tretej periódy - Mesačnej, zostúpil Duch 
do éterickej oblasti fyzického sveta, vytvoriac éterický obal človeka. Počas Štvrtej periódy, 
Zemskej, zostúpil Duch do nižšej oblasti fyzického sveta a vytvoril fyzické telo. Cez tieto 
periódy, keď Duch zostupoval a vystupoval, prechádzal cez duchovný deň a noc. Počas Prvej 
periódy, keď Boží Duch pracoval a vytvoril človeka na Boží obraz a podobu, bol človek bez 
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hriechu. Počas Druhej periódy človek začal upadať. Počas Tretej periódy došiel k úplnému 
úpadku. Počas Štvrtej periódy, Zemskej, nejnižšej periódy zostupu, úpadok dosiahol svoju 
krajnú hranicu.  
Prečo je nutné, aby človek zostúpil a ponoril sa do matérie? - Aby sa obliekol do všetkých 
obalov - jedného hustejšieho od druhého, na podklade ktorých započne vzostup a obliekanie sa 
do vyšších foriem. Počas všetkých periód prechádza čiastočným zostupom i vzostupom vo 
vlnitej línii. Konečný pohyb bude vzostupný. Každý, kto sa nebude chcieť zjednotiť s Bohom, 
bude vlnou odhodený von zo spoločného prúdu Božieho dňa, kde bude čakať na druhú periódu 
zostupu a vzostupu, t.j. druhú vlnu. Všetci, ktorí odídu nahor k Bohu vojdu do Neba, ale oni 
zostanú dole, mimo Boha. Dvere sa pred ním zatvoria a bude počuť Boží hlas: "Nepoznám ťa". 
Jedného dňa, keď Kristus príde zaklopať na vaše dvere, tí, ktorí sa zaoberali len vlastnými 
otázkami, triviálnymi vecami, zostanú von, nebudú mať olej vo svojích lampách. Potom si to 
uvedomia, ale Božia loď už odplávala, nikoho nečaká. Preto každý musí byť pripravený, aby 
nastúpil včas. Keď takto hovorím, nechcem moralizovať, ale hovorím, aký je zákon, čo hovorí 
Boh. Nezastaví loď kvôli nikomu. Takže, vlna vrcholí, a vy práve teraz máte najpriaznivejšie 
podmienky pre rozvoj.  
Keď vám mysľou prejde nejaká zlá myšlienka, vedzte, že prichádza z vašej ďalekej mynulosti, 
nie je súčasná. Ona je cudzie, podvrhnuté dieťa, neprijímajte ho. A nechcem, aby ste tiež ku 
mne prinášali cudzie podvrhnuté deti, narodené nezákonným rodičom. Ako učiteľ nie som 
poslaný na Zem, aby som choval a pozdvihoval takéto deti. Pozdvihnúť hriešnika je jedna vec, 
ale vychovať nezákonné dieťa, to je niečo iné. Ak hriešnik prišiel k uvedomeniu a ľutuje svoje 
hriechy, môže byť spasený. Vynakladá úsilie, aby konal Božiu vôľu. Kvôli takýmto príde Kristus 
na Zem. Každý môže byť spasený. Aj hriešnik môže byť spasený, ale nie podvrhnutý, 
nezákonne narodený. To je had, ktorý o koľko viac sa kŕmi, o toľko väčší bude. Jedného dňa sa 
ovinie okolo človeka a rozdrví mu kosti. Kvôli vám osobne, kvôli vášmu budúcemu blahu je 
nevyhnutné, aby ste vyživovali len veľké myšlienky, ktoré Boh na počiatku vložil do vás 
prostredníctvom Ducha Svätého. Nevyživujte negatívne myšlienky, ktoré do vás zasiala Čierna 
lóža. Matka hovorí: "Trápim sa s týmto dieťaťom, spôsobuje mi bolehlav a súženie, no jedného 
dňa sa o mňa postará". Nie, jedného dňa toto dieťa ako had ti rozdrví kosti a vyhodí ťa von z 
tejto vlny. 
"Osvieť ich svojou pravdou". Žiaden človek sa nemôže naučiť Božiemu zákonu, dokiaľ 
neposvätí Božie meno. Keď posvätíte Božie meno, vaše myšlienky budú čisté a svetlé. Nimi 
vyvíjate ten obal, ktorým sa počína telo Pravdy, ktorá vás urobí slobodnými. Pravda je prvé telo, 
na ktorom je treba teraz pracovať. V tomto tele žije ľudská duša. Bez Pravdy niet slobody. 
Môžte plakať koľko chcete, ak vo vás nie je Pravda, nemôžte byť slobodní. Len s plačom si 
nepomôžete. Niekedy je plač užitočný, niekedy škodlivý. Plač je dážď; ak ste zasiali dobré 
semená, tie vzídu a pozdvihnú vás. Ak ste zasiali tŕne, keď vzídu, udusia vás. Ak plačeš za 
Bohom, si požehnaný; ak plačeš za svetom, ľutujem ťa. V tom prípade je lepšie sucho než toto. 
Svetlé a ušľachtilé myšlienky vás pozdvihnú. S nimi vojdete do tela Pravdy a budete slobodní. 
Takto spoznáte Krista a On spozná vás".  
Niektorí vo mne chcú nájsť Krista. Nie, Krista nájdete v Jeho učení. Ak si želáte vedieť kto som, 
poviem vám. Ja som brat nejmenších v Božom Kráľovstve. Ja, najmenší, chcem vyplniť Božiu 
vôľu tak, ako Boh prikázal. Aby som posvätil Jeho meno, ako On posvätil mňa. Boh bol ku mne 
natoľko dobrý, že ja, brat najmenších, chcem sa mu odplatiť so všetkou svojou vďačnosťou. 
Prial by som si, aby ste taktiež vy následovali môj príklad. U niektorých z vás sa môže objaviť 
želanie byť väčšími než ja, aby zaujali prvé miesto. To je pokušenie. Kristus povedal: 
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"Dostatočne je pre žiaka, aby bol ako jeho učiteľ." Ani ja nechcem viac. Dostatočné je pre mňa 
toto malé miesto. Nezamenil by som ho za iné.  
Nie je dôležité, aké miesto zaujímate. Dôležité je, ako splníte svoj dlh voči Bohu. Vy chcete byť 
kráľmi. Dobre je človeku byť kráľom, no nie je väčšieho nešťastia než toto. Kráľ môže urobiť 
tisíce dobrých skutkov pre blaho celého spoločenstva alebo celého národa, ale môže tiež 
priviesť do záhuby. Preto Kristus povedal:" Komu je mnoho dané, od toho sa mnoho očakáva." 
Keď sa chceš stať veľkým to dokazuje, že sa v tebe prejavuje pýcha a ješitnosť. Veľkí 
obchodníci, ktorí manipulujú s veľkým kapitálom, so stovkami miliónov, robia veľké dlhy a 
niekedy zrujnujú mnoho ľudí. Ak máte sto miliónov a stratíte ich, prežijete veľké muky. 
Vezmem číslo 100 ako číslo, ktoré reprezentuje jednu z vyšších anjelských hierarchií. Nejestvujú 
slová, ktorými sa dajú vyjadriť muky a utrpenie týchto obchodníkov, ktorí stratili svojích sto 
miliónov. A naopak, niet slov, ktorými sa dá vyjadriť radosť tích, ktorí majú 100 miliónov leva k 
dispozícii a môžu ich rozumne upotrebiť. Nakoľko je jedno hrozné, natoľko je druhé úžasné.  
"Posväť ich skrze Tvoju pravdu." Prvou vecou, ktorú sa musíte z Kristovho učenia naučiť je 
pokora. Ona je matkou pravého, skutočného poznania. Pýcha je matkou dočasného, 
prechodného poznania. Môžeš mať mnoho poznania, no ak si pyšný, budeš v postavení jedného 
z poblúdeních bratov Čiernej lóže. Ale ak rešpektujete Božie zákony, aj keby ste boli spomedzi 
najmenších, pozdvihnete sa. Ak chcete, aby sa Nebo o vás zaujímalo a aby vám požehnalo, 
musíte byť pokorní v najvyššom zmysle slova, nie v obyčajnom zmysle, ktorý je vám 
doporučovaný. Pokora je krásny anjel, veľký duch. Ktokoľvek ho videl, ihneď sa doňho zaľúbil.  
V pokore sa rodia všetky Božské cnosti, po ktorých túži ľudský duch a duša. Anjel pokory je 
živý. On nosí v sebe Milosrdenstvo - dieťa Lásky, najmenšiu dcéru Boha. Láska žije medzi 
Panenskými duchmi a dáva prísľub svetlej budúcnosti celému ľudstvu, ako aj tím, ktorí ju 
hľadajú. Ak chcete, aby vo vás bol Kristus nesmrteľný a silný, aby vás pozdvihol, musíte 
uvoľniť cestu láske vo vašej duši. To znamená, postaviť Krista na najvyššie miesto vo svojej 
duši, aby ste posvätili Jeho meno vo svojom srdci. Niektorí si myslia, že sú blízko Krista. Blízko 
Krista môže byť len malý, t.j. ten, kto sa naučil umeniu zmenšovania sa. Hovoríte, že chcete byť 
ako Kristus, no súčasne chcete rozkazovať.  
Aby ste boli ako Kristus a blízko Neho, musíte sa naučiť zákonu nezištnej služby, musíte sa 
naučiť správne myslieť. Na nenávisť odpovedať Láskou, na zlo - Dobrom. A potom nie je 
dôležité komu slúžiš - Ivanovi alebo Draganovi; budeš slúžiť Bohu. Mená sú dôležité natoľko, 
nakoľko zodpovedajú svojmu obsahu . Meno Kristus nie je individuálne, ale kolektívne. Je ako 
vzduch, alebo svetlo. Všetci majú právo mať z nich prospech. Usudzujte rozumne, filozoficky a 
nenechajte sa pomýliť vonkajšou formou vecí, ani vonkajšími slovami. Hľadajte vnútorný 
význam slov. Keby som myslel ako vy, už dávno by som bol padol z výšky svojho postavenia. 
"Posväť ich skrze Tvoju pravdu." Teraz chcem, aby ste sa posunuli hore po priamej línii, aby ste 
v sebe posvätili Meno Božie. Toto Meno vás pozdvihne, aby ste boli, ako povedal Kristus, Joho 
spoludediči a spoluúčastníci. Dnes chcem vniesť do vaších sŕdc a myslí Božie svetlo, 
prostredníctvom ktorého sa oslobodíte od všetkých zlých zárodkov. Meč Ducha je pozdvihnutý 
a beda tím, ktorí sa protivia Pravde. My musíme bojovať zbraňami, o ktorích sa hovorí v 10. 
kapitole, 4 a 5 verš z Druhého listu Koriňťanom: "zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné 
v Bohu zboriť hradby; boríme mudrlanstvo a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu 
Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu." Toto je teozófia, okultizmus, 
špiritizmus, Božia múdrosť. 
Želal by som si, aby ste si vzali následujúci verš ako motto: "Aby vaše zbrane neboli telesné, ale 
aby ste boli s Bohom silní." Len týmto spôsobom sa môžete oslobodiť od úmyslov nižšieho 
manasu, od hriechu, ktorému ľudia ešte aj dnes dávajú desiatok. Kristus hovorí: "Dajte cisárovi, 
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čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie." Nižší manas je cisár v človeku. Tento verš znamená: keď 
platíte dlh nižšiemu manasu, zaplaťte dlh takisto i vyššiemu. Čo znamená dať cisárovi čo je 
cisárovo a čo je Božie - Bohu? To znamená, aby ste zničili škodlivé zárodky, aby nevyrastli 
väčšie, aby ste sa oslobodili od všetkých nečistých myšlienok a aby ste hovorili: "Toto, cisár, je 
tvoje". Potom vezmite vyššie, Božské myšlienky, a vložte ich do Božej sýpky svojej duše a 
povedzte: " Toto, Bože, je tvoje." Potom vojdite do svojej tajnej komôrky a vyšlite k Bohu 
modlitbu bez toho, aby ste zmiešali cisárovo s Božím. Zmiešanie týchto dvoch, to nie je 
modlitba. Modlitba je silná, keď je srdce čisté a úplne zamerané na Boha. Dokiaľ oheň v srdci 
nehorí silno, vaša modlitba nemôže dospieť k Bohu. Viete aký bude váš stav, keď pocítite Božie 
teplo vo svojom srdci? 
Nejaký Američan počúval Kamilu Russo, Paganíniho žiačku ako hraje " Sen života " a povedal " 
V tejto chvíli by som bol schopný sa zmieriť s celým svetom, odpustiť všetkým svojím 
nepriateľom." Tento Američan počul mnohých známych kazateľov, no žiaden ním nepohol tak, 
ako Kamila Rousso.Preto, keď vaše srdce prenikne pokora, povedzte, "Pane, sme pripravení 
zmieriť sa so všetkými ľuďmi."  
Preto, keď do vaších sŕdc prenikne pokora, povedzte: "Bože, sme pripravení všetkým odpustiť." 
Pýtam sa, počul si hlas pokory? - Ja som ho počul. Krajšiu hudbu než je pieseň pokory 
nepoznám. Aká harmónia je v pokore! Aká láska tryská zo srdca pokory! Táto láska svojími 
lúčmi zavlažuje srdcia všetkých ľudí. Každý deň posiela svoje laskavé myšlienky a utešuje 
všetkých trpiacich a preťažených ľudí, celé ľudstvo. Hovorí: "Nezúfajte, ja vám pomôžem 
posvätiť Božie meno vo vaších mysliach a srdciach. Dám vám všetko svoje požehnanie." Dnes 
chce Kristus spojiť všetky bratstvá a náboženstvá na celom svete. A preto si nedovoľujte 
odsudzovať ľudí. Nepoznáte hlbokú príčinu vecí. 
"Posväť ich skrze Tvoju pravdu." Ako pracuje Boh pre naše pozdvihnutie? - Prostredníctvom 
utrpenia a radosti. Prešiel som celý ľudský život, počúval som vznešených Božích duchov a z 
nadobudnutých skúseností som prišiel k porozumeniu, že všetci ľudia musia prejsť po ceste 
radosti a utrpenia. Lepšej cesty od tejto niet. Kto to môže poprieť? Cesta nie je zlá, no viac ľudí 
slúžilo a slúžia cisárovi. Žena sa sťažuje na svojho muža a hovorí: "Už ho viac neľúbim, spravil 
ma nešťastnou." Potom ho opustí. - "Ale kto ma bude živiť?" - Ale to už nie je manželstvo, to 
je konkubinát! Manželstvo je niečo ideálne, Božské. Ak chcete vojsť do Kráľovstva Božieho, 
nemali by ste reptať, že vám dal Boh zdánlivo zlého muža. Keď reptáte, Boh vám odpovie: "Vy 
sami ste si vybrali tohto muža, nie ja som vám ho dal. Vy chcete po mne, aby som ho spravil 
lepším bez toho, aby ste sa sami stali dobrí." Rozoberám pojem "žena" ako všeobecný pojem, 
nehovorím o osobe. Pre mňa sú všetky ženy a muži lúče, t.j. časti celku. Používám tieto pojmy 
ako reálne fakty, preverené životom samým. 
A tak, cesta utrpenia a radosti je cesta pre dosiahnutie trpezlivosti. Trpezlivý získava veľké 
skúsenosti a vnútorné bohatstvo. Len tak môže človek pochopiť veľké Božie cesty, ako aj veľkú 
Božiu prozreteľnosť pre budúce požehnania ľudtva. Ak si prajete tento rok pokročiť, nikdy 
nereptajte. Keď hovorím aby ste nereptali, nehovorím o hluku, ktorý sa dvíha okolo vás, ale aby 
ste neprijímali tento hluk do seba. Vaše srdce musí zostať pokojné a tiché. Nie ste vinní za to, že 
niekto hádže kamene a rozbíja okná. No ak vy sami zvnútra začnete rozbíjať okná na svojom 
dome, na vašej duši, poviem: "Priateľu, ty si sa ešte nenaučil slúžiť Bohu; ešte si sa nenaučil 
platiť cisárovi." Každý môže zničiť životy tisícov bytostí. Viete koľko storočí je potrebných, aby 
sa napravili hriechy ľudí? U niektorých z vás sa prejavuje túžba po pomste; hovoríte 
si:"Rozbijem mu hlavu, zhodím ho na zem pod svoje nohy. Nech pozná, kto som ja." Nie, mali 
by ste ísť do seba a povedať si: "Tento duch, ktorý do mňa vstúpil je duch démona. Schytím ho 
a poviem mu, aby mlčal. Von z mojej svätyne! Zakazujem ti znesvetiť Boží obraz!" Hovoríš 
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niekomu: "Nemôžem o tebe dobre zmýšľať." - Ľutujem ťa. Akonáhle nemôžeš žmýšľať dobre 
o svojom blížnom, ani o Bohu nemôžeš dobre zmýšľať. Ako potom môžeš ľúbiť Boha?  
Existujú tri cesty, ktorými môžete ísť - cesta Lásky, cesta Múdrosti a cesta Pravdy. Posledná je 
úzkou cestou života. Kristus povedal:"do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, 
ktorí ju nachádzajú." Ale všetci môžu ísť cestou Lásky. Ak nemôžete ísť cestou Múdrosti, 
choďte cestou Lásky. Ak nemôžete vojsť touto cestou, vojdite cestou Pravdy. To znamená, 
cesta Lásky, Múdrosti a Pravdy, to sú tri cesty, ktorými musíte ísť. Nehnevajte sa, že niekto 
nejde cestou, ktorou idete vy. Len pokračujte vpred. Výsledok všetkých troch ciest je jeden a ten 
istý; rozdiel je len v krivke, ktorú každá cesta vytvára. Toto učil Kristus, keď bol na zemi; to učí 
aj teraz. Ak nie ste schopní pochopiť veci pozemské, ako pochopíte veci nebeské? Ak nechápete 
veci jednoduché, ako pochopíte veci zložité?  
"Povedz nám niečo veľké." Toto je najväčšie, čo vám môže povedať brat najmenších, brat 
vaších anjelov, ktorí vás vedú pravou cestou. Hovoríte:"Ty si náš brat." Ak si myslíte, že som 
váš brat podľa telesnosti, mýlite sa. Ak si myslíte, že som váš brat podľa ducha, máte pravdu. 
"Ty nás nemiluješ." - Ak hovoríte o pozemskej láske, nemilujem vás. Ak hovoríte, že vás 
nemilujem tak, ako vás milujú vaši anjeli, mýlite sa. Niet na zemi človeka, ktorý by miloval vaše 
duše viac, než ja. Želám si, aby ste aj vy takto milovali ľudské duše. Je vám to jasné? Ja viem, že 
sa vám vaši anjeli dnes veľmi radujú. Je vám to jasné? Chcel som im urobiť službu. Prišiel som 
na zem, aby som spravil službu anjelom i vám. Keď dokončím svoju prácu, poviete, že som 
kamsi odišiel. Kam pôjdem? Nie, nikam neodídem. Vrátim sa k Tomu, Ktorý ma poslal a 
spýtam sa: "Splnil som úlohu, ktorá mi bola uložená?" Ak je ešte niečo, čo som nedokončil, 
potom prídem znovu. Ak ani po druhýkrát nedokončím svoju prácu, zasa prídem, dokiaľ mi 
nakoniec nebude povedané:"Dobre si zavŕšil svoju prácu." Taký je zákon pre malého brata 
Neba - aby urobil to, čo od neho chce Boh. Toto je veľké učenie, ktoré ste doposiaľ nepočuli. 
To, čo teraz počujete, ste nikdy neskúmali. Prečo ste to nepočuli? Pretože toto učenie je učenie 
malých anjelov, ktorí zostúpili na zem, aby pozdvihli ľudstvo.  
  
Teraz vám nepožehnám; neurobím to. Prečo? Ak vám pošlem svoje požehnanie a bude vo vás 
burina, vyrastie tiež. Ja postupujem rozumne, podľa Božieho zákona. Keď vidia, že ste zasiali 
dobré semená, všetci Bratia Neba pošlú svoje požehnania, aby tieto semená vyrástli a dali dobré 
plody. Nech s týmito plodmi vyrastie a ožije vo vás Boh - aby ste posvätili Božie Meno! To bude 
moja radosť, pretože budete blízko k Bohu. 
Toto vám ohlasujem do Nového Roku: nekončím, ešte len začínam. Toto musíte vedieť. To, čo 
vám hovorím je počiatok. Koľko väčších vecí než toto ešte je! Ak počúvate, čo vám títo malí 
hovoria, zažijete Božiu Silu. Príde k vám Múdrosť, posilnite svoju vôľu a veci vo svete sa 
usporiadajú. Odteraz pre malých začína veľká práca. Učenie o malých je veľké. Je pre vás 
najvhodnejšie. Sú to základy toho, čo pre vaše duše uschováva budúcnosť. Toto je Božská 
myšlienka pre rok 1917. Nehovorím o pozemskom, ale o Božskom roku. Začal som v rokoch 
1914,-15, -16 a 17, ktoré tvoria Novú epochu. To sú štyri Božské roky, ktoré nastoľujú cyklus 
Božieho požehnania. Jednička v 1917 roku znamená princíp Spravodlivosti, sedmička - zákon 
odpočinku a požehnania.  
Teraz vás nechám, aby ste premýšľali o Pokore, Trpezlivosti a Láske. Snažte sa prostredníctvom 
nich vybrúsiť nerovnosti v sebe, ktoré narušujú Božskú harmóniu vo vašom živote. Nech každý 
z vás s pomocou svojho anjela volá na Boha v sebe a nech sa Ho opýta: " Bože, čo chceš, aby 
som urobil pre víťazstvo Kráľovstva Božieho na zemi a pre posvätenie Tvojho Mena medzi 
ľuďmi?" Prvé, čo vám bude povedané, je: "Uzmierte sa!" To hlásal Kristus. Prečítajte si 
evanjélium Matúša a Lukáša. Je tam povedané: "Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti 
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prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď, najprv 
sa zmier s bratom  a potom príď a obetuj svoj dar; ak sa nechce zmieriť, vezmi ešte dvoch a 
vráť sa k  nemu." Ten, kto ide pred oltár sa musí zmieriť s každým. nikto nemôže predstúpiť 
pred oltár, ak sa predtým nezmieril. Hovoríte o niektorých: "Poďme ich zmieriť." Ako ich 
chcete zmieriť, keď odmietajú ísť pred oltár? Musíte sa zmieriť! Povieš : "Bratku, pomerme sa!" 
Ak odmietne sa pomeriť, choď ešte s dvoma ďalšími. Ak nechce ani potom, choď s celým 
cirkevným zborom. Ak ani potom nechce, nech ti je ako pohan a colník. To je Kristovo učenie. 
Hádky, ktoré sú v súčasnosti, nie sú zlúčiteľné s Jeho učením.  
Teraz nemám v úmysle niekoho súdiť. Pre mňa ste všetci rovnakí. Hovorím vám: ak nepríjmete 
toto učenie, výsledok nebude dobrý. Prečo sa vo svete vytvára zbytočné utrpenie? Je dosť 
utrpenia z minulosti. Nech odteraz príde medzi ľudí radosť a požehnanie. Čo vám tu hovorím 
dnes, bude hovorené všade. To hovorí Boh, to hovoria anjeli a kážu to aj všetci ich služobníci na 
zemi. To hovorí aj Kristus. Aj ja hovorím, že to bude. Ako je povedané, tak bude, nemám ani 
tieň pochybností. Jedného dňa sa všetci stretneme; rozumie sa, nie v takej situácii ako dnes - v 
desaťkrát lepšej situácii ako teraz, a stále tu, na Zemi. Za desať rokov budeme stokrát lepší než 
teraz. A ešte po desiatich rokoch budeme tisíckrát lepší. Po ďalších desiatich rokoch budeme 
desaťtisíckrát lepší. Po ďalších desiatich rokoch - stotisíckrát lepší. Za ďalších desať rokov - 
miliónkrát lepší. Za ďalších desať rokov - desaťmiliónkrát lepší. Za ďalších desať rokov - 
stomiliónkrát lepší. A na konci tejto periódy, alebo na začiatku novej budeme zajedno s Bohom. 
  
Môj pokoj nech zostáva s vami! 
  
Preložil Viliam Tkáč, Október 2009. 
  
Dvaja Páni. 
  
" Žiaden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone ".;Lukáš 16:13 
Vo svete pracujú dva inteligentné princípy. Keď Kristus hovorí, že nemôžete slúžiť súčasne 
týmto dvom princípom, mieni, že nemôžete byť dvakrát aktívnejší než dokážete zniesť, to 
znamená, že v kotli nemôže byť vytvorený väčší tlak, než kotol znesie. Tieto dva princípy 
nemôžu byť aplikované na jeden kotol. V okultizme sú tieto dva princípy nazývané, prvý a 
druhý, a v náuke ako pozitívny a negatívny. 
Pozitívny princíp je vždy silnejší a negatívny - slabší. Tvorivá sila sa vždy prejavuje v slabšom 
princípe. To, čo tvorí vo svete nie je sila, ale slabosť. Preto deštruktívni ľudia sú vždy silnejší než 
dobrí, milí ľudia. Máte v sebe zároveň obidva tieto princípy. Napríklad, keď ste nahnevaní a 
vykríknete, " Urob tu hneď poriadok ", vtedy sa všetci sluhovia, ženy a deti zľaknú a poslúchnu. 
Ale tento princíp nie je tvorivý, on nič nevytvorí. Len keď obrátite svoju pozornosť do svojho 
vnútra a upokojíte sa, všetko nadobudne svoj normálny stav. 
Prvý princíp, z ktorého pochádza zlo, nenávisť a lož sám o sebe nie je zlý. Máte zvláštne 
predstavy o nenávisti a lži. Aby bol niekto schopný klamať, musí byť bystrý, pretože hlúpy 
človek nedokáže klamať. Toto je veľká filozófia, ale v súčasnej spoločnosti sa to nazýva " vyššia 
diplomacia ". Ženy taktiež vlastnia tento druh diplomacie. Keď je muž silnejší, v prvom princípe, 
manželka ho pohladí, povie mu "miláčik" a svojou jemnosťou ho skrotí, tak aby prispôsobila 
tonto vysoký princíp. Keď sú tieto dva princípy vyvážené, začnú pracovať spoločne: prvý 
princíp dá zo svojho nadbytku druhému princípu. 
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Kristus hovorí, " Nemôžete slúžiť prvému a druhému princípu súčasne; nemôžete slúžiť 
nenávisti a láske zároveň ". Tieto dve veci sú vzájomne nezlúčiteľné; sú diametrálne odlišné, 
pretože sa nepohybujú rovnakým smerom. Vezmite si napríklad dvoch obchodníkov - môžu 
pracovať spoločne, pretože sa pohybujú rovnakým smerom, majúc rovnaké záujmy, ale 
obchodník a lekár nemôžu pracovať spoločne. 
Slovo Pán znamená najvyšší princíp, najvznešenejší princíp, ktorý tvorí. Tento princíp je jemný a 
plastický, ale to ho neobmedzuje. Je nesmrteľný - smrť v tomto druhom princípe neexistuje. 
Smrť je len v prvom princípe, pretože silný zničí sám seba silou, ktorú vlastní. Len silní ľudia si 
dokážu vziať život. Zoberte si ako príklad škorpióna - keď je obkľúčený ohňom a nemôže 
uniknúť, spácha samovraždu pichnutím sa svojím jedovatým chvostom. Uprednostní 
samovraždu pred upálením zaživa. 
Prvý princíp vytvoril vesmír; materiálny svet spoločne s vašími telami, energiami a silami 
nevyhnutnými pre ich výstavbu. Keď sa chcete vzdať prvého princípu, musíte vrátiť všetko čo 
vám dal. Ale keď to všetko vrátite, čo z vás zostane? Obráťte sa k druhému princípu, zjednoťte 
sa s Bohom. Tam nebude žiaden Ján alebo Dragan, anjeli alebo diabli, ale všeobecný stav mieru 
a pokoja bude vládnuť vo svete. Nevyvstane žiadna otázka, ako; ktorá strana vyhraje vojnu, 
alebo čo sa stane po skončení vojny. Všetky otázky budú vyriešené. Všetky tieto veci sa zlúčia v 
prvom princípe, ktorý sa stiahne sám do seba. 
Keď sa chce stať človek aktívnym, musí sa podsoliť; zlo vo svete je slané a je treba, aby sa 
človek stal zlým, aby sa osolil. Keď človek stratí svoju slanosť, Boh pošle prvý princíp, aby 
vyprodukoval soľ. Ale ľudia by nemali slúžiť tomuto princípu. Kristus to berie tak, ako sa to 
prejavuje na zemi, nie ako sa to prejavuje medzi anjelmi. Nikto nemôže byť bohatý a svätý 
zároveň. Neverím v takú zbožnosť. Keď je peňaženka človeka plná zlata a striebra a on 
predstiera že je svätý, ja pochybujem o jeho svätosti. 
Všetko bohatstvo vo svete patrí Pánovi; a vo chvíli keď si myslíte, že vlastníte moc a vpliv, 
slúžite prvému princípu. Tento princíp je individualistický a rozdeľuje všetky bytosti, pretože on 
nie je Majster jednoty, ale len rozkolu. Môže vytvoriť tisíce ľudí, ale nemôže vytvoriť 
podmienky, za ktorých môžu žiť. Tento princíp vlastní hnev, ktorý vedie k decimovaniu a 
zabíjaniu ľudí. 
Aby som vám objasnil túto myšlienku, poviem vám jednu anekdotu. Jeden sedliak nemal žiadne 
deti a často sa modlil k Bohu, aby ho požehnal potomstvom. Jedného dňa naplnil veľké vrece 
pšeničným zrnom a modlil sa k Bohu aby premenil tieto zrnká pšenice na deti. Boh vypočul jeho 
prosbu a premenil všetky tie zrnká na deti. Keď sedliak ráno vstal, všetky deti začali plakať a 
pýtali si jesť. To ho veľmi rozhnevalo a povedal, " Tieto deti mi zožerú hlavu " a začal ich 
zabíjať. Jedno z detí, ktoré sa ukrylo za dvere začalo plakať a prosíkať aby ho nezabíjal. Toto je 
prvý princíp vo vás - zlo, ktoré je aktívne a keď prichádza, hovorí," Budem ničiť ". 
Ale keď prichádza do sveta druhý princíp - ktorý ľudia nazývajú láskou, matkou, silou všetkých 
vecí - ten okamžite zjemní prvý princíp a obaja, spojení, porodia to najvyššie a najvznešenejšie 
na svete. Len keď slúžite Pánovi, len skrze neho môžete ovplivniť prvý princíp. Len Boh má 
moc ochrániť vás od smrti. 
Ak neslúžite Bohu, budete prehltnutí prvým princípom, pretože taký je zákon. Voda sa navracia 
k svojmu prvotnému zdroju; tak je to aj s peniazmi a mocou. Všetko sa vracia, pretože všetky 
veci vzišli z prvého princípu. Ale v láske, v nej máte prejav absolútneho Boha vo svete, ktorého 
nikto nepozná aký je - nepoznaný Boh, o ktorom ľudia vo svete namajú nijakú predstavu ". " 
Ten Boh, ktorého nepoznáte a ktorého uctievate, o tomto Bohu vám kážem ", hovorí Pavol. On 
sám v sebe drží tieto dva veľké princípy, cez ktoré sa prejavuje. A tak jeden princíp ničí, zatialčo 
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iný stavia; nemôžete ničiť a budovať zároveň. Keď nenávidíte - ničíte; ale keď milujete - 
budujete a tvoríte. 
Niektorí ľudia si myslia, že prvý princíp má zdanlivo u niektorých ľudí túžbu budovať; no 
potom ich zhltne. " Budem vás milovať. Milujem vás, ale potom vás zjem. " To je spôsob 
mačky, ktorá sa hrá s myšou až do chvíle, keď ju pritlačí a prehĺtne. Toto ľudia nazývajú láskou! 
Niektorí si myslia, že Hinduistická predstava "nirvány" je len splynutie s Bohom, nie budovanie. 
Toto je len čiastočná pravda - je tam oboje: splynutie aj budovanie. Je potrebné dostať sa do 
súladu s druhým princípom a žiť s ním. V tomto je nekonečné úsilie druhého princípu, spojiť 
všetky bytosti do celku, zjednotiť ich. Toto je úsilie Krista, aby sa Boh mohol prejaviť 
individuálne v každej duši. Boh si praje vytvoriť vo svete malé príbytky, v ktorých môže žiť. Tí, 
ktorí rozumejú tomuto veľkému princípu sú veľké duše. 
Mnoho súčasných filozófov je popletených týmito dvoma princípmi. U všetkých pesimistov, 
anarchistov a im podobných, či už sa nachádzajú v religióznej alebo sociálnej sfére, prevláda 
prvý princíp. Pozorujem spoločnosť a mám o tom mnoho štatistických faktov. Žena si vezme 
muža, a po 2-3 rokoch ho vyčerpá, unaví a zničí a vydá sa druhý krát. Umorí aj tohoto druhého 
muža. Vydá sa tretí krát a urobí to isté aj s tretím mužom. Ľudia potom povedia, " Táto žena 
prináša mužom smolu ". To isté platí aj pre niektorých mužov. Muž nedokáže žiť so ženou, 
prevláda u neho prvý princíp, a keď si ju vezme, umorí ju. Kvôli takýmto ženám a mužom musí 
byť druhý princíp taký silný, aby vytvoril rovnováhu s prvým princípom. Aj v náboženských 
spoločenstvách často vyvstávajú také spory, kde sa zviditeľňuje prvý princíp. Napríklad vyvstáva 
otázka, kto by mal zaujať prvé miesta nejbližšie k oltáru. Na fyzickej rovine nie je možné 
postaviť tam mnoho stoličiek, ak by tam sedelo mnoho ľudí, nebolo by kňaza vôbec vidieť. 
Rovnaká otázka vyvstáva aj medzi učiteľmi, pokiaľ sa týka toho, kto by mal byť riaditeľ. Koľko 
môžeme mať riaditeľov? Len jedného. Otázku nadriadenosti môžeme nájsť aj medzi kazateľmi, 
vojakmi a pod. 
Toto je prirodzený zápas, veľký Božský proces, ktorý podstúpili všetci anjeli. Mnoho anjelov 
prešlo testom, prešli cez prvý princíp a postúpili do druhého, a teraz slúžia Bohu, zatiaľčo iní 
testom neprešli, padli a teraz slúžia prvému princípu - mamonu - preto ich nazývajú démonmi. 
Medzi ľuďmi existujú tiež takí, ktorí slúžia prvému princípu a takí, ktorí slúžia druhému. Po 
nejakej dobe, až ľudstvo ukončí svoju evolúciu, vezme si svoj veniec a každý pôjde na svoje 
miesto. Preto Kristus hovorí, " Bezo mňa - myslí druhý princíp - nič nemôžete činiť ". 
V týchto slovách je hlboký význam: ak zostanete vo svete bojovať sám, stanete sa služobníkom 
prvého princípu a potom sa vo vás prejavia všetky záporné vlastnosti ako únava, žiarlivosť, 
odpor, nespokojnosť, ktoré vás zničia. V tomto princípe nemôžete nájsť pre svet žiaden 
prospech alebo zmysel života. Preto Kristus hovorí, " Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone ". Ak 
slúžite mamone, budete na dne pekla v neustálej nespokojnosti a dokonca nikdy nepochopíte, 
prečo ste muž alebo žena. Môžete prejsť všetky formy stvorenia, ale budete vždy nespokojní, 
pretože ľudia sami od seba nie sú nikdy spokojní. Slovo "nespokojnosť" znamená, že nemôžete 
byť spokojní so svojím vnútorným vzhľadom, pretože ľudský duch je omnoho väčší, 
požadujúci omnoho viac aktivity, než ktorú v skutočnosti vykonávame. Máte malé telo, ale duch 
chce väčšie. Začína sa nekonečný zápas. A keď v tomto zápase hovoríte, " Pravda je u 
silnejšieho ", to je prvý princip; ale ak hovoríte, " Slabý má pravdu ", to je druhý princíp. 
Niekto sa dopustí zločinu a dá sudcovi dva alebo tri tisíc leva a ten ho neskôr omilostí. Práve tak 
ako sa v stredoveku kupovaním odpustkov odpúšťali niekomu hriechy. Avšak v budovaní vášho 
života Kristus netoleruje rozdiely. Ak ste v sebe rozdelení, musíte sa pozdvihnúť nad tento stav 
a pracovať vo vnútri, v Bohu. Len potom porozumiete hlbokému významu týchto síl, 
pracujúcich v univerze. 
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Tí, ktorí sa dostali na cestu, zasvätenci, majú vačšiu skúsenosť. Prečo? Trpia viac, než svetskí 
ľudia, pretože v kresťanstve súčasne s prvým princípom, sa posilňuje i druhý. Kde sa prejavuje 
láska, tam sa prvý princíp prejavuje tiež; ajkeď zostáva len akoby tieň - tieň tvorby. Ak hovorím 
"tieň", mám na mysli princíp, ktorý spôsobuje smrť. Prvý princíp sám o sebe je temný a prináša 
temnotu, ale druhý princíp vždy prináša svetlo do mysle. Keď koná prvý princíp, cítite veľký 
zármutok a nevidíte žiaden zmysel života, ale akonáhle príde druhý princíp, ožijete a povznesiete 
sa. V prvom princípe tápete po východe a ak ho nenájdete, posadne vás myšlienka škorpióna - 
spáchať samovraždu, aby ste sa zbavili nepriaznivých podmienok života, ktoré ste si sami 
vytvorili. Tým je prvý princíp extrémne chamtivý a nenásytný; v týchto túžbach v sebe nemá 
zábrany. Čo za život to môže byť v nenásytnosti? 
Aký význam môže mať život pohybujúci sa vždy v priamočiarej línii? Dajme tomu, že cestujete 
vesmírom rýchlosťou svetla - aký význam môže mať tento pohyb pre vás? Nemá zmysel 
vstúpiť do jedného, dvoch alebo troch domov, ktoré sú prázdne; význam má zoznámenie sa s 
tými, ktorí tam žijú; nadviazať spojenie s ich mysľami a srdciami. Zoznamovanie a priateľstvo 
na tomto svete má byť v zhode s týmto Božským princípom, ktorý je tu na zemi vyjadrený v 
Kristovi. 
Prvý princíp vytvoril mnoho ilúzií v ľudskej mysli. Pretože nesie v sebe všetky tiene, je silný; 
vytvoril mnoho kombinácií, cez ktoré dáva možnoť Božskej láske, aby sa prejavila. Takto v ňom 
láska nachádza vyjadrenie a prvý princíp je ako jej pôda. Napriek tomu sa snaží podmaniť si 
druhý princíp - Lásku - ale láska nemôže byť podrobená. Toto je zákon, ktorý reguluje všetky 
veci vo svete. Prvý princíp sa obáva druhého, pretože keď mu neskôr čelí, dostáva sa na svetlo a 
keď zbadá svoju podobu, vystraší sa. Rovnako ako keď idete k niekomu, kto vás miluje, vaše 
srdce začína prudšie biť. Hovorí, " Príď k svojmu majstrovi, mnohých takých ako ty som už 
prehltol ". Muži, ženy, deti - srdcia všetkých sa chvejú. 
Muž alebo žena, obaja majú skrytú myšlienku - prvý princíp - chcú dominovať, vládnuť; no keď 
si uvedomia, že tento princíp sa nepoddá, hovoria, " Á, tu je môj majster, tu je druhý princíp, 
Božský princíp, ktorý prináša výjadrenie života a nesmrteľnosti. " 
Písmo sväté hovorí, " Láska vypudzuje všetok strach ", a aby sme boli šťastní, je nevyhnutné aby 
sme sa zjednotili s Kristom, inak stratíme cestu. Ak neslúžime Bohu, budeme slúžiť mamonu. 
Ak slúžime Bohu, zbúrali sme mamon; ale ak neslúžime Bohu, mamon príde a povie, " Budeš 
mi slúžiť!" Každý z vás toto musí vedieť. Niektorí hovoria, " Ja chcem byť slobodný ". Budete 
slobodní, ak budete slúžiť láske, inak budete slúžiť mamonu a budete otrok. Nemôžete slúžiť 
Bohu a mamonu zároveň - je to nemožné! 
Ľudia často hovoria, " Nechajte ma nech ho zbijem a bude mať zo mňa strach." Môžeš ho zbiť, 
môžeš ho vystrašiť, no nebude ťa milovať. Rád by som videl niekoho z vás, kto získal lásku 
človeka cez bitku. Takého človeka som ešte nestretol. Toto nehovorím len ja sám, ale hovorili to 
všetci veľkí ľudia a všetci svätci. Keď prvý princíp získa nadvládu nad ľudským srdcom, človek 
sa stáva suchým, hrubým a začína sa zatvrdzovať. Všetko sa v ňom začína zatvrdzovať - jeho 
srdce, svalstvo, ruky, nohy, jeho tepny a tak ďalej. Potom doktor povie, že ten človek je chorý na 
arteriosklerózu. Ja hovorím, že za to vďačí prvému princípu, ktorý zatvrdil srdce a ovládol 
človeka. Keď Boh vidí človeka ovládnutého prvým princípom, prichádza s rozdvojenosťou, to 
znamená, že druhý princíp začína konať. 
Keď láska vstúpi do prvého princípu, začne ho v sebe organizovať. Je to zápas, ktorý sa vo 
svete prejavuje mechanicky. Toto sa odohráva vo všetkých spoločenských vrstvách; v mysliach 
filozófov; v náboženských spoločenstvách, všade. Toto sa deje, dokiaľ druhý princíp 
nenadobudne prevahu a nezorganizuje naše srdcia, naše telá, kým sa staneme nesmrteľní. 
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Kristus a druhý princíp si praje mať prevahu v naších buňkách a v monádach, aby ich urobil 
nezničiteľné a nesmrteľné. Len potom prejdeme od dočasného k večnému a vstúpime do oblastí 
večnej Jednoty - večnej Božskej Harmónie. Preto bol svet vytvorený, aby ľudské srdcia a ľudské 
mysle prešli od prvého princípu k druhému. Je to proces z ľava do prava. Napríklad, ako 
pracujete? Začínate zľava, aby pravá ruka vyvinula vačšiu silu. Sú aj výnimky, ako keď sú 
niektorí ľudia ľaváci, ale vo všeobecnosti, keď niekto pracuje, pohybuje sa z ľava do prava. 
Tento princíp je dôvod, prečo sa srdce trochu posunulo na ľavú stranu. Dnešní fiziológovia 
objasňujú posunutie srdca z toho, ako ležalo dieťa v lone matky, ale to nie je príčina. Po čase sa 
srdce musí posunúť doprostred medzi dve pľúca; len potom môže nastať harmónia medzi 
múdrosťou a láskou. Teraz, hovoriac o vašom srdci, rozoberiem aj ídeu harmónie medzi vašími 
myšlienkami a túžbami. Vaše túžby stále ovládajú vašu myseľ. Keď myslíte dobre, hovoríte, " 
Urobím toto, urobím tamto, " ale keď sa nahneváte, všetko zničíte. 
Muž a žena sa milujú, ale jedného dňa žena stretne iného muža, pohľadnejšieho než je jej 
manžel, s peknými fúzami, čiernookého, a povie si: " Nakoniec som ho našla ". A vtedy je dom, 
ktorý sa staval dvadsať rokov zničený. Táto žena je nešťastná, pretože sa ocitla v prvom 
princípe. To isté platí pre mužov a deti. Dieťa si myslí o svojom otcovi, že je hlúpy a zlý a 
hovorí, " Iní otcovia sú lepší než môj ". Deti často porovnávajú svoju matku s inými matkami a 
hovoria, " Matka tamtých detí je krajšia a lepšia ako tá naša " a okamžite v ich dome nastáva 
disharmónia. Prvý princíp sa znova vkradol. Nehovorím o hĺbke tejto filozófie, ale len 
zdôrazňujem, akí ste slabí. Takíto ste predo mnou, takto vás vidím, slabích: ste ako klince, ktoré 
je ešte potrebné zatĺcť kladivom. Keď to kladivo príde, spýta sa vás, " Poznáš ma "? 
" Poznám ťa." 
Budeš zatlčený tak dobre, že dokonca prejdeš na druhú stranu. Uvedomte si, že ste klinec a že 
sila nie je vo vás, ale v kladive. Kladivo potom povie, " Vidíš kam ideš keď do teba tĺčiem "; 
akokoľvek, sila nie je v kladive, ale v rukoveti kladiva. Táto sila je v ruke a nie v rukoveti. Ruka 
potom povie, " Sila je v mozgu a nie v samotnej ruke ". Ak mozog nevydá príkaz ruke aby sa 
zdvihla, čo sa s ňou stane? Tak je to aj s ľuďmi. Dvaja priatelia, dva klince sa stretnú a začnú sa 
rozprávať. Prvý povie, " Bol som zatlčený na dvadsať centimetrov, vieš akú váhu na mňa 
zavesia? Nikto ma nemože vytiahnúť, urobím najviac práce. " Toto je usudzovanie klincov. 
Nejaký kresťan vstúpi do kostola a povie, " Urobil som to a to pre Pána, obrátil som k nemu 
človeka. " Ty si ho obrátil! Si ako zlodej, ktorý okradne niekoho o peňaženku a otvorí ju: 
ukradol si srdce tohoto človeka a odniesol ho preč, zanechal si ho nariekať nad celým svojím 
životom. Niektoré matky sa domnievajú, že dali život svojmu dieťaťu a potom ho zanechajú v 
detskom domove. Dala si mu život! Nie je potrebné toto dieťa klamať. 
Druhý princíp netoleruje lož. Lož, násilie, nenávisť, žiarlivosť - všetky tieto veci sú príznačné 
pre spoločenstvo zlých ľudí. Tieto rysy sú im prirodzené a keď dvaja zlí ľudia bojujú, na okamih 
cítia uspokojenie. Takto je to aj s vlkom a levom - keď roztrhajú a zjedia nejakú ovcu, načas sú 
spokojní; po 5 - 6 hodinách cítia potrebu roztrhať ďalšiu obeť. 
V súčasnej civilizácii môžeme nájsť mnoho podobných príkladov. Niečo podobné sa odohralo v 
Amerike, konštatované súdnymi úradmi v New Yorku. Lekár cítil ohromné uspokojenie v 
zabíjaní ľudí a v krátkom časovom úseku zabil skutočne 25 ľudí. Prijal jednu ženu ako 
sekretárku a ako prvú zabil ju. A ako? Začal ju rezať kus po kuse, sledujúc účinok svojho 
konania, odrezal jej prsty na nohách, na rukách, vyrezal oči, odrezal nos, uši, dokiaľ ju nakoniec 
nezabil. Toto urobil aj s ďalšími 24 ľuďmi, a potom ich všetkých spálil v piecke. Tento muž bol 
posadnutý zvieracou nenávisťou keď zabíjal svoje obete. Bol frenologicky preskúmaný v New 
Yorskom väzení a zistili, že jeho oči a čeľusť boli zdeformované. Bol pod vplivom prvého 
princípu. Často sa u takýchto kriminálnikov prejavuje túžba mať veľkú bradu. Veľká brada je 
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príznak prítomnosti prvého princípu. Nechcem aby ste ma pochopili nesprávne a šli k ďalším 
extrémom. Velká brada poskytuje človeku viac energie, ale u kriminálnika bude drsná a hrubá. 
Keď sa vaše vlasy, chlpy stávajú tvrdými, dominuje vo vás prvý princíp. 
Aby ste vedeli na koľko ste dobrí, skontrolujte si každé ráno vaše vlasy a pokožku. Keď sa vaša 
pokožka stane suchou a tuhšou, je vo vás prvý princíp. Tento princíp vás zhltne tak, ako zmija 
prehĺta žabu. Chytí vás za nohu, a ak sa neobrátite k Bohu, pôjdete na dno pekla a dozviete sa o 
inej filozófii života, poznáte, aké to je slúžiť mamonu. Nikto nemôže uniknúť tomuto večnému 
osudu vecí. Preto Kristus hovorí, " Obráťte sa ku mne ". 
Život sa vo vašom súčasnom stave prejavuje v dvoch smeroch: v spokojnosti a nespokojnosti, 
vo vzostupe a klesaní. Iné smery myslenia nie su. Je pravdou, že bohatý človek nemôže byť 
svätcom, ale ani chudobný človek nemôže byť svätý, ak je nespokojný. Pod slovom "bohatý" 
rozumiem človeka, ktorý je nespokojný sám od seba, a pod slovom "chudobný" človeka, ktorý 
je sám od seba spokojný. 
Keď človek zbohatne, stáva sa v tomto stave nespokojným; kúpi dom, potom druhý a tretí, kúpi 
nejaký nábytok a pokúša sa rozšíriť tento kruh. Nespokojný - bohatý; spokojný - chudobný. No 
keď hovorím "spokojný", nemyslím, že by ste sa mali stať ľahostajní ako niektorí fakíri v Indii, 
ktorí sa hypnotizujú a zaspávajú. Bol jeden, ktorý počas 20-tich rokov koncentroval svoje 
myšlienky a stal sa nehybným natoľko, že ho vtáci považovali za strom a začali si stavať hniezda 
na jeho hlave. Neschvaľujem takýto stav spokojnosti, aby sa vtáci usídlili na vašej hlave. Boh na 
tento účel vytvoril stromy. 
Aby ste mohli byť spokojní, musíte začať pracovať pre Boha a slúžiť mu. Byť spokojný 
znamená: ak si dnes zarobil tri leva, buď spokojný a ďakuj Bohu. Ak na ďalší deň zarobíš tri, 
štyri alebo pať leva, opať ďakuj Bohu. Nepovedz, " Ako málo som zarobil !" " Dosť je na deň 
toho zla ". Ak zarobíš medenák, ďakuj za to Bohu; ak zarobíš desať medenákov, znovu vzdaj 
Bohu vďaku. Stačí ti to. Jedno človeka robí šťastným. Ak ťa milujú dvaja, nespravia ťa 
šťastným, budeš nešťastný. Láska može existovať medzi dvoma dušami, medzi tromi nie je. 
Aby sa prejavil tretí element, musia dvaja vložiť rovnaký diel a potom sa im narodí dieťa. Otec 
povie, " Mňa ľúbi viac ". Matka povie, " Nie, mňa ľúbi viac ". Niekedy sa otec zamračí, keď 
dieťa ľúbi viac matku, a naopak. Prečo? Pretože tento princíp nie je vyvážený v oboch rodičoch. 
Vaša dobrota, vaša sila vždy zodpovedá vášmu vnútornému stavu - nie viac, ani nie menej. To je 
celá pravda. 
Keď ľudia o mne hovoria, poviem, " Zaslúžim si to, je to môj podiel ". Nehnevám sa na človeka, 
ktorý o mne zle hovorí, pracuje na mne. Urobí ma lepším; musím sa mu poďakovať. Preto 
Kristus povedal, " Milujte svojích neprieteľov." Nemôžeš premôcť nepriateľa - prvý princíp - 
iným spôsobom ako láskou; zlo sa zlom nepremôže. Keď sa ponižuješ, keď sa sťahuješ do seba 
to nie je láska; mal by si ho milovať celou svojou dušou. Povedzte si, " Tento človek má právo 
nenávidieť ma ". Nemyslite si, že keď vlk chytí ovcu, Boh mu povie, " Nespravil si dobre." Nie, 
Boh mu povie, " Veľmi dobre robíš ". Keď sa ovca sťažuje Bohu, On jej povie, " Dobre robíš, 
že plačeš; si povinná plakať, a on je povinný ťa zjesť. Ovca vyjde na pole a je trávu, Hodpodin 
jej hovorí, " Jesť trávu, to je tvoja robota, ale jedného dňa zje vlk teba." 
Toto je súčasná evolúcia života, ale to nie je život v jeho pravdivom hlbokom zmysle. Rozbíjať 
tisíce rokov kamene, aby si postavil cesty, nosiť vodu - toto nie je život. Môžeš byť nejakým 
ťažným zvieraťom, môžeš počas svojho života preniesť 10000 ton zlata, ale čo z toho. Toto nie 
je život. Čítal som to a to, chodil som do kostola a počúval kazateľa. Ale čo z toho, čo vieš? 
Preniesol si 10000 ton zlata, aké je tvoje poznanie? Viem, že prvky sa môžu zlučovať a viem ako 
ich zlučovať. Ale čo z toho? Vedieť najviac. Čo z toho? Keby som vedel, z akého množstva 
prvkov je zostavený materiálny svet, čo by mi prinieslo toto poznanie? Ak som bohatý, ale 



 

 
107              Brat najmenších. 

neviem ako využiť toto bohatstvo, aký osoh je z neho? Ak máš manželku, ktorá ťa miluje, ale 
tvoje srdce je zatvrdnuté, a keď ťa tvoje deti bozkávajú a ty nič necítiš, aký je úžitok z toho, že 
máš ženu a deti? Filozófiou lásky je dávať a dostávať súčasne, tak, aby výmena bola správna. 
Poviete, " On ma nemiluje, " toto je prvý princíp. " Je nespokojný ", to je tiež prvý princíp; si 
podozrievavý - to je takisto prvý princíp; myslíš si že Boh nejestvuje - to je tiež prvý princíp. 
Keď filozófovia hovoria, že všetko vo svete sa pohybuje, je to pravda, pretože prvý princíp je 
večne v pohybe. Život sa prejavuje v druhom princípe, v správnej stavbe vecí. Druhý princíp je 
aktívny vo vás. Všetci musia spojiť tieto dva princípy s Kristom. Len takto budete všade 
užitoční, spoločnosti, národu, svojím ženám a deťom a pod. Toto Kristus povedal židom pred 
2000 rokmi, ale oni prijali prvý princíp a odmietli druhý, preto ich postihlo veľké nešťastie. I 
dnes ľudia v tejto vojne zakúšajú prvý princíp na svojom chrbte; a on pokračuje až kým sa ľudia 
vyčerpajú. Keď dokončí svoju úlohu, manifestuje sa Láska, t.j. Boh. 
Ľudia hovoria, " Kto veľa nenávidí, veľa miluje. " To je polovičná pravda. Boh pretvorí jeho 
energiu na druhý princíp, a keď ten príde, Jeho rozumný duch začne budovať. Nemôžete 
nenávidieť a milovať súčasne. Neklamte sa, toto je klamná filozófia, bludné učenie. Keď druhý 
princíp vstúpi do nás, len vtedy môžeme milovať a hovoriť, " Boh je láska ". Len potom 
pochopíme reálny zmysel materiálneho sveta, pretože Láska je nevyhnutná pre vývoj vášho 
života. Tak ako sú domy potrebné pre ľudí a hniezda vtákom, tak je aj tento princíp nevyhnutný 
pre svet. 
Niektorí sa pýtajú, " Prečo Boh takto stvoril svet? " - To nie je vaša práca - nemohol byť 
urobený iným spôsobom. 
Iní sa pýtajú, " Prečo Boh neurobil to-ono ?" Pretože nemôže zmeniť svoju podstatu. 
" Prečo sa nezjaví?" 
Pretože nemôže zmeniť svoju podstatu. 
" Prečo nespravil svet lepším a nenaviedol nás na správnu cestu? " 
Urobil to, ale nerozumiete mu, pretože myslíte po svojom, a medzi vašími a Božími myšlienkami 
je taký rozdiel ako je vzdialená zem od neba. 
Dvaja ľudia sa hádajú a hovoria, " Prečo Bože nezídeš dole a nezmieriš nás?" Boh nie je v 
rozdelení, rozkole. Jedného dňa, keď sa navzájom rozdrvíte na piesok, Boh sa zhora pozrie 
(svojím okom) a uvidí či je možné z toho piesku niečo vytvoriť. Keď sa Boh pozerá na 
dnešných ľudí, keď pozerá na týchto pozemských filozófov a na vraždenie národov, pousmeje 
sa trochu a necháva tieto deti bojovať, biť sa navzájom a plakať. Niekedy chceme pichnúť 
Boha ako taký komár, uhryznúť ho, aby to pocítil. On, rozumie sa, Je pokojný a nestará sa o to, 
len nás ľahko pleskne svojím prstom a odnesú nás na cintorín. Každý, kto hryzie Boha ide na 
cintorín - Boh ho tam pošle. Králi, kniežatá, plukovníci, sudcovia, kňazi, kazatelia i filozófovia. 
Boh ich pleskne, nerobí rozdiel. Platí to aj pre vás. 
Ak príliš filozofujete, rychlo poletíte. Ste ako komári, tiež skúšate niekoho bodnúť; ale keď ste 
na ceste k Bohu, nemali by ste si brať svoje žihadlo sebou, komárie žihadlo, ale radšej sa 
zastavte, pozdvihnite oči hore a povzdychnite si. Nemyslite si že Boh spí a nič nevidí. Boh sa na 
vás pozeral od chvíle, keď ste sa narodili na zemi. A keď ste sa k nemu vydali s láskou, pozrie sa 
na vás, zľutuje sa a povie, " Pochopil si zmysel života - poď ku mne." A každého kto radšej 
hryzie, Boh odháňa, dokiaľ sa nenaučí úlohe. 
Dávam vám tieto myšlienky, aby ste premýšľali a začali budovať svoj život inak, ako ste ho 
budovali doteraz. Predovšetkým sa vzdajte hryzenia. Keď sa muž sťažuje že ho manželka " 
hryzie", čo spraví Boh? Boh ju klepne, ona zomrie a on sa oslobodí. Keď sa žena sťažuje na 
svojho muža, čo spraví Boh? Klepne ho a muž zomrie. Ak syn ukázal svoje žihadlo, Boh ho 
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klepne a on zomiera. Takto postupuje Boh. Niekto si myslí, že Božie konanie sa podobá 
ľudskému a že robí, čokoľvek si zmyslí. To nie je pravda. Nerobí absolútne žiadne chyby, po 
tejto stránke je vševedúci. Jeho veľkým, vnútorným prianím je aby sme sa pomerili, aby sme žili 
ako bratia, aby sme si nespôsobovali násilie, nekradli a pod. Pýtate sa, " Ako sa uzmieriť, čo sme 
zjedli a vypili na tomto svete?" Stretnete niekoho, kto vás nepozdraví a urazíte sa. Dlhuje vám 
niečo? Obaja ste malé mušky pohybujúce sa po zemi. Iní ľudia povedia, " Mal by si byť 
gentleman, netlač na mňa!" Iná sila ťa tlačí. Ak vezmete 100000 malých zrniečok piesku a 
zatrasiete nimi vo fľaši, budú sa pýtať jedno druhého, " Prečo sa navzájom tlačíme, prečo sa 
hádame?" Keď vstúpite do tohoto prvého princípu, ktorý vami natriasa, pýtate sa, " Prečo nás 
trápiš Bože?" Keď sa fľaša rozbije, rozsypete sa vôkol; Boh vás oslobodzuje. Takto sa Boh 
rozhodol klepnúť dnešných ľudí. Plieska ich prostredným prstom; prostredný prst je zákon 
Saturnu - osudu. 
V zákone Božej spravodlivosti musí každý zožať čo zasial. Chcem, aby ste sa zbavili svojích 
starých návykov a oči vašej mysle musia byť otvorené keď Boh začne klopať. Keby si vytiahol 
žihadlo, Boh ťa klepne. Keď ťa klepne večer, dňa sa nedočkáš. A ak ťa pohladí, poláska, 
vskriesiš sa. Želal by som si, aby Boh pohladil všetkých ľudí, t.j., aby ich pohladil druhý princíp. 
Toto je kresťanská filozófia, ktorá môže objasniť všetky existujúce rozpory medzi ľuďmi. 
Nedorozumenia vyvstávajú zo skutočnosti, že nerozumieme jazyku, v ktorom sa navzájom 
rozprávame. Chcete po mne, aby som vám dal fakty. Aké fakty vám môžem dať? Ak vám dám 
peniaze, nemyslíte si, že vás milujem; možno že plánujem okradnúť vás o váš dom. Muž navštívi 
nejakého chudáka, aby mu pomohol. Ale chudákova žena je veľmi pekná: viete aké skryté 
úmysly má tento dobrodinec? Ako vieš že je úprimný - že nechce získať jeho manželku? Aké 
máte o tom dokazy? Mám len jeden argument, a to je: ak od narodenia po smrť nikomu neublíži, 
je to čestný muž, nie je v ňom lesť. Nie je väčší dôkaz v živote človeka než tento. Takto by mal 
žiť každý. Ak len filozofujem a nežijem ako by som mal, je to podvod v mojom živote. Ak žijem 
v zhode s týmto veľkým zákonom života, nepodvádzam. Vy všetko toto viete. 
Všímam si niektorích z vás, že vyzerajú vážne len keď sú vonku, ale keď prídu dnu, usmievajú sa. 
Je to neprirodzené. Viete ako tureckí muži hovoria o žene, ktorá sa usmieva? Keď hovoria, " 
Smeje sa mi do tváre "; myslia si, že je vždy s nimi. Úsmev je pre nich zlý príznak. Ale my ho 
považujeme za dobrý príznak. Áno, ale keď vás chytia za nohu, prehltnú vás ako žabu. 
Nenarážam na váš osobný život, ale len skrátka konštatujem jeden fakt, ktorý sa stáva rovnako 
vo mne ako aj vo vás všetkých. Cítim chlad a teplo, svetlo a tmu, ale tieto veci vznikajú mimo 
nás. Nie sú nami, sú to veci oddelené od nás. Svetlo a tma nepredstavujú náš život, ale keď sa 
spoja do jediného princípu, prejavuje sa život, t.j. tretí princíp. A tento princíp sa môže 
prejavovať len na úrovni života. Zrátané, nemôžeme slúžiť Bohu a mamone súčasne. Ak 
slúžime Bohu, budeme šťastní, ak slúžime mamone, budeme nešťastní, ak slúžime Bohu, 
budeme zdraví, ak slúžime mamone, budeme chorí a chudobní; ak slúžime Bohu, náš žalúdok 
bude neporušený, ak slúžime mamone, ochorie; ak slúžime Bohu, budeme v spločnosti vážení, 
ak slúžime mamone, ľudia nami budú opovrhovať; ak národ slúži Bohu, bude vznešený, ale ak 
slúži mamone, stane sa zvrhlým a zdegenerovaným; ak slúžime Bohu, náš rozum sa bude vyvíjať 
normálne, ak slúžime mamone, náš rozum bude zmätený a temný. Toto sú dva princípy. 
Keď vstávaš ráno smutný, mal by si ísť k Bohu. Otoč svoju myseľ k Nemu, a ak On položí 
svoju ruku na teba, vytvorí rovnováhu a zmení tvoj stav. Preto Kristus hovorí, " Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie." Aby ste zabránili zlým 
následkom prvého princípu, ktorý prináša nešťastie, zjednoťte sa každý deň s Kristom. Prvý 
princíp vo svojej prirodzenosti nechce znášať nešťastie, tak ho naloží na chrbát ostatním: taká je 
jeho prirodzenosť. 
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Dnes ste sa naučili ako sa chrániť od prostredného prstu Boha. Keď kňazi vyslovujú 
požehnanie, spájajú palec s bezmenným prstom(štvrtý prst) a dvíhajú druhé dva prsty hore; 
avšak, oni už dávno stratili kľúč, zabudli zmysel Božej náuky. V ďalšej prednáške vám o tom 
poviem. Je to celá filozófia, ktorá existovala 10000 rokov pred kresťanstvom. Ale vy poviete, " 
Svet nebol stvorený tak dávno predtým, čo za svet bol pred Adamom?" Pred Adamovým 
pádom bol iný Adam, iná veľká kultúra. Po páde Adama sa ľudia rozdelili a teraz hovoria, " My 
sme prvý Adam." Váš prvý Adam je divoký vinič - božský len na okraji a stále sa vyvíjajúci. Keď 
ešte nebolo z čoho, Boh vzal trocha prachu a vytvoril z neho Adama, nechajúc ho žiť v malom 
raji ako záhradníka. 
Hovoríme, že náš prvý otec bol nahý. Bol nahý, pretože muž, ktorý dovolí žene aby ho vodila za 
nos je hlýpy muž. Žena, ktorá sa nechá vodiť za nos zmijou, aj tá je hlúpa. To je ešte smiešnejšie. 
Adam ktorého poznáte nie je syn Boží. Kristus bol pred Adamom a pred Abrahamom. On 
jediný je nazývaný synom živého Boha. Keď kristus prišiel, povedal, " Som ten, ktorý bol pred 
Adamom i Abrahámom." Žil v tejto veľkej epoche, veľkej kultúre, keď anjeli spievali v 
Božskom úsvite života, v zlatom veku ľudského života. Keď hriech príde na svet, vtedy príde 
veľký otec - diabol - ktorý teraz žije vo vašom vnútri. Preto ste deti diabla. Ak si neuvedomíte, 
že sa nachádzate v hriechu, zomriete. Budete stále slúžiť mamonu a nebudete nikdy šťastní. 
Keď hovorím, "druhý Adam“, myslím Krista. On je druhý v súvislosti so zákonom Lásky, ale v 
prejave Boha je prvotný počiatok. 
Teraz verím, že keď sa vrátite domov, začnete v sebe pátrať po treťom princípe. Tí, ktorí sa 
málo zaujímali o matematiku, by sa mali začať učiť rovniciam; a potom ako výsledok rovnice 
nájdete tretí princíp. Umiestnite svoj rozum na prvé miesto rovnice, svoje srdce na druhé, vaše 
telo vstúpi na tretie miesto a v týchto spojitostiach nájdete aký bude váš život. Vložte do svojej 
mysle, že sa zjednotíte s Kristom. Život je v jednote a harmónii. Nechajte, nech sa každé trpké 
slovo, všetka nespokojnosť z vás vytratí a nech vyhasne každá túžba ublížiť svojmu blížnemu. 
Toto znamená slúžiť Bohu. 
Čo za službu to bude, ak by som chcel odhaliť vaše hriechy v tejto prednáške a karhať vás. To je 
lživé učenie. Je ľahké ublížiť človeku; t.z. zobrať kladivo a udrieť, ale jedného dňa, vy zdvihnete 
to isté kladivo nad moju hlavu. " Akou mierou ty nameráš, s takou bude tebe namerané ". Preto, 
čokoľvek počujete, nemyslíte si, že vás karhám, pretože môžem byť tiež ticho. Odhaľujem vám 
jednu Veľkú Pravdu, ktorú sa sami po mnohých dlhých rokoch naučíte. Naučil som sa túto 
Pravdu počas dlhých rokov strávených v matérii tu na zemi. Sťažujete sa, " Môj manžel je zlý," 
ale ja hovorím, že v ňom pracuje prvý princíp. Muž hovorí, že jeho manželka je zlá - pracuje v 
nej prvý princíp. Dcéra je nespokojná - pracuje v nej prvý princíp. " Bulharský národ bojuje, " je 
v ňom prvý princíp. Musíte premýšľať o tom, prečo ľudia bojujú a prečo je svet zlý. Premýšľajte 
o tom všetkom a jedného dňa pochopíte. 
" Budeme dobrí ", to je druhý princíp. 
Keď sa všetko upokojí, keď nastane mier, potom príde tretí princíp. Z tohoto dôvodu, vložte do 
svojej mysle ídeu slúžiť Bohu - v tom je vaše spasenie. 
Nech zostáva požehnanie Lásky živého Boha s vami všetkými. 
Prednáška uskutočnená 21. Januára 1917. 
Preložil Viliam Tkáč 
Apríľ 2008 
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Deti. 
"Vpravde vám hovorím, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva nebeského." Matúš, 18:3 

  
Aby sa objasnilo, kto môže vojsť do kráľovstva nebeského, Ježiš použil obyčajnú formu, ktorá 
bola zrozumiteľná všetkým od stvorenia sveta - deti. 
Ten, kto prináša radosť do domácností, kto prináša radosť do sveta sú deti. Dom bez detí je 
ako púšť bez prameňa, bez trávy. Prečo by mal byť človek ako malé dieťa, aby sa dostal do 
neba? V Kristových slovách pod "dieťaťom" sa skrýva zmysel hlbší, než pod týmto slovom 
rozumieme my; Kristus nehovorí: "Budeš prijatý do kráľovstva nebeského, ak si nejaký 
drahokam vložený do kráľovskej koruny, alebo milionár." On hovorí, "Ak sa nestaneš ako dieťa, 
nevojdeš do kráľovstva nebeského" - čím v skutočnosti mieni zníženie sa. 
Dieťa je symbol pasívneho stavu, alebo ako sa hovorí, predstavuje potenciálnu energiu, energiu 
v spiacom stave. No táto energia nie je nečinná, pretože vo vnútri, v nej, sú uskladnené všetky 
podmienky nevyhnutné pre jeho rozvoj; je súčasne v potenciálnom(latentnom) i kinetickom 
stave. Potenciálna energia sa mení v kinetickú a opačne. Kinetická energia má väčšiu silu čo do 
aktivity, ale jej rozmery sú menšie, kdežto však potenciálna energia má rozsah pre nekonečný 
rozvoj. Práve taký je aj rozdiel medzi dieťaťom a dospelým: dospelý je menej aktívny a má 
menší rozsah rozvoja než dieťa.  
V ídee dieťaťa je aj iný význam. Ak sa strom nepretransformuje do malého semienka, aby bolo 
posadené do zeme nanovo, nie je možné aby započal svoj nový cyklus vývoja. Stromy sa vyvíjajú 
dvoma spôsobmi: niektoré sa vyvíjajú zo semena a iné z výhonkov, štepením. Je veľký rozdiel 
medzi rastlinou, ktorá sa vyvíja zo štepu a tou, ktorá sa vyvíja zo semienka. Ak je rastlina zo 
semienka, je omnoho silnejšia než tá, ktorá je zo štepu. Kristus hovorí: "Ak sa neobrátite na 
semienko, nevojdete do Kráľovstva Božieho", pretože tam sa neštepia stromy, ale len semienka. 
Hospodin nepotrebuje starých ľudí, v Kráľovstve Božom nie sú starí ľudia. Slovo "starý" je 
synonymom slabého človeka; zatiaľčo "mladý" a "dieťa" sú synonymami slova "bohatý", 
duchom i srdcom. Takto to vysvetľujem aj ja: ak nemáte rozum a srdce, t.j. nevinnosť a čistotu 
dieťaťa v sebe samom, nevojdete do Božieho Kráľovstva, pretože podmienky, ktoré sú 
potrebné aby ste rástli vyžadujú, aby váš rozum i vaše srdce udržiavali v sebe Božský život. 
Jedno z najväčších poblúdení v súčasnom duchovnom hnutí je toto - myslieť si, že sme veľkí; u 
každého z vás, dokonca u samých detí, ktoré majú sotva 5 rokov je myšlienka veľkosti. 
Často som stretával 5-6 ročné deti, u ktorých sa zrodilo uvažovanie, že sú dostatočne veľké a 
ohromne silné, aby mohli vykonať čokoľvek. Stretol som i zbožné deti, ktoré si myslia, že sú 
veľmi významné: "Nezahrávajte sa so mnou - hovoria - môžem urobiť čokoľvek, stačí ak 
kývnem prstom"! Také deti, keď ich požiadate aby zdvihli nejaké vrece, nemôžu. Prečo ho 
nemôžu podvihmúť? Len preto, že si myslia, že sú veľké; no vskutočnosti nie su. Ak by si 
mysleli, že sú malí, boli by schopní ho podvihnúť. To si môžete preveriť. Zostaňte vo vnútri, v 
sebe, v postavení dieťaťa, vložte do svojej mysle jednu predstavu - ak ste zostali pokojní, vaša 
myšlienka bude mať tesať krát väčšiu aktívnu silu, ako keď sa neustále znepokojujete. Keď sa 
postavíte pred vypínač elektrickej lampy, čo sa od vás vyžaduje aby ste urobili? Aby ste ním 
otočili. A sila, ktorú použijete je veľmi malá.  
Boh tak usporiadal svet, že vašou úlohou je len otočiť vypínačom. Ale čo robí väčšina ľudí? 
Zastavia sa pred vypínačom a filozofujú. Takýmto spôsobom sa nijaké svetlo nerozsvieti. Tu 
nepotrebujete žiadne filozofovanie - jediný pohyb rukou a svetlo, ktoré potrebujete aby ste 
mohli čítať sa rozsvieti. Rovnaký zákon platí aj ráno, keď sa prebúdzate - otočíte vypínačom a 
poviete:"Vidím". I duša, ktorá vojde do ľudského tela, i ona má vypínač a keď ním otočí, 
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povie:"Vidím slnko". Ak zabudnete otočiť svojím vypínačom, budete v temnote, t.j. vaša myseľ 
zostane mdlá, neschopná práce.  
Niekedy ráno vstávate a zabúdate otočiť vypínačom svojho srdca, svojho rozumu, a celý deň je 
život v neporiadku; myslíte si, že v ňom nie je nijaký zmysel. Ja hovorím: Ste v postavení 
dieťaťa, ktoré si myslí, že je veľké, ktoré keď premýšľa o veľkej práci, zabúda na vykonanie 
maličkosti - aby otočilo malým vypínačom, z ktorého ide svetlo do sveta. Stále stretávam ľudí s 
nezapnutým vypínačom, s veľkými ídeami, túžiacich po tom, aby mali mnoho domov, s 
mnohými poschodiami, ale sú slepí. Nepotrebujete tieto domy, najprv otočte vypínačom a 
potom si dom postavíte. Staňte sa poslušným dieťaťom; len potom k vám Boh prehovorí a vy 
budete schopní porozumieť vzťahu, ktorý je medzi vami a Ním. 
Súčasní ľudia stratili svoje spojenie s Bohom; myslia si, že sú slobodní, že majú právo robiť to, 
či ono, že majú dokonca právo kritizovať Boha. Ja sa pýtam takého človeka: "Keď si vstal dnes 
ráno, otočil si vypínačom?" - "Nie, neotočil." - Teda, keď sa vrátiš domov, otoč vypínačom, 
pretože inak po celý deň budeš v temnote a v duševnej indispozícii; dovtedy život pre teba 
nebude mať zmysel. Ten istý zákon je i vo vzťahu k ľuďom - otočil si vypínačom, všetci ťa 
milujú; zabudol si otočiť vypínačom, všetko ide v nesúlade a disharmónii; si veľký človek, s 
veľkou mocou, no nikto ťa nemá rád. Nikto nemá rád ľudí, ktorí chcú príliš mnoho.  
Nebeský zákon má symbol v deťoch - v ich nezištnosti. Niesť ťažký náklad na svojom chrbte a 
mať málo vo svojom žalúdku sú dve rozličné veci. Ak unesieš 100 kilogramov pšenice na 
svojom chrbte a ak máš pol kilogramu pšenice v žalúdku, kde bude sila? Súčasní ekonómovia 
zaťažujú štát ťažkými dlhmi, pretože nerozumejú Božiemu zákonu. Radšej by som vám želal 
mať pol kilogramu pšenice v žalúdku, než 100 kilogramov pšenice na chrbte. Prednosťou je 100 
gramov poznania v mozgu, než 100 kilogramov nákladu na chrbte. Niekto môže mať 100 
zväzkov kníh, no 50 gramov poznania v mozgu, ako potenciálna a kinetická energia, má väčšiu 
cenu, než to, čo je mimo neho.  
A tak pod slovom "dieťa" Kristus rozumie vnútorný stav, aby sme boli v súlade, v spojení s 
duchovným svetom, zo všetkými silami, zo všetkými stvoreniami. Ak si začneš namýšľať, že si 
nejaká veľká bytosť, stratíš tieto spojenia. Keď veľký nebeský anjel, ktorý žil milióny a miliardy 
rokov, ktorý získal viac skúseností než celé ľudstvo, ktorého história je je väčšia, než história 
celého ľudského rodu sa rozhodne zísť dole na zem a vteliť sa, vezme na seba formu dieťaťa a 
bude prejavovať pokoru; odtiaľ započne svoj vývoj, aby porozumel veľkosti Boha. Preto sa 
spýtali Krista: "Môže vojsť starý človek do Božieho Kráľovstva?" Aj keby bol anjel, aj keby bol 
Boh, nemôže.  
Je nutné, aby každý, kto si praje vojsť prejavil pokoru - stal sa dieťaťom. Vy všetci, ktorí ma tu 
počúvate, si prajete vojsť do Kráľovstva Božieho tak, ako ste. Nie, hovorím: nikdy to nebolo a 
nikdy to nebude. Ak nedosiahnete vo svojom vnútri charakter dieťaťa, a to: plasticitu(flexibilitu) 
mysle a srdca, nevojdete do Božieho Kráľovstva. 
 Medzera, ktorá delí tento svet od onoho je jedna stomilióntina milimetra - len takáto je 
vzdialenosť od jedného sveta k druhému. Keď sa človek dostane na cestu vývoja, posúva sa 
veľmi pomaly. Pozerám, že všetci, ktorí idú po duchovnej ceste, idú ako veľkí ľudia, ale nie ako 
deti. Ak človek začne kráčať veľkými krokmi, nedosiahne svoj cieľ. Ak vidíte vyjsť človeka z 
domu a utekať, ten nič nedosiahne. No, ak vyjde pomaly a postupne zrýchľuje krok, dosiahne 
svoj cieľ: je v pozícii dieťaťa. Kristus hovorí:"Nezačínajte svoju prácu, keď ste rozrušení; 
pohybujte sa ako malé deti - neustále choďte a zrýchľujte svoj krok z 2,3,4,5 a 6, a potom 
nájdete zmysel svojho života." Dokiaľ ste v postavení malých detí, nepríde žiadna choroba, ale 
akonáhle ste v pozícii starého človeka, budete napádaní všetkými chorobami. Kto je smutný, ten 
je starý; ten, kto má ťiaž na srdci, ten je starý. Staňte sa mladým. Hovoríš: "Ťažko mi je na duši". 
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- Si starý. - "Čo robiť?" - Staň sa mladým. - "Ako?" - Nepremýšľaj o veľkých úlohách vo svete. 
Vlož len 1/2 kg chleba do svojho žalúdku, 100g poznania do svojho mozgu a 5 gramov do 
svojho srdca - to stačí. Dievča, ktorú ľúbi 10 -15 mládencov si začne robiť výčitky a stáva sa 
nešťastnou.  
Pred niekoľkými rokmi bola v Sófii zabitá dievčina svojím snúbencom, pretože mu bola neverná. 
- Prečo ľúbite dvoch? Bude vám stačiť aj jeden. Každá myšlienka má svoje miesto. Ak niekoho 
nemilujete, neklamte ho, ale povedzte mu pravdu a on si nájde inú lásku. Trápenie z lásky 
existuje taktiež v náboženstve. Hovorí sa: "Nech ľúbim";  no viete ako sa prejavuje láska? 
Človek, ktorý prahne po mnohom - hreší , a kto napráva hriech - trpí. Ten, kto hreší je zlý 
človek, ale ten, kto hreší a neľutuje je horší; ten, kto hreší a neľutuje, ani sa nemodlí, je ešte horší; 
a ten, kto neľutuje a modlí sa, je pokrytec, a pokrytec je najhorší človek na svete. Vo svete 
jestvujú dve klamstvá, dva druhy hriechov, - keď hovoríte, že niekoho ľúbite, ale klamete ho, 
postupujete ako krokodíl: keď niekoho milujú, zalejú ho svojími slzami, aby sa stal hladším a tak 
ho mohli ľahšie zhltnúť. Nie takúto lásku potrebujeme, ale lásku malých detí.  
Dávaj trošku, ale dávaj to od srdca. Ak by muži a ženy aplikovali túto filozófiu do života, 
domovy a spoločenstvá by sa zmenili na dobré. Otcovia, matky, deti, učitelia, kňazi, sudcovia - 
všetci premýšľajú o veľkých veciach; veľkí ľudia sú na tomto svete, väčších od nich niet. A 
pýtate sa ma prečo svet trpí? Trpí kvôli "veľkým" ľuďom a ídeám. " Aký je to znamenitý kazateľ 
- hovoria - aké veľké ídei hlása". Áno, kvôli "veľkým" ídeám všetci trpíme. Židia, aj oni mali 
veľké myšlienky, že sa stanú bohatými, pýšili sa tým, že sú vyvoleným národom. Obdržali od 
Boha 33 000 sľubov, no Kristus im ukázal, že veľkosť človeka spočíva v tom, aby sa stal malým 
ako dieťa: le potom bude Boh na jeho strane. Nevidel som doposiaľ ani jednu matku, ktorá by 
nosila vo svojom lone nejakého starého deda, aj keby jej zaplatili milióny. Ale malé dieťa nosí 
každá, bez toho, aby jej niekto platil. Prečo? Pretože ono samo je veľké blaho. Každá Božská 
ídea, akokoľvek je malá, keď vojde, prináša mier, radosť,  vznešenosť; a preto taktiež každá 
môže nosiť malé deti. 
Niektorí z vás si myslia, že veľké ídee rodia šťastie vo svete. Aby som to objasnil, rozpoviem 
vám jednu legendu. Jeden chudobný nemecký princ sa chcel oženiť s jednou krásavicou; ale ona 
mu povedala: "Som žena s veľkými nárokmi, takže mi postavíš veľký palác, a ešte čokoľvek iné 
sa mi zažiada, musíš mi to obstarať; ak s tým všetkým súhlasíš, vezmem si ťa; si pripravený?" - 
"Som pripravený na všetko, pretože s tebou budem šťastný", odpovedal princ. Oženil sa a začal 
pátrať po bohatstve skrze okultizmus a zaklínaním duchov; našiel princa trpaslíkov a povedal 
mu: "Oženil som sa s jednou veľmi náročnou ženou a potrebujem veľa peňazí. Môžeš mi 
poslúžiť?" - "Môžem, ale s jednou podmienkou: za každý mešec peňazí mi dáš 10 vlasov zo 
svojej hlavy." - "Mám ich hojne, môžem ti dať aj viac." - "Nie! Potrebujem len po 10; zakaždým 
keď prídeš, môžeš vziať kapsu zlata." - "Ach, teraz sme sa zaopatrili - povedal si - konečne bude 
môj dom naplnený šťastím." Začal navštevovať princ trpaslíka týždeň čo týždeň, mesiac čo 
mesiac, berúc peniaze - dávajúc vlasy. minul sa rok, dva, tri, až prišiel o všetky vlasy. Tak šiel 
znova, že si vezme peniaze, ale už nemal vlasy. "Dám ti niečo iné", povedal mu princ. - "Nie, 
vlasy, vlasy potrebujem."  
Len vtedy princ pochopil, že vo vlasoch sa ukrýva ľudský charakter. Napohľad malé veci 
obetoval za zdanlivo veľké. Každý vlas je ušľachtilá myšlienka, obetovaná pre nič. Ak máte v 
priebehu 10 rokov takéto túžby, obetujete zo seba všetko ušľachtilé a zostanete jednou holou 
pustatinou. Vtedy sa zmeníte na staré suché drevo, ktoré je symbolom skazeného ľudského 
charakteru. Pravda by nás nemala urážať. No každého, kto sa pre pravdu urazí, Boh pokladá za 
starého človeka. Taký je zákon Boží zákon. Boh sa doposiaľ nijako neurazil. Nejestvuje bytosť, 
ktorá by zniesla väčšie urážky, než Boh, no On nikdy dokonca ani len obočie nezvráštil. 
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Pozoruje nás pokojne, ticho a hovorí: "Tieto deti pochopia zákon; teraz si hromadia hriechy a 
preto budú niesť toto bremeno". - "Ťažko, príliš je ťažko, chudoba, čo budeme robiť? - 
Precujte. - "Nie je iný spôsob?" - Nie je, musíte pracovať. - "Sme veľkí(dôležití)". - Zmenšite sa, 
aby ste sa stali deťmi. Keď sa vrátite domov, skúste sa stať deťmi a uvidíte ako omladnete. 
Ostareli ste - prečo? - Pretože nosíte svet na svojom chrbte. Ak ste v parníku, ktorý sa kymáca a 
vy sa bojíte, aký úžitok máte zo strachu? Stojte pokojne, majte dôveru dieťaťa. Ten, ktorý 
zostrojil parník sa o vás postará. Parník sa na chvíľu zakolíše a nakoniec sa zastaví. Nebojte sa 
hromu, ani blesku. Vtáci, ktorí sú na nebi sa tiež kolíšu, ale oni rozumejú tomuto zákonu lepšie 
než vy.  
Ospravedlňte ma za toto všetko. Ak ste starí, urazíte sa; ak ste mladí, blahoželám vám. Keď 
hovorím pravdu, nikto nebude dotknutý. Ak sa niekto pustil niekedy bosý cez kamenisté miesto, 
poviem mu: obuj si topánky, pretože si poraníš nohy, a uprostred cesty budeš prinútený vrátiť sa; 
topánky ťa zachránia. Ak je to dáma, dala by prednosť poraneniu, než by si obula nejaké 
praktické avšak škaredé topánky, v ktorých by sa mohla svojmu milovanému nepáčiť.  
Je nebezpečné, ak chodíte bosí. Deti sú vždy obuté. Pozrite na motýle, tieto malé Božie deti, ako 
sú úžasne zaodeté: ak by to mala nejaká pozemská kráľovná, nemohla by byť šťastnejšia. 
Dokonca, ajkeď tieto motýle žijú krátky život, Hospodin ich dobre oblieka. Prečo ich Boh takto 
oblieka? - Pretože sú deti. A prečo Boh posiela ľuďom nešťastie? - Pretože sú starí. Prečo Boh 
dáva niektorím požehnanie? - Pretože sú malé deti. Matka odpúšťa svojím deťom mnoho 
prehreškov, no ak urobí chybu jej manžel, povie: "Toho senilného starca už nechcem". Tak aj 
nebo odpúšťa ďeťom všetky ich hriechy; no k starým je prísne a hovorí: "Rýchlo von!" Čo sa v 
nás potom zrodí? Nespokojnosť, zúfalstvo a nenávisť voči životu, pretože čelíme odporu a 
nepriaznivým podmienkam pre náš vývoj.  
Aby sme boli milovaní Bohom i ľuďmi, potrebujeme urobiť jedinú vec, prijať vo svojom vnútri 
túto Božskú ídeu - aby sme boli malí pred Bohom, aby sme mali súcitnú myseľ i srdce. Láska má 
vo svojej sile stupne: ak stojíš pri voľajakej piecke vo vzdialenosti 2 metrov od nej - cítiš mnoho 
príjemného tepla, no ak vystrieš ruky nad ňu, popáli ťa. Starí ľudia sú rozpálené piecky - niekedy 
pália. Obyčajne sú sobeckí a chamtiví. Nemyslite si, že hovorím o vás - hovorím o tých starých 
ľuďoch, o ktorých hovorí Písmo.  
Starý človek je ten, kto si myslí, že je veľký, dôležitý a takým ľuďom je zvlášť potrebné sa 
vyhnúť. To doporučoval i Kristus, keď hovoril: "Buďte ako malé deti". Keď skúmate prírodu, 
vidíte, že najhodnotnejšie diela nie sú veľké. Napríklad, diamanty - v určitom čase látka, ktorá 
bola plynná, plyn, ktorý zaberal veľký priestor a bolo nutné, aby sa zhustil; Boh ho stlačil, 
premenil ho na tvrdé telo, tak zmenšil jeho objem; stal sa malý objemom, ale drahším na cene. 
Viete, koľko energie je stlačenej v jednom atóme? Rovnakým spôsobom, podľa rovnakého 
zákona je potrebné, aby sme sa aj my zmenšili, aby sme sa stali malými, ako deti, pretože veľký 
je len Boh, a aby sme boli ako On, je nutné sa naučiť umeniu o dočasných veciach v bytí, fázam 
prechodného života, pretože malé veci prechádzajú od malých k veľkým.  
Malé semeno, akokoľvek malé je, akonáhle padne do pôdy a má podmienky na svoj rozvoj, 
vyrastie vo veľký strom; no jeden list, jeden zhnitý plod, akokoľvek je veľký, ak padne ne zem, 
do pôdy, vyschne. To je zmysel Kristových slov. Hovoril k ľuďom osvieteného veku, k vám - k 
tím, ktorí ho môžu pochopiť,  ktorí môžu aplikovať jeho učenie; k tím, ktorí mu nerozumejú, 
ktorí nemôžu aplikovať jeho učenie, nehovorí. Keď nejaký veľký muzikant hrá, hrá pre tých, 
ktorí majú sluch, aby ho počuli; keď voľajaký sochár vytvorý sochu, vystaví ju pre tých, ktorí ju 
pochopia a ocenia; keď spisovateľ napíše knihu, tak tá kniha má význam pre tých, ktorí jej 
rozumejú. Boh stvoril svet a napísal svoj Zákon pre tých, ktorí Ho chápu. Tí, ktorí Ho nechápu, 
ponesú bremeno na svojích pleciach a budú "veľkí ľudia".  
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V čase, keď Boh vytvoril svet, duchovia, ktorí zostúpili na zem chceli byť veľkí, dospelí; preto 
mali ohromné telá a preto boli vytvorené aj ohromné zvieratá. Keby obrovské zvieratá zostali na 
zemi, zjediac všetko, úplne by ju spustošili. Boh musel učiť týchto vtelených duchov, že nie je 
potrebné mať obrovské telo, pretože veľkosť bytosti nie je v obrovitom tele.  
Nejaká ídea nie je veľká objemom, ale keď prináša niečo, čo je významné pre rozvoj druhých. 
Keď posadíte orech, po 10 -12 rokoch bude obrovský; no keď odumrie, vráti sa do svojho 
počiatočného stavu. Hovorím vám, aby ste sa stali malými deťmi a vyskúšali to. Vneste tieto 
Kristové slová do svojej mysle, a spravte čo môžete, aby ste boli malí pred Bohom. Predstavte si, 
že teraz začínate svoj život v Božom Kráľovstve.  
Možno si myslíte, že ste dôležití, vplivní ľudia; no koľko veľkých kráľov, koľko vo svojom čase 
známých ľudí neskôr upadlo do zabudnutia. Často sa klameme, keď si myslíme, že ľudia okolo 
nás sú významní a dôležití, no pri nejakom nešťastí poznávame, nakoľko sme významní. V 
jednej dedine blízko Varny žil pred 40 - 50 rokmi panský syn, ktorí bol veľmi známy; celá dedina 
o ňom hovorila; keď sa povedalo:"Veľký Petran", poznali ho všetci; každý výkend zvolával ľudí 
na hodokvas, zarezal jahňa a flámovali  až do rána. Stalo sa, že ho postihlo nešťastie, kvôli 
ktorému zbankrotoval a stal sa z neho posledný chudák - všetci ho začali opúšťať. Tento 
"Petran veľký" si myslel, že je dôležitý človek. Čo je dôležitý človek? To je mrtvý vôl - keď 
zomrie, vrhnú sa na neho psy. Aj potom znova o ňom hovoria, ale len dokiaľ ho nezjedia; 
potom už nie je nič, o čom by sa malo hovoriť. Ľudia hovoria "hau - hau", dokiaľ je čo jesť, 
dokiaľ im dávaš; keď zomrieš a nezostane po tebe nič, prestanú o tebe hovoriť. To je nešťastie 
nášho vonkajšieho života.    
Navonok môžeme byť veľmi pekní, no dôležitá je iná krása - krása srdca a mysle; preto čistite 
svoje srdce a myseľ a neklamte sa z "hau - hau". Staňte sa malými deťmi, aby ste vošli do 
Kráľovstva Božieho - aby ste zdedili nový život. Ľudia na zemi sú mŕtvi, zožerú ich psy, havrany 
a orli, pretože sú "veľkí". Keď si prečítate "Zjavenie", uvidíte, že Boh povolal všetkých orlov a 
hovorí im: "Poďte sem vy malí a vezmite si svoj podiel, poďte a nasíťte sa mäsom hrdinov a 
vojvodov - všetkými veľkými ľuďmi". Čo to znamená? Keď nejaký veľký dub zhnie a premení 
sa na zeminu, Boh pošle malé semená, trávy a povie im: Vezmite si podiel z tohto dubu, pretože 
svojho času on prekážal vášmu rozvoju". Preto Kristus hovorí: "Keď sa nestanete malými 
deťmi, nevojdete do Božieho Kráľovstva, Boh nebude na vašej strane".  
V nových podmienkach, v ktorých žijete je nutné vybudovať novú morálku, nové náboženské 
princípy, ktoré budú silnejšie, než tie súčasné. Tie princípy, ktorými ste si doposiaľ pomáhali sú 
slabé, nemôžu vydržať. Máte povraz, ktorý vydrží váhu 10 kilogramov, no potrebujete, aby 
podvihol 100 kilogramov; čo je potrebné urobiť? - Musíte ho urobiť 10 krát silnejším. Povraz je 
morálka - musíte ju spraviť 10 krát silnejšou než predtým, aby odolala novým podmienkam. 
Preto menovite, podľa zákona vecí je potrebné, aby sme zmenili náš svetonázor. Aj najhorší 
človek, ak sa stane malým dieťaťom, zmení sa a vy si ho obľúbite. Medzi trávou a dubom 
nemôže byť boj, ale medzi dvoma dubmi to tak bude vždy. Posaďte ich bok po boku, a uvidíte 
boj medzi nimi o to, ktorý sa stane väčším, aby videl slnečné lúče. 
Kto sa pozdvihne vyššie, ten uspeje a kto zostane dolu, povie: "Zostal som malý". Malý, no s 
veľkými myšlienkami! Nie, že si sa stal malým, ale že počkáš, kedy na teba príde rad, a povieš:" 
Budem ti synom, žaluďom ", a druhý ti odvetí: "Ja som tvoj otec". - "Ach ocko, ďakujem ti za 
tvoju starostlivosť o mňa". A tento žaluď sa jedného dňa stane veľkým a vymení si role s otcom. 
Kristus žiada, aby sa každý z nás stal takýmto druhom stromu, a aby na tomto strome bol plod, 
semeno, na ktorom bude postavené Kráľovstvo Božie. Poviete: "Toto sú abstraktné veci". Nie, 
vložte do seba túto myšlienku:"Želám si stať sa malým dieťaťom Božím, preto mi bože pomôž, 



 

 
115              Soľ. 

aby som uskutočnil túto svoju myšlienku". Myslite na to 12 mesiacov a uvidíte, ako sa váš život 
zmení. No nehovorte o tejto veci: ja vidím, že ste malí.  
Keď príde nejaký veľký buk a povie:"Ja som malý", tak nehovorí pravdu. Keď nejaký boháč 
povie, že nemá peniaze, je to preto, že sa bojí, aby ho neobrali. Keď nejaký úbožiak povie, že 
peniaze má, i on klame. Nech každý hovorí pravdu. Majte vieru v tento veľký Boží zákon o 
tomto dieťati a Hospodin bude s vami. Ak vám dá Boh dôveru, urobí vás veľkými. No ak sa 
sami spravíte veľkými, ste v postavení podvodného trhovníka, ktorý hovorí, že má peniaze, ale v 
skutočnosti nemá. 
Toto je hlboký zmysel tohoto veršu:"staňte sa malými deťmi". Nechcem, aby u vás zostalo 
uvažovanie:"My nie sme nič?" Nechajte toto uvažovanie stranou. Nie je natoľko dôležité, aký ste 
boli dosiaľ, to je dôležité, aký budete odteraz. Vie sa, aký boli ľudia doteraz - nechjte spať zlo 
pod kameňom. Aby sme boli malými Božími deťmi - to je ideál budúcnosti. Želal by som si, aby 
ste boli Božími deťmi, aby ste požívali veľké blahá, ktoré vám dáva Kráľovstvo Božie. Želal by 
som si, aby ste boli všetci rozumní, šťastní, dobrí; hovorím vám ako vidíte o spôsobe, akým sa 
takýmto stať. Poviete:"Ako by sme to mali pochopiť cez túto malú kvapku?" Neznepokojujte sa, 
ona porastie: dážď sa nespustí naráz, ale kvapka po kvapke, potom zosilnie; no tieto malé 
kvapky prinášajú svetu úžitok. Malé deti nevedia čo je strach, ich babky ich strašia: "Karakondžo 
ťa zje". Tak aj slúžky, aby mali čas sa z niekym miliskovať, plašia deti s Karakondžom(zlý duch), 
aby ich prinútili ísť spať. Matky, aby mohli ísť na bál, taktiež klamú a strašia čímsi svoje deti. 
Preč s vašimi karakondžami, neklamte malé deti i seba samých! Buďte otvorení k sebe i k 
druhým - len týmto spôsobom omladnete a skrásniete.  
Akonáhle do vás vstúpi Božská myšlienka, všetko sa zmení - i pery, obočie, všetko. V Európe si 
krášlia pery, aby boli červené, pretože červená predstavuje bohatstvo a čistotu krvi; nech príde 
prirodzeným spôsobom. Stať sa malými deťmi znamená, prestať klamať Bohu. Niekto neverí v 
Boha - možnože má vážnu príčinu, že neverí. Niekto povie:"Boh neexistuje" - ja hovorím, 
neotočil si kľúčom. "Život nemá zmysel" - neotočil si kľúčom. "Ach, ľudia sú zlí" - neotočil si 
kľúčom. Kľúč k malému dieťaťu je vo vnútri. A krajšej a väčšej ídei od tejto niet.  
Niektorí si želajú vedieť, kto je Kristus. - Slovo, ktoré On kázal, to je Kristus; ak môžete 
poslúžiť tomuto slovu, budete šťastní, to je Kristus. Sila života nie je v literách, ale v Duchu. Ja 
som pozorný, podrobujem sa Božej Pravde: hovorím vždy to, čo je pravdivé. Nie je treba, aby 
sme hrali rolu toho Sokratovho žiaka, ktorý aby ukázal pokoru, ukázal sa pred svojím učiteľom v 
odratých spodkoch; učiteľ mu však povedal: "Tvoja pýcha sa dá vidieť aj cez tvoje odraté 
spodky". Musíme byť pozorní, a ako vidíte, ja som voči vaším srdciam pozorný, nikdy som 
nepovedal to, čo nebolo pravdivé. Všetko, čo vám hovorím, je pravda, môžete si to preveriť.  
Ak nemáte výsledok, mňa to zastaví spolu s vami. Len si povedzte:"Tento rok si prajem byť 
malým Božím dieťaťom". Posielam vás, aby ste šli s touto myšlienkou - byť malými Božími 
deťmi, všetky európske štáty nech budú takýmito malými deťmi: potom príde skutočný , Boží 
pokoj, mier do sveta. 
  
Beseda uskutočnená učiteľom Petrom Deunovom 11. Februára 1917. 
Preložil Viliam Tkáč, Január 2009. 

Soľ. 

 „ Ste soľ zeme, ale ak soľ stratí svoju chuť, čím ju osolia „? Matúš 5;13 
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Kristus začal svoje kázanie na hore rozprávaním o deviatich požehnaniach, ktoré, ako povedal 
majú vzťah k druhému svetu, nie sú o pozemskom živote. Kristus hovorí o pozemských 
ľuďoch, " Vy ste soľ ". Budem hovoriť o soli, pretože život na zemi nemože existovať bez soli. 
Fyzický svet je svet soli, nie svetla - ktoré je svetom anjelov. " Vy", kto ste "vy"? Neberte toto 
slovo v ohraničenom význame, t.j. že sa obmedzuje iba na veriacich. "Vy" označuje všetkých 
ľudí u ktorých je prebudené Božské vedomie. Všetci ľudia u ktorých sa prebudilo toto vedomie 
sú soľou zeme. Pod slovom "Soľ", všetci okultisti, kabalisti a mystici chápu silu rovnováhy - ten 
element sily, ktorý udržuje všetky veci v rovnovážnom stave. 
Aby sme mohli chodiť po ulici, musíme mať rovnováhu. Keď je loď postavená, na jej dno 
vložia závažie - soľ, ktorá zabezpečí rovnováhu aby ju vlny neprevrhli. Slovo " Soľ " označuje 
silu, ktorá zhusťuje matériu, chráni ju pred rozpadom a vytvára podmienky pre prácu vyšších síl 
sveta. Soľ je nevyhnutný prvok pre zdravý stav ľudského tela na zemi. Keď organizmus stratí 
soľ, stratí základ, a v dôsledku toho ho napadnú choroby všetkého druhu. 
Ľudia niekoho nazývajú neurastenikom; ale ja hovorím, že stratil soľ - jeho energia vyteká von. 
Ak by ste mohli vydieť okom jasnovidca nervy a tepny neurastenického človeka, všimli by ste si 
na mnohých miestach trhliny, z ktorých energia vyteká von. Taký slabý je človek. Prečo? Pretože 
stratil Božskú soľ, ktorá je základnou silou pre udržanie ľudského života na zemi. 
Aké sú príčiny strácania tejto soli? V prvom rade sú to bezuzdné ľudské vášne. Po každom 
vyjadrení vášne, bez ohľadu na jej charakter človek pocíti slabosť. Všetci ste to skúsili. Pre ľudí, 
ktorí majú soľ vášne nie sú nutné, sú potrebné len pre ľudí bez soli. Kristus povedal svojím 
učeníkom, " Ste soľ, a ak soľ stratí svoju silu, tj. ak stratí svoju slanosť, nie je k ničomu dobrá, 
len ju vyhodiť von aby ju ľudia pošliapali. " Ale prečo by mala byť pošliapaná ? 
Pošliapanie je reakcia nevyhnutná na to, aby soľ znova nadobudla svoju slanosť. Keď trpíte, to 
znamená že vás pošliapali. Anjeli vás vyhodia medzi ľudí a vy zoslabnete, pretože ste stratili 
svoju slanosť. Ak ste bývali bohatí, schudobniete; ak ste bývali múdri, zhlúpnete. 
Stratíte svoju slanosť, ale akonáhle sa toto stane, stratíte tiež zmysel života a potom sa ukážu 
všetky protichodné učenia a otázky: či je potrebné aby sa ľudia ženili/vydávali alebo nie, či by 
mali mať deti, či by mali milovať svoje manželky a pod. Ukáže sa Epikurejská filozófia, podľa 
ktorej by muž mal mať mnoho manželiek a všetko skúsiť. 
Možete skúsiť všetko, ale potom budete vyhodený von a šliapaný všetkými rozumnými ľuďmi 
do doby, až znova nadobudnete slanosť. Potom nastúpi druhý proces; príde svetlo, vaša myseľ 
bude osvetlená a pochopíte, prečo trpíte. Pochopíte, že vaše želania neboli v súlade s životom. 
Každá myšlienka, každá túžba, ktorá neslúži budovaniu ľudskej duše a ktorá je deštruktívna, to 
nie je nutné želanie - to je strácanie vašej slanosti. Odhoďte toto želanie, aby ho trocha pošliapali, 
aby sa osolilo. Keď manžel "šliape" po svojej žene, nech si ona povie, " Šliape po mne, aby som 
sa mohla stať slanou ". Keď je manžel pošliapávaný svojou ženou, to ukazuje že nemá soľ. 
Bulhari majú taký zvyk: keď je niekto chorý, volajú do dediny cvičiteľa medveďov s medveďom, 
aby jeho medveď pošliapal chorého - osolil ho - a on sa uzdraví. Táto sila je ukrytá vo všetkých 
ľuďoch. Dnešní vedci tomu dali rôzne názvy, zatiaľčo okultisti to nazývajú "magnetizmom", 
okrem množstva iných názvov, koré tomu prisúdili. 
Keď človek má túto soľ, je zmagnetizovaný. Ak máte túto soľ, cítite isté príjemné teplo pod 
vaším solárnym plexom a vstávate ráno dobre naladený. Avšak, ak nemáte dosť soli, vstávate v 
zlej nálade(nepripravený), prichystaný byť hrubý a krutý k ľuďom. Počastujete hnevom prvú 
osobu ktorú stretnete, to znamená, že vás človek prosí aby ste ho trocha pošliapali, tak aby sa 
mohol stať slaným. Človek, ktorý prichádza nahnevaný niekoho pošliapať má túto soľ, ktorá 
ihneď obnoví rovnováhu v človeku. 
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Chcem predložiť svoju prednášku, aby ste ju preverili skúsenosťami a aby bol videný výsledok 
mojích prednášok. Len človek s hlbokým presvedčením a skúsenosťami je silný, pretože, keď 
uveríte hocikomu, nemáte žiadnu soľ. Ja verím, že Boh sa rozpráva s ľuďmi podľa toho, koľko 
majú soli. Ak máte soľ, povie vám: " Keď vstanete, choďte okopávať svoju vinicu a zasejte 
svoje pole ". Ak ste sudca študujte svoje prípady, a pod., a budete mu rozumieť. Ak nemáte soľ, 
ľudia vás pošliapu, olúpia vás, ukradnú vám peniaze, oberú o manželku, deti, dom. 
Boh hovorí, " Pošliapanie je nevyhnutné pre tých, ktorí nedokážu na zemi vykonať svoju prácu 
".Ľudia sa často pýtajú, " Prečo to vo svete nejde dobre?" Vo svete niet soli. Dajte ľuďom soľ! 
Nie je potrebné veľa soli - potrebujete len štvrť kila soli, o ktorej vám hovorím. To bude stačiť 
na osolenie celého Bulharského národa, tak aby sa mohol stať úžasným národom aspoň na sto 
rokov. Viete ako dlho musia vaše továrne pracovať na vyprodukovaní tejto soli? Akýsi vedec 
vypočítal, že pôvodná substancia z ktorej bol vytvorený svet bola tisíckrát ľahšia než vodík a na 
získanie len gramu tejto pôvodnej substancie by všetky továrne na svete museli pracovať tritisíc 
rokov. 
Ste soľ, a aby ste získali túto soľ, musíte tomu zasvätiť celý svoj život. Ak by ste mali len jeden 
gram tejto soli, boli by ste najbohatšia osoba na svete. Kamkoľvek by ste šli, liečili by ste ľudí. 
Keď vstúpite do domu, kde sú manželia v sváre, dajte niekomu z nich tejto soli a mier a zhoda 
budú ihneď obnovené. 
Deti sa hádajú - daj im trocha tejto soli; národy bojujú - daj im tejto soli a mier a svornosť bude 
ihneď obnovená. Poviete, " Aký druh alchimického prvku je táto soľ, čo je to za ohromnú silu!" 
Pri vstupovaní do kostola kňaz, ktorý má túto soľ utíši každého človeka a všetci sa otočia k 
nemu. Ľudia chcú soľ, a ak ju nemajú, nemôžu mať úspech. Nehovoril som v tom zmysle, že by 
som vás súdil; len uvádzam neduhy, ktoré sú bežné všetkým ľuďom, nie len Bulharom. 
Každý človek na zemi má neduhy. Keby sme boli dokonalí, boli by sme medzi anjelmi, pri Bohu. 
Ale pretože sa musíme vyvíjať, Boh nás poslal na Zem - miesto múdrosti, kde môžeme byť 
poučení veľkými lekciami. 
Dnes vám prednášam o soli. Prečo? Pretože všetci chcete byť šťastní. V skutočnosti každý 
človek može byť šťastný, ale musí získať schopnosť si to šťastie udržať, nie len dosiahnúť ho. 
Vstanete ráno dobre naladený a poviete, " Aký som šťastný". Prejde päť alebo desať minút a 
stratíte toto šťastie, tento dobrý stav. Prečo? Nemáte v sebe soľ. Pod slovom "soľ" rozumieme 
svet so všetkými jeho formami, pretože bez formy nemôžete zadržať esenciu. Preto hovorím, že 
svet je skutočne - reálny a skutočne nereálny. Skutočne reálny je svet, ktorý má všetky formy s 
ich obsahom, ale skutočne nereálny je svet, ktorý má formy bez ich obsahu. 
Sú ľudia, ktorí sú skutoční, no nereálni, pretože majú telo, ale nemajú soľ. Ak nemáte soľ, 
nemôžete pochopiť čo je Božská radosť, Božská dobrota a láska. Len prostrredníctvom soli, 
pomocou rovnováhy medzi vašou mysľou a vaším srdcom, v pokojnom stave, môžete chápať 
tento Božský svet. 
Kristus povedal, " Soľ, ktorá stratila svoju chuť musí byť vyhodená von a pošliapaná ". Preto 
som vám už mnohokrát hovoril, že utrpenie je nevyhnutné pre tých, ktorý potrebujú získať 
slanosť. Slanosť je cesta ku svetlu; svetlo je cesta k láske a láska je cesta k Bohu. 
Akonáhle začneme hľadať Boha, svet zmení podobu, ktorú mal doposiaľ. Všetci, ktorí ma dnes 
ráno počúvajú si občas myslia že svet má zmysel, a inokedy že nemá, že žiť v ňom je ťažké. 
Máte priateľov, ktorí vám nerozumejú; deti, ktoré vás nemilujú; uprostred veriacich tiež 
nenachádzate porozumenie. Umenie spočíva v tom, pochopiť kde sa stala chyba. 
Nemajú soľ oni alebo vy? Kde je soľ, tam je právo; kde nie je soľ, tam nie je právo. Ak nemáte 
soľ, musíte povedať, " Musia po mne pošliapať". Všetci ľudia sú časťou Boha, jeho veľkého 
organizmu a v takom prípade nie je doležité kto vás pošliape, nezabudnite, že je - od Boha, v 
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každom prípade sú to Božské ruky alebo nohy, ktoré po vás šliapu. Toto je tisíckrát príjemnejšie, 
než by po vás mal šliapať medveď, ako to praktikujú Bulhari. 
Jeden Angličan hovorí o tomto druhu skúsenosti: šiel do Indie aby študoval život Hinduistov. 
Ako amatérsky športovec jedného dňa vzal svoju zbraň a šiel do hustého lesa loviť. Ako niesol 
zbraň v pravej ruke, pocítil silný úder do ramena a spadol na zem. Potom tigrica, ktorá ho udrela 
ho odniesla do svojho brlohu k malým tigríčatám a povedala im, " Zmocnite sa tohoto 
Angličana, dobre ho pošliapte a dajte mu poriadnu lekciu. Ak sa pokúsi podvihnúť hlavu, 
pošliapte ho". Angličan chcel zdvihnúť hlavu a pozrieť sa čo sa vôkol neho deje, ale tygrica 
zarevala, " Nepozeraj, nie je na čo pozerať, učím svoje deti". 
Angličan neskôr povedal, " Ani mi nebolo tak zle z toho, že moja ruka bola zlomená, ale že mi 
šliapali po hlave a nemohol som sa poobzerať okolo seba." Každý, kto nemá soľ, padne do 
pazúrov tigra. 
Keď sa dvaja mladí berú z lásky, idú do kostola, kňaz sa za nich modlí a každý ich boskáva. A o 
mesiac sa rozídu. Tiger zobral nevestu alebo ženícha. Títo ľudia stratili svoju chuť a budú 
vyhodení von. Ak sa rozviedli, stratili svoju soľ a taký ľudia by nemali spolu žiť. Či už ste muž 
alebo žena, pošliapanie je nevyhnutné. 
Bulhari sa liečia šliapaním jeden druhého. To je príjemná masáž, pekné obrusovanie. Soľ je 
nevyhnutná pre váš fyzický organizmus, pre vaše city a tiež myšlienky. 
Zákon je rovnaký tak pre Anjelský, Božský, ako aj fyzický svet. Moderní filozofovia dávajú 
vlastnostiam duchovného sveta rozmanité pomenovania. Napríklad, nazývajú osobu, ktorá má 
soľ morálnou osobou a osobu bez soli - nemorálnou. Ľudia o niekom hovoria: " Táto osoba je 
vysoko inteligentná, rozumná, " čo znamená, že je v ňom zákon rovnováhy, alebo soľ. 
Inteligencia je soľ, teda pod slovom "inteligencia" sa rozumie stav, kedy sú všetky ľudské 
schopnosti aktívne. Soľ je pôda. Nič na svete nemôže byť bez soli, pretože zem sama by bez 
soli bola púšťou, a všetko by zahynulo. Soľ je rokmi nazhromaždené hnojivo. Neskôr 
prichádzajú ďalšie sily, ktoré budujú náš organizmus. Aby ste nestratili svoju soľ, mali by ste sa 
zdržať nezákonných(hriešnych) túžob. 
Teraz vám poviem podobenstvo. V dávnej minulosti sa v jednom paláci kráľovi narodila dcéra; 
bolo to najkrajšie dievča na svete. Keď vyrástla, otec jej našiel ženícha, mladého dobrého 
mládenca. Tento mladý pár bol tak veľmi v nebi obľúbený, že Boh poslal dole na zem anjela ako 
svojho zástupcu na ich svadbu. Keď anjel prišiel na zem, zamiloval sa do mladej nevesty a 
neželal si vrátiť sa do neba. Začal premýšľať nad spôsobom, ako si privlastniť toto mladé dievča. 
Boh čakal na jeho návrat deň, dva, tri dni, mesiac; ale anjel sa nevrátil. Keď Boh pochopil ako sa 
veci udiali, želal si poučiť anjela o dôsledkoch jeho zlých túžob. Premenil ho na spevavého vtáka, 
ktorý poskakoval z vetvy na vetvu medzi všetkými inými vtákmi. Ako tak Anjel poskakoval po 
okolitých stromoch, všimol si, že ostatní vtáci sa mu vyhli a nevedel pochopiť čo spôsobilo 
všetky jeho utrpenia. Jedného dňa poskakoval po strome a začal lamentovať nad svojím 
životom, keď prišli štyria zbojníci pod ten strom podeliť si svoju korisť. Rozdelili si ju na 
rovnaké diely a dvaja z nich sa rozhodli ísť do mesta a kúpiť jedlo a pitie aby to oslávili. Na 
spiatočnej ceste sa zbojníci rozhodli dať do jedla jed, aby ďalší dvaja, až to jedlo zjedia zomreli a 
oni by si potom podelili ich bohatstvo. Medzitým sa tí čo zostali pod stromom čakať na svojich 
kamarátov rozhodli, že keď sa oni vrátia, tak ich zastrelia a vezmú si ich bohatstvo. Anjel vedel o 
zlých rozhodnutiach oboch strán. Keď sa dvaja, ktorí išli do mesta po jedlo vracali a priblížili k 
tomu miestu, tí čo na nich čakali ich zastrelili; potom obaja zjedli jedlo a otrávili sa. Len potom 
si anjel uvědomil, aké dôsledky vyplývajú z nezákonných(hriešnych) túžob a prečo trpel. 
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Keď vás Boh pošle na svadbu na ktorej On má účasť, nepozerajte na nevestu očami tohoto 
anjela. Ak si muž, chráň sa úslovia, " Ona bude moja ", alebo ak ste žena, " On bude môj ", 
pretože budeš po dlhý čas spievať na strome. 
Spýtam sa vás: " Nie ste takéto vtáky vyhodené z neba "? 
Niektorí sa pýtajú, " Povedzte nám, prečo sme zostúpili z neba "? My všetci musíme zostúpiť 
dole, aby sme sa naučili, že nezákonné(hriešne) túžby majú zlé následky, a pochopiť, že človek, 
ktorý nemá soľ je ďaleko od Boha. 
Ľudia chcú slobodu. Preto ich Boh pošle na Zem a povie im, " Žite podľa zákona mojej 
slobody". Zlá vec v ľuďoch je, že chcú slobodu len pre seba. Podľa Božieho zákona musíme 
porozumieť vzťahom, ktoré medzi nami existujú. 
Zákon Soli hovorí, " Neodopieraj ostatným po čom ty sám túžiš". Mal by si dať druhým šancu, 
aby v sebe tiež vyvinuli svoje vlastné schopnosti. Ak má niekto pole alebo vinohrad, nezáviď mu, 
ale buď skôr vďačný, že všetko majú. Ak vidíš niekoho jazdiť na koni, tak nehovor, " Želám si 
aby ten kôň bol môj "! Buďte vďačný, že ten človek má koňa. Je ho hoden. Keď uvidíte pekný, 
dobre zariadený dom, neprajte si ho pre seba. Ak máte soľ, budete mať všetko čo potrebujete. 
Povedzte Bohu, " Odteraz chcem soľ "! Aby ste presvedčili niektorých ľudí dneška o týchto 
veľkých pravdách, musíte im predkladať mnoho argumentov; zatiaľčo s inými stačí len pokúsiť 
sa ich presvedčiť. 
Len málo z nich s vami hneď súhlasí. Ľudia, u ktorých ešte nie je duchovný zrak vyvinutý 
potrebujú argumentácie, ktoré sú ako tápanie v duchovnom svete. Prostredníctvom pocitu 
postúpnosti si vytvoria jasnú predstavu vecí, ktoré nedokážu pochopiť naráz. V naších úvahách 
o Bohu používame rovnakú analógiu, aby sme si mohli o ňom vytvoriť predstavu. 
Všetky filozofické školy so svojími tlstými obsahmi študovania otázok o Bohu tápu - niektorá 
bližšie, iná ďalej od pravdy. Niektorí sa dotkli malíčkom Boha a hovoria, " Aké malé prsty má 
Boh "! Niekto sa dotkol jeho ruky a hovorí, " Akú veľkú ruku má Boh "! Niekto sa dotkol jeho 
ramena alebo hlavy a také je aj jeho poznanie. Ale toto je len vonkajšia stránka Boha - jeho 
manifestácia v prírode. 
Bolo by čudné, keby sa niekto dostal na strechu môjho domu, nahmatal škrydľu a povedal, " 
Poznám pána Danova. Je tvrdý, pretože som sa dotkol tvrdej škrydle." Keby sa niekto dotkol 
niečoho mäkkého, povedal by, " Aký jemný je pán Danov!" Možem byť tvrdý aj mäkký zároveň. 
Čo rozumiete pod slovom "tvrdý"? Tvrdý ako kameň alebo tvrdý v nejakých presvedčeniach? 
Preto nemôžeme mať pravdivú predstavu o veciach z vonkajšieho dotyku, ale len nejasné ídei. 
Ak nemáte dostatočné množstvo soli, nebudete slaný a poviete, " Život nie je nič iné, než 
jedenie a pitie". Nie som proti jedeniu a pitiu. Nedoporučujem hlad alebo zvrátený pôst. 
Mám odlišnú predstavu o pôste - každý človek by mal jesť toľko, koľko je nevyhnutné pre 
obnovu jeho tela. Každý deň by ste mali využiť určité množstvo chleba, vody a vzduchu pre 
stavbu svojho tela. Niektorí ľudia si myslia, že keď nebudú jesť, že sa stanú lepšími. Nie, keď 
nebudete jesť, stanete sa horšími. Ak chcete urobiť človeka lepším, nakŕmte ho, ak má hlad, 
napojte ho, ak je smädný, a potom keď je nachovaný, dajte mu trocha zo svojej soli a stane sa 
lepším. Ak ho nenakŕmiš, dopustíš sa priestupku. 
Ak sa stretnete so zúfalým človekom, ktorý si chce siahnúť na život, nehovorte mu, že je zlé čo 
chce urobiť, alebo aby si nezúfal. Vezmite ho k sebe domov, nakŕmte ho podľa svojho zvyku, 
dajte mu napiť sa a za hodinu-dve keď bude jedlo strávené mu povedzte, " Teraz sa poďme 
porozprávať ". Dajte tomu človeku pocítiť svoju náklonnosť(priateľstvo), a nechajte ho aby 
vám povedal prečo je jeho život tak temný. Poučte ho a ukážte mu cestu, ktorou by mal ísť. 
Preto vám Boh v tento deň poslal tohoto človeka. 
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Často sa modlíme, " Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď Kráľovstvo 
tvoje, buď vôľa tvoja, " ak však nesplníte jeho voľu tak ako nás On vyzýva, budete v tento deň 
bez soli. Možete urobiť tento pokus: Ak ste v zlej nálade, stretnete sa so svojím priateľom, ktorý 
sa cíti horšie než vy, zavolajte ho do vášho domu, nakŕmte ho a všimnite si ako vás oboch Boh 
osolí. 
Žena, ktorá je nespokojná so svojím manželom stretne ženu, ktorá je ešte viac nešťastná; a keď 
jedna radí druhej a chvíľu hovoria, Boh osolí obidve. Toto je pozitívna kresťanská filozófia. 
Ľudia často hovoria, " Nesmiete jesť priveľa fazule, príliš mnoho mäsa, pretože vytvoria 
usadeniny vo vašom tele. Spýtajte sa sami seba prečo ľudia jedia tak veľa - aby získali soľ. Keď 
majú dosť soli, nebudú veľa jesť. Keď sa stanete normálnym, potom môžete hovoriť o vyššej 
filozófii života. 
Môžete urobiť následujúci pokus, pretože ste všetci zo súčasného, reálneho sveta: môžete si 
povedať, " Teraz prišlo na myseľ p. Danovovi rozprávať o soli; my azda nevieme aká je 
potrebná?" Rozprávam vám o soli aby ste si mohli urobiť tento jednoduchý experiment. 
Prestaňte premýšľať na 5 alebo 10 minút o soli, o jej vplive na váš organizmus, city, dušu a 
myseľ a uvidíte či sa vo vás uskutoční zmena a čo pocítite. Prečo sa javí byť soľ takým aktívnym 
prvkom? 
Ľudia sa mi často sťažujú že sú v zlej nálade - nešťastní. Ale ja im poviem, " Poznám to, pretože 
som tiež na zemi ". " Áno, ale tvoje podmienky sú úplne odlišné od tých naších." Rozdiel je len 
v skutočnosti, že mám viac soli. Dám ti zo svojej soli, ale musíš sa osvedčiť v jej dobrom použití 
a dobre ju rozdeľovať. 
Ak máš nejaký zákvas, uchovaj si časť z neho pre budúce použitie. Keď pijete mlieko, odložte z 
neho na zákvas, nehovorte že ho deti vypili. Odporúčam dnešným ľuďom aby sa neprejedali, 
pretože Boh takýchto ľudí berie zo zeme. V takom prípade sa budete podobať na bulhara, 
ktorému boli dané do úschovy peniaze, a on za ne začal nakupovať neužitočné veci. Muž, ktorý 
mu peniaze požičal to uvidel a požiadal vrátiť peniaze späť aby ich prepočítal a už mu ich 
nevrátil povediac, " Ty nie si človek, ktorý vie vhodne narábať s peniazmi, preto si ich nezaslúžiš 
". Keď Boh vidí že nepoužívame život správnym spôsobom a zneužívame ho, vezme si ho späť. 
Mnohí z vás boli zdraví, šťastní a radostní, ale teraz ste upadli. Prečo? Pretože ešte doposiaľ 
nedokážete vhodne užívať život. Ak máte v sebe soľ, budete zdraví ľudia, zo zdravým telom a 
srdcom. Koncentrujte svoju myseľ na soľ - element rovnováhy a pozdvihnutia - a skúste ho 
pochopiť. 
Hinduisti nazývajú tento element " prána ", to znamená, sila, ktorá v sebe nesie život. Nachádza 
sa vo vzduchu, potrave i vode a odtiaľto môže byť čerpaná. Poviem vám ako je treba jesť. 
Začíname na tomto svete jedením. Keď začnete jesť, prvou podmienkou je vylúčiť všetku 
nespokojnosť. Mali by ste skúsiť milovať každý kúsok chleba ktorý máte, aby energia ktorú v 
sebe má, mohla preniknúť do vášho organizmu, čo vo vás potom vytvorí niečo príjemné. 
Ale čo sa deje dnes? Žena varí štyri hodiny aby navarila chutné jedlo, a keď jej manžel príde 
domov, je zamračený a nespokojný; žena je ako obliata studenou vodou a všetka soľ je preč. V 
následujúci deň je manželka rozladená a jedia bez prijímania akejkoľvek soli, pretože sú 
nespokojní. Obaja sú nespokojní. Manžel povie, " Je toto žena "? Deti hovoria, " Toto je matka 
"? Inokedy manžel kúpi mäso, maslo, vajcia a zasa sú doma všetci nespokojní. 
Aby si bol spokojný, priprav sa a povedz žene : " Všetko si úžasne pripravila ". Keď budete žuť 
jedlo, uvidíte aké chutné bude a aký pocit radosti a šťastia okúsite. Teraz sa sťažujete, " Ako sa 
dá vyžiť z kilogramu chleba "? Ale v štvrtine kilogramu chleba je dosť soli pre vašu obživu. Je to 
naša nespokojnosť, ktorá zapríčiňuje nepríjemnosti. Poviete si, " Keď mám prázdny žalúdok - 
nerozumiem ničomu o takomto jedení ". 
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Nie váš žalúdok je prázdny - váša myseľ a vaše srdce je prázdne. Robil som rozličné pokusy s 
jedlom, niekedy som zjedol len dve jablká a kúsok chleba a býval som spokojný. Nejedzte 
mnoho, jedenie s vďačným srdcom prináša požehnanie.Nebuďte ľahostajní k tejto malej soli vo 
svete, je ako malé pšeničné zrnko, z ktorého sa rodia veľké veci. Predovšetkým by sme mali 
opraviť tieto pocity nespokojnosti, ktoré v nás existujú. 
Muž doniesol 1/4 kilogramu mäsa, 1/4 kila chleba; ďakuj za to Bohu a vtedy sa to všetko 
znásobí. Pretože v živom magnetizme existuje sila, v súlade s ktorou sú všetky častice, ktoré 
majú rovnaké vibrácie priťahované k tomuto centrálnemu magnetizmu. Ak ste potešení jedlom 
ktoré jete, budete schopní pritiahnúť zvonku toľko elementov, koľko je nevyhnutné aby ste boli 
spokojní. 
Niekto povedal, " Nemali by sme piť vodu, tá je pre žaby. Víno je pre nás ". Mali by ste piť 
vodu na prázdny žalúdok, v malých, 100 až 150 mililitrových dúškoch. Mali by ste vypiť od pol 
do litra vody denne, z ktorej bude odobratá nevyhnutná potrava pre vaše tepny. Mali by ste 
dýchať zhlboka cez nos, nie cez ústa, aby ste neprehĺtali veľa prachu. 
Keď sa dnes ľudia naučia prijímať takto tieto elementy - jedlo, vodu, vzduch, ďalšie požehnania 
vzídu samé zo seba. Nemyslite si že vo vás, vo vašej duši sa niečo odteraz vytvorí. Nie, je vo vás 
mnoho spiacich citov. Ľudská duša je bohatá, čaká len na podmienky aby sa rozvila. 
Predovšetkým by ste mali rozvíjať vďačnosť za všetko čo máte. Zadržte svoje oko, nebuďte ako 
ten anjel o ktorom som vám rozprával. Ak všetci príjmete tento veľký " Zákon vďačnosti ", 
urovná sa najmenej 50% problémov na zemi. Potom anjeli, ktorí nás pozorujú zhora, vidiac že 
sme sa dostali na cestu, prídu nám pomôcť. 
Nemyslíte si, že pracujete vo svete osamelí. Zakopte do zeme a uvidíte koľko malých červov 
pomáha roľníkovi, koľko mikroorganizmov pomáha roľníkovi v príprave pôdy a koľko ešte 
iných elementov vytvára zrno pšenice. Napriek tomu všetkému sme ako deti, ktoré sú vždy 
nespokojné, bez ohľadu na to, čo im otec prinesie. Každé dieťa musí byť vďačné otcovi za 
všetko, čo mu on prinesie. Dieťa, ktoré nepobozká svojho otca keď niečo prinesie, nemá soľ. 
Niektorí rodičia hovoria, " Môj anjel ". To je vskutku anjel, ale bez krídel. Dcéra, ktorá neďakuje 
svojmu otcovi a svojej matke a nepobozká ich, je tiež anjel bez krídel. 
Vy, ktorí ma počúvate, povedzte to všetko ostatním. Potom preveríme skúsenosťou, nakoľko je 
táto soľ všetkým potrebná. Dnes Boh šliape po ľuďoch, soliac svet: Angličanov, Nemcov, 
Rusov, Francúzov, a tak ďalej. Odo dneška prichádza dobro do sveta. Želám vám, príduc 
domov, zadovážiť si aspoň gram soli, aby ste boli užitočným členom vašej rodiny, spoločnosti a 
národu. Buďte vďační za všetko, pretože len tak môžete získať požehnanie. Potom budete 
múdri, dobrí, usilovní a pilní. 
Prednáška uskutočnená 25. Marca 1917 v Sófii. 
Preložil Viliam Tkáč 
Marec 2008 
  

Svetlo. 

 „ Ste svetlo sveta „; Matúš 5:14 

Moja posledná beseda bola o soli, ktorá je prvým Božským elementom v živote, ale dnes budem 
hovoriť o druhom prvku - svetle. Pokúsim sa postaviť Kristové slová do súčasného jazyka, 
ktorým sa hovorí v 20. storočí. Čo Kristus myslel slovom "svetlo"? Každé slovo má svoj 
význam. Až keď vytvára určitý vplyv na myseľ alebo srdce človeka, až potom môže byť 
pochopené. Napríklad, ak držíte zápalku, môžete porozumieť jej účinku len keď ju zapálite; inak 
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by nedávala zmysel. Taktiež slová v hovorenej reči sú zápalky; avšak, každý musí mať krabičku 
na ktorej može byť zapálená v správnom čase, aby slovo vytvorilo svoj účinok. Nemali by sme 
byť ako malé deti, ktoré len vyberú zápalky von z krabičky, zapália ich a odhodia preč. Toto nie 
je žiadna filozófia. Je mnoho súčasných spisovateľov, ktorí každý deň vyberajú zápalky von, 
zapaľujú ich a odhadzujú preč. Pýtam sa, aký účinok môžu ich, takto zapálené zápalky vytvoriť? 
Vy sami musíte zvážiť aký by bol účinok takéhoto zapálenia. 
V budúcnosti, slová by mali byť osolené, aby v sebe obsahovali svetlo. Máte ešte nejasnú 
predstavu o svetle. Slová, "osvetlenie" a "svetlo" majú jeden a ten istý koreň, ale osvetlenie je 
odrazom svetla. Svetlo je spojením k onomu Božskému elementu príbuznému ľudskej mysli, 
ktorý nám dáva možnosť rozumného uvažovania, používajúc logiku, obsah a zmysel v našom 
myslení. V modernej fyzike vedci diskutujú nad osvetlením, či prichádza zo slnka, alebo je to 
niečo odlišné. Sú vedci, ktorí namietajú proti ídei, že osvetlenie prichádza zo slnka. Zastávajú 
názor, že je to zvláštny druh energie, ktorá po dosiahnutí zemského povrchu a zrážke s ním sa 
rozbije a tak vznikne odraz svetla. 
Svetlo je vnútorný proces. Je to element, ktorý môže byť vždy testovaný. Svetlo je najreálnejšia 
vec na svete. Je tisíckrát skutočnejšie než tento svet: vytvára ľudské myšlienky a túžby; je to 
sprievodca spirituálneho sveta a existuje vo forme éteru, je to obal ľudského ducha a ľudskej 
mysle; bez neho nikto nemôže myslieť alebo cítiť. Hocikto, kto bol na základnej škole a 
absolvoval strednú školu mal potiaže s riešením určitých úloh. On alebo ona vedia, že tieto 
úlohy, problémy nemôžu byť vyriešené hneď; no ak na nich človek nejaký čas popracuje, v 
mysli sa zjaví akési svetlo a sú vyriešené. Je to svetlo, ktoré ich objasní. 
Dám vám určité pravidlá, aby ste mohli všetko preveriť, pretože nehovorím len teoreticky, ale 
dávam vám pozitývne poznanie, ktoré môže byť overené skúsenosťami. Svetlo je zdravý stav 
ľudskej mysle, atmosféra, v ktorej človek musí stale žiť. Keď spisovatelia stratia toto svetlo, 
stanú sa neplodnými; keď ho stratia učitelia, stratia svoje metódy a nemožu učiť; keď ho stratia 
matky, postrádajú trpezlivosť a lásku k výchove svojích detí. Ak nemáte toto svetlo, nemožete 
manifestovať lásku a pravdu. 
Kristus povedal,"Vy ste svetlo"; Kto "vy"? Prvý element - soľ, zákon rovnováhy, ktorý udržuje 
rovnováhu vo všetkých veciach. Druhý element - svetlo, ktoré pozdviháva veci a utvára ich rast. 
Všetky myšlienky a túžby rastú a vyvíjajú sa lepšie vo svetle. Človek, ktorý žije vo svetle je ako 
ovocný strom pestovaný v úrodnej pôde, produkujúci zrelé ovocie. Keď vaša myseľ prekypuje 
filozofickými myšlienkami, ešte sa neradujte. Može to byť len kvitnutie. Aby ste zistili či máte 
svetlo, vyskúšajte, či vaše myšlienky môžu byť zasiate a či môžu zapustiť korene. Ak človek nie 
je ochotný zomrieť za nejakú svoju myšlienku, znamená to, že sa v ňom ešte nezrodilo. 
Predtým, než podám podrobnejšie vysvetlenie tejto otázky, dám vám príklad z bulharského 
života. Túto históriu mnohí počuli, ale ja ju postavím do nového svetla. Dal som si za úlohu 
oživiť takéto príklady, dať im nový obsah. Príbeh hovorí, že akísi turek, v čase tureckej nadvlády 
navštívil jedného bulharského veľkostatkára. Vo vstupnej miestnosti uvidel na stene tri ikony a 
lampáš, horieť pred nimi. Boli to ikony svätej Bohorodičky, svätého Juraja na koni a svätého 
Mikuláša. "Na čo sú ti tieto tri obrázky"?; spýtal sa veľkostatkára. "Ochraňujú ma od všetkého 
zla a doposiaľ som žiadne zlo neutrpel"; odpovedal veľkostatkár. "Aké čudné, ja mám mnoho 
dobre platených sluhov, ale nechránia ma tak dobre", povedal turek. "Koľko stoja"?; spýtal sa. 
Potom kúpil tie tri ikony, vzal ich domov a osvetlil ikony lampou. Nato vyhnal všetkých sluhov 
preč zo svojho domu a povedal im, " Nepotrebujem viac sluhov, pretože som našiel oddaných 
ľudí, ktorí uchránia môj dom"; Akokoľvek, raz večer lupiči prenikli do jeho domu a olúpili ho. 
Šiel k ikone svätej Bohorodičky a povedal jej, " Nemôžem si na teba sťažovať, si mladá žena, 
máš dieťa, si zaujatá". Otočil sa k svätému Jurajovi a povedal, " Ani na teba sa nemôžem 
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sťažovať, si mladý muž, jazdíš na koni pre svoje potešenie". Nakoniec sa obrátil k svätému 
Mikulášovi a povedal mu, " Ty si starý muž, nemáš žiadne dieťa ani nejazdíš na koni, preto 
potrestám teba"; a prevrhol ikonu svätého Mikuláša. Potom, nejakým spôsobom, mu svätý 
Mikuláš našiel okradnuté bohatstvo a trest bol zrušený. Turek povedal, " Takto sa mi páčiš "! 
Čo predstavuje ikona svätej Bohorodičky? Predstavuje ženu so srdcom a dieťa - to je srdce, 
ktoré vychováva. Človek prišiel na svet kvôli výchove, kvôli obrode svojho srdca a aby ho 
pozdvihol, ako dieťa. Spýtate sa, " Prečo ženy rodia deti ?" Pomocou zákona narodenia vás Boh 
učí, ako vychovávať svoje deti, to znamená, ako pozdvihnúť svoje srdce. Ak matka dá svojmu 
dieťaťu čisté mlieko, bude zdravé; ale ak je mlieko znečistené, dieťa zomrie. 
Čo predstavuje ikona svätého Juraja? Predstavuje ľudskú myseľ a kôň je ľudské telo. Človek 
musí jazdiť na svojom koni, pretože ak nejazdí, stratí ho. 
Čo predstavuje ikona sväteho Mikuláša? Predstavuje človeka dobrého srdca a dobrej mysle, 
ktorý dosiahol najvyššiu pozíciu v živote - múdry Božský život. Musí sa zaoberať 
pozdvihovaním celého ľudstva; preňho všetci ľudia musia byť ako deti. Musí sa obetovať pre 
iných, ako sa matka obetuje pre svoje deti. Ako sa svätý Juraj dobre stará o svojho koňa, dobre 
ho krmí, tak by mentálne zdraví starší ľudia mali vychovávať mladých ludí; a svojím rozumom a 
srdcom ich usmerňovať k rozumnému životu. 
Preto Kristus hovorí," Mesto na kopci nemôže byť ukryté"; Ak máte svetlo, môžete ho odkryť. 
Ak veštec z ruky pozrie na vašu ruku, povie vám či máte svetlo alebo nie; podobne ak vy prídete 
do nejakého Európskeho mesta, poznáte, čo za ľudia ho obývajú podľa usporiadania mesta a 
jeho domov. Keď vstúpite do domu, môžete odhadnúť aká gazdiná v ňom žije. Ak prevláda 
červená farba, je to žena túžob, nestály človek. Tí, ktorí si na seba vezmú červený klobúk, 
červený pás, majú ídeu, že svet je bojisko kde musia zápasiť. Neodmietam bojovnosť, ale musí 
byť založená na Božích zákonoch; musí stavať, nie ničiť život. Ak ničí život, je to anarchia. 
Účelom boja je získanie slobody, a svetlo má iba tento cieľ - urobiť nás slobodnými. Pod 
slovom,"sloboda"; sa rozumie ídea duchovnej harmónie v naších myšlienkach a týžbach, súlad 
vo svete. Každý by mal byť na svojom mieste a tvorivo využívať schopnosti ukryté v jeho 
mozgu a srdci. Súčasný vedci neustále vážia mozgy mŕtvych ľudí za účelom rôznych výskumov. 
Ľudská myšlienka je totiž otlačená v mozgu, ktorý je záhradou. Aká je pôda v ľudskom mozgu, 
taká bude ľudská myšlienka. Ľudský mozok obsahuje také isté zóny, ako sú tie pozemské. 
Myšlienky rastú tým istým spôsobom ako kvety rastú na zemi. Každá myšlienka má formu, ktorá 
môže mať charakter ovce, vlka, medveďa, líšky, hada, pavúka, mravca; všetky tieto formy sú 
vlastnosti formujúce ľudskú povahu. Duchovné svetlo k nám vstupuje podľa toho istého 
zákona ako fyzické svetlo; prichádza zhora a pozdvihuje všetko v človeku. Svetlo rovnako 
pozdvihuje dobré aj zlé zvieratá, bez ohľadu na to či sú ovce alebo vlci. A keď sa tieto zvieratá 
sťažujú že sú trápené, svetlo im povie, " Nebojte sa, budúci rok vás vytvorím znova, len teraz 
trocha pracujte". 
Keď sa sťažujeme na utrpenia v našom živote, svetlo povie, " Buď pozorný a ja vytvorím v tebe 
všetko, čo je potrebné". Avšak netoleruje pochybnosť, slabosť, nedostatok vernosti, čo sú 
záporné vlastnosti. Svetlo je život Božskej harmónie a len ľudia vlastniaci túto harmóniu môžu 
poznať veľkosť svetla. Svetlo - to je inteligentný element. Fyzici dneška hovoria, že ak sa dve 
svetelné vlny dvoch proti sebe ležiacich pólov každá s rozdielnou dĺžkou vlny a vibráciou 
stretnú, neutralizujú sa a tma je výsledkom. To isté platí o duchovnom svetle. Muž je jeden pól 
svetla a žena druhý pól. Spájajú sa pre vytvorenie Božskej harmónie. Ale môžu to dokázať len 
ak ich vlnová dĺžka a úroveň vybrácie sú tie isté. Vtedy v nás nastáva vytrysknutie prameňa lásky; 
vtedy cítime expanziu mysle a srdca. Avšak, pre vytvorenie svetla musia byť dvaja. Keď hovorí 
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Kristus, " Vy ste svetlo "; to znamená, všetci ľudia. Keď hovorí, " Ja som svetlo "; značí " Ja a 
môj otec ". 
Jeden človek nemôže napraviť svet. Kto povie, " Ja napravím svet ", nerozumie zákonu. Vždy 
musia byť dvaja, štyria, šiesti, ôsmi atď. Dvojky, dvojky sú nutné, ktorých sa študenti tak 
obávajú. Dvojice sú zákonom tvorby. Dvojka je v rozpore s jedničkou. Pridaním jedničky k 
dvojke dostaneme trojku, potom štvorku atď. To znamená neustály progres. Pripusťme - ste 
inteligentný človek a stretnete priateľa, ktorého začnete z niečoho podozrievať, nevedno prečo. 
Aby ste mohli niekoho podozrievať, mali by ste mať fakty. Nedopustite pochybnosti ak nemáte 
presné pohnútky. 
Keď sa niekto stane podozrievavý, hovorí " Neviem prečo, ale niečo cítim, усещам - preto som 
podozrievavý "; Toto усещане ešte nie je dôkaz. Napríklad opilec povie " Mám vratký žalúdok, 
tak sa musím napiť trocha vína." Potom zdôvodňuje ďalej, " Prečo by som si nemohol vypiť 
troška viac? Keď sa trocha napijem, cítim sa lepšie ". Avšak tento pocit je len prechodný, 
pretože na následujúci deň sa bude cítiť zle. Ak použijete pravidlo že je dobré sa napiť trocha 
vína a neskôr nadávate, kazíte dobrý účinok vína. Ľudský organizmus je tak stavaný, že neznáša 
nič prebytočné. 
Chémia nás učí, že každý element sa spojí s iným v presnom hmotnostnom vzťahu; alebo 
element kombinovaný s iným s presným počtom atómov, ale len tak mnoho ako je nevyhnutné 
k vytvoreniu zlúčenia, konštantnej zmesy. Toto je zákon. Tým istým spôsobom sa spájajú 
ľudské myšlienky podľa zákona Svetla. Toto svetlo má v spirituálnom svete ešte špecifické 
odtiene. Môžu byť pasívne alebo aktívne. Odtieň, ktorý je odrazom, je pasívny, avšak, keď 
prichádza bezprostredne z prameňa samotného, je aktívny. Každá myšlienka, ktorá spôsobí 
rozdvojenie vo vašej mysli, nie je Božská, je len odrazom svetla. Napríklad, chcete postaviť dom, 
stať sa inžinierom, spisovateľom alebo študovať medicínu; avšak rozdelenie vo vašej mysli 
ukazuje, že predmet ktorý chcete rozvinúť nie je pre vás. Pred oslobodením Bulharska, keď tu 
bolo len niekoľko profesií, otcovia radili svojím synom, aby sa stali lekármi, pretože táto profesia 
je výnosnejšia, vynáša viac peňazí; alebo aby boli inžiniermi a nevyberali si profesie, ktoré neboli 
výnosné. Akým lekárom, inžinierom alebo kňazom sa stane človek, ktorý nemá vnútorný vzťah 
k svojej profesii? Bude sa podobať lekárovi v stredoveku, ktorý mal veľmi jednoduchú metódu 
liečenia: liečil svojích pacientov tak, že im púšťal žilou a vzápätí im dal vypiť teplú vodu, 
následkom čoho pacient zomrel. A čudoval sa, ak iní lekári liečili svojích pacientov úspešne. S 
lekármi dnes je to rovnaké. Dajú liek pacientovi, ktorý potom zomrie. Potom hovoria, že pacient 
mal slabé srdce, alebo sa pokúšajú ospravedlniť nejakými inými dôvodmi. Ale príčina nie je v 
tom. 
Lekár by mal rozumieť ľudskému organizmu a povahe každého pacienta a v súlade s tým potom 
predpísať liek. Sanguinici a cholerici nemôžu byť liečení tým istým spôsobom. Prečo? Pretože 
tieto dva organizmy obsahujú rozdielne elementy, ktoré majú svoje vlastné špecifické reakcie. 
Podľa môjho názoru všetky existujúce ochorenia sú dôsledkom disharmónie, ktorá sa prejavuje 
v Božskom svetle. Koľký z vás veria v posmrtný život? No poviete, " To napísal nejaký veľký 
človek, alebo, že to hovoril apoštol Pavol". Ale aká je vaša skúsenosť tejto reality? Poviete, " 
Keď zomrieme a pôjdeme na druhý svet, potom porozumieme, ak tam existuje život po smrti ". 
Aby ste pochopili svetlo, musíte mať duchovný zrak. Všetci ľudia, u ktorých je tento zmysel 
rozvinutý majú isté znaky vo svojích očiach; majú isté škvrnky okolo dúhovky, имат известни 
петна, ktoré u nich ukazujú stupeň vývoja tohoto zraku. U súčasných západoeurópanov sa tento 
zmysel začal prejavovať ako intuícia, predtucha a tak pod. 
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Jedného dňa sa aj pred vami odhalí veľký svet, v ktorom svetlo prebýva. Toto svetlo prichádza 
zvnútra, nie z vonku. Okultisti dnes hovoria, že ľudia ktorí majú toto svetlo sú obdarení 
magnetizmom. Taký človek je mierny a bezstarostný, miluje a ľahko odpúšťa. 
To, čo súčasných ľudí dnes ničí a kazí je sedem elementov: pýcha, hnev, zmyselnosť, lenivosť, 
lakomosť, žiarlivosť a žiadostivosť. Pýcha nie je od Boha. Boh stvoril človeka majúceho 
sebaúctu, ale ten sa mu odcudzil svojou pýchou. Takí ľudia nosia značky svojej pýchy na svojej 
tvári, rukách a nose. Nezačnem to teraz vysvetľovať, ktoré to sú. Vy sami by ste mali študovať 
tieto veci; mnoho spisovateľov už o tom písalo. Keď v sebe cítite pýchu, že ste niečo významné 
vo svete, pozrite sa do zrkadla a zapamätajte si rysi vašej tváre, výraz vaších očí, zapamätajte si 
celé vaše rozpoloženie. Keď ste v stave lásky a dobroty, pozrite sa znova na seba do zrkadla. 
Kristus povedal, " Nie je nič skryté v človeku ". Všetko je skryté pre slepých ľudí. Niektorí 
hovoria, že som vám odhalil nejaké mystéria. Pre tých, ktorí majú oči to nie sú mystéria. Mám 
jabĺčne semienko vo svojej peňaženke - tu je - to je tajomstvo; zasejte ho a o desať rokov uvidíte 
kvety a ovocie; potom porozumiete tomuto tajomstvu. 
Môžete povedať, " V tom všetkom môže byť niečo nebezpečné ". Bojazlivý nevojde do 
Kráľovstva Božieho. Ako sa líši dobrý človek od zlého? Človek ktorý klame rečni rýchlo, ale 
človek, ktorý hovorí pravdu rozpráva ticho a pokojne, žiada, aby ľudia jeho/jej slová preverili. Ja 
tiež chcem, aby ste vyskúšali všetky tieto veci. Prostredníctvom svetla môžem byť v spojení s 
pokrokovými američanmi, číňanmi, japoncami a s vašími priateľmi na celom svete - svete 
duchovnej harmónie. Ak milujete niekoho kto odišiel na druhý svet, môžete s ním/ňou hovoriť 
inteligentne, rozumne. Isté médiá, ktoré nerozumejú jazyku duchov prekrúcajú pravdu a 
používajú klamstvá. Neklamte, hovorte pravdu, pretože lož má krátke nohy. Pravda sa pohybuje 
veľkou rýchlosťou a jej nohy sú dlhé, tak môže pomôcť nešťastným duchom. Keď niekto povie, 
" Moje nohy sú dlhé ", ja poviem, " Dobre, ale ja chcem aby boli tiež nohy tvojej duše a tvojho 
srdca dlhé; tak môžeš niesť svetlo ". Ak sa toto svetlo v nás vyvíja, sme schopní vyvarovať sa 
90% zla, ktoré sa uskutočňuje v dnešnej dobe. Svetlo je jedným zo základných elementov pre 
výchovu dobrých synov a dcér. Všetkým ženám odporúčam toto pravidlo: nedovoľte svojej 
mysli negatívne myšlienky. A iné: nech tí, ktorí stratili zmysel života pozdravujú slnko každé 
ráno keď vychádza. Pozorujte východ slnka každé ráno a v priebehu mesiaca uvidíte čo pocítite. 
Na jar, keď rozkvitnú kvety a zakvitnú stromy, pozorujte ich a uvidíte výsledok - pocítite zmysel 
života. Čo dnes ľudia robia? Spia do desiatej a v podvečer, keď slnko zapadá idú von potešiť sa 
uhasínaniu jeho svetla. V jeseni idú von na prechádzky keď opadávajú listy. Príroda by mala byť 
pozorovaná v správnom čase. Ale čo dnes ľudia obľubujú? Niekto číta Nový Zákon a čuduje sa, 
čo Kristus myslel istými slovami. Kristus vedel veľmi dobre čítať z knihy prírody. Keď čítam 
knihu, pýtam sa, či jej autor má svetlo alebo nie, a aké farby mu chýbajú. Po prečítaní knihy 
môžem opísať jej autora - aký má tvar hlavy, jeho/jej tvár, ruky, myšlienky atď. 
Niektorí ľudia chcú vedieť kto som a aký som človek. To, čo vám hovorím - to som ja. Ak vás 
olúpim, taký som; ak vás liečim, taký som. Môžete sa opýtať, " Prečo by nás mal liečiť "? Je 
jedno kto vám pomáha, či ja alebo niekto iný. Podľa mňa, by som mal niekomu dať prebytok 
svojích znalostí a svojho života, pretože to nie je moje. Svetlo, ktoré prichádza z môjho vnútra je 
potreba rožširovať von, " Vy všetci ste svetlo ". Už 2000 rokov Kresťania čítajú tieto verše a 
nemôžu to pochopiť. Preto musíte otočiť ikonu vášho Sv. Mikuláša dole hlavou; mal by 
podržať váš dom a vaše bohatstvá, pretože on je váš rozum. Povedzte mu, " Musíš dobre 
uvažovať, alebo ťa budem otáčať dole hlavou ". 
Spýtate sa, " Čo je svetlo "? Keď vstúpi do vašej duše, vaša tvár bude krásna, vaše oči budú 
žiariť, z vaších rúk bude sálať príjemné teplo a budete vydávať príjemnú vôňu. Ale ako ľudia 
páchnu dnes? Veľmi zle. Fialka a nejaké iné kvetiny vám pomôžu ukryť váš prirodzený pach. 
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Fialka ktorú používate vám povie, ";Boh sa v živote prejavuje v pokore, nie v pýche. Ak ste 
údolím dobrej zeme, Boh do vás zaseje najlepšie semienka; ale ak ste holý, pyšný vrch, nikdy na 
vás nič nebude, len večný sneh ". Toto je jazyk fialiek a keď ľudia používajú ich parfém, mali by 
sa naučiť ich jazyku. Avšak, týmto nikoho neobviňujem. Prajem vám všetkým mať vôňu a farbu 
fialky. Keď vyslovíte slovo alebo niečo napíšete, nech je v tom nádherná vôňa. Podľa pojatia 
tohoto svetla sú všetci ľudia farebné kvetiny. Čo je učiteľ, kazateľ, roľník, otec, matka, brat 
alebo sestra? Sú veľké Božské kvetiny. Vydeli ste farbu matky? Keď vstúpite do života svetla, 
pochopíte aká je farba matky. Nie je krajších farieb vo svete ako sú farby matiek, otcov, bratov, 
sestier alebo svojích bližných. Máte tieto farby vpísané vo svojom vnútri? Kto doposiaľ nevyslal 
svoje svetlo najmänej desaťkrát? Kto nezkalil (осакатявал) v sebe farby svojho otca, matky a 
svojích priatelov? Odteraz teda musíme stavať, stavať. 
Ak chcete pozdvihnúť bulharský národ, musíte stavať. Bulharsko potrebuje Soľ a Svetlo, ktoré 
pozdvihujú veci, a preto všetci učení ľudia nad tým musia uvažovať a premýšľať. Bulharsko 
nemôže byť bez Soli a Svetla. Bulharský národ má koreň v zemi a vetvu v Božom svete - tento 
národ musí prinášať ovocie na svojej vetve. Len týmto spôsobom môže byť charakterizovaný 
národ alebo duša. Duše sú popravde individuálne ale súčasne aj kolektívne. Kolektívnosť je 
Zákon Harmónie. Môžeme cítiť svetlo svojou dušou, svojím srdcom a svojou vôľou. 
Iná vec, ktorá ničí Svetlo je hnev. Rozhnevaný človek je bez vôle. Na jednom mieste v Svätom 
písme sa hovorí, " Hnevajte sa, ale nehrešte ". Hnev je určitá energia nezúžitkovaná dobrým 
spôsobom. Každý zažil slabosť po hneve, ktorá ukázala, že nastalo odmagnetizovanie. 
Tretí element, ktorý zablokuje svetlo je zmyselnosť. Je to hrob lásky. Koľko mladých mužov a 
žien bolo kvôli tomu predčasne pochovaných. Láska je harmónia zatiaľčo zmyselnosť - jed. 
Štvrtý element ktorý ničí svetlo je lenivosť. Ak pôjdete do Ameriky, uvidíte, že sa tam okrem 
učiva deti učia aj praktické použitie tohoto učiva. Každý tam pracuje a zarába si na život sám a 
považuje za ponižujúce byť závislý na iných. Ľudia si tam vážia tých, ktorí pracujú. Chcel by 
som, aby sa v Bulharsku každý usiloval pracovať. Toto odkazujem vo väčšej miere obyvateľom 
miest než sedliakom, pretože lenivosť pre nich predstavuje nebezpečenstvo. 
Element závisti je takisto ničivý pre Svetlo. Závisť a pýcha je brat a sestra. Človek, ktorý závidí, 
je tiež pyšný. Ten, koho ovládla závisť (се наслаждава, когато гледа, че другите страдат). 
Pamätáte si Shakespearovu tragédiu " Kupec Benátsky ", kde lakomý žid trval na libre mäsa 
ktorá mala byť odrezaná z tela jeho dlžníka napriek tomu, že tento už bol v stave splatiť dlh? Je 
ešte mnoho iných príkladov, kde sa prejavuje škodoradosť závisti. Dvaja muži šli na súd a po 
ich vypočutí sa súd rozhodol vymerať jednému z nich väčší trest než druhému a spýtal sa ich, 
aký trest by uprednostnili. Ten ktorý by mal ľahší trest navrhol vyklať druhému obidve oči. " 
Ale potom by sme mali tiež vypichnúť jedno z tvojích očí ", povedal sudca. „ Nech," povedal 
muž, "ak druhému vykolú obidve". Človek takej krutosti nemôže mať svetlo. Závisť sa tiež 
prejavuje aj u politikov. V Bulharsku ich je mnoho. Uvoľnite miesto ušľachtilým ľuďom! Ak je 
človek posadnutý spomenutými piatimi neresťami, zastavte ho, ten nie je na svojom mieste. 
Keď Kristus hovorí, " Ste svetlo," má na mysli ľudí budúcnosti. Keď Hospodin vytvoril svet s 
hviezdami, mesiacom a slnkom, povedal, " Toto je pre ľudí budúcnosti." Niekto mi hovorí, " 
Povedz mi, aký bol môj minulý život ?" Je napísaný na tebe. Teraz môžeš máť neusporiadaný 
organizmus, ale to neznamená, že si chorý. Hneď ako zmiznú okolnosti, ktoré prekážajú svetlu, 
táto porucha sa stratí. 
Ďalšia neresť, ktorá ešte prekáža svetlu je lakomstvo - túžba mnoho vlastniť. Dám vám príklad 
lakomstva. V Španielsku žil milionár, ktorý zotročil celé kraje. Všetci ľudia sa naňho sťažovali, 
preto Španielský kráľ prikázal dať ho do väzenia. Vo väzení, keď chcel vodu alebo chlieb, 
zobrali mu 1000 leva za kúsok chleba a pohár vody. " To je najväčšia krutosť, čo sa na mne vrši 
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", povedal väzeň. Kráľ mu odpovedal, " To je tvoj trest, teraz odíť a nerob iným, čo nechceš, 
aby robili tebe ". Preto aj Boh posiela vám všetky tieto nepríjemnosti. Poviete o niekom, „ 
Narodil sa slaboduchý „. Nie je pravda, že ho matka a otec takého priviedli na svet. Ten je sám 
sebe otcom i matkou. Existujú o tom dve teórie: jední hovoria, že matky predajú svojím ďetom 
svoje vlastnosti; druhí, že dieťa existuje v neviditeľnom svete ako vedomá bytosť, vyberajúca si 
vhodnú matku, vhodné prostredie a vplýva na svoju matku, aby jej vnuklo dobré myšlienky. 
Tehotná žena môže určiť, aký bude jej syn/dcéra, podľa druhu myšlienok, ktoré ju ovplyvňujú v 
priebehu tehotenstva. Môžeme sa postaviť duchovnému svetu, ale keď sa jeho zákony stanú 
aktívne, ich sila skoncuje s naším nezmyselným odporom. 
Vy, muži a ženy, ktorí ste tu, ste svetlo. Pre mňa zlo neexistuje. Ja rozumiem, že zlo neexistuje v 
Božej harmónii, ale mimo tejto harmónie existuje zlo. Ak sa rozhodnete žiť vznešený a dobrý 
život, budete mať Svetlo, ono bude s vami. Toto svetlo je inteligentné a všetci starí mystici, ktorí 
majú toto svetlo, vidia nekonečný svet vykreslený najkrajšími farbami, ktoré napĺňajú ich dušu. 
Keď ste v dobrom rozpoložení ducha, máte toto svetlo. Ale nemôžete ho zadržať nadlho. 
Niekedy si myslíte, že hovorím dobre, ale poviete, " Ktovie, aký je jeho cieľ ". Môj cieľ je splniť 
Božie želanie. Nie som z tých, ktorí klamú; doposiaľ som nikoho neoklamal, a ani mňa nikto 
neoklamal. Ničím iným nemôžete získať moju priazeň, jedine dobrotou, Pravdou, Láskou a 
Múdrosťou. Ak sa rozhodnete slúžiť Bohu, (и решите това да правите), len potom Boh 
zostúpi vo svojej veľkosti a urobí z vás dobrých ľudí a veľkých duchov. Prednášam vám o 
živom Hospodinovi, " Hospodinovi dvadsiateho storočia, ktorý zbúra väzenia; oslobodí väzňov 
a prinesie harmóniu, poriadok, šťastie a radosť. Prináša také požehnania, aké si ľudia ani 
nedokážu predstaviť. Premení túto zem na rajskú záhradu a vy, Bulhari, budete v nej žiť. Vy 
všetci budete žiť a keď sa znova stretneme, uvidíte, či to, čo vám hovorím je pravda alebo nie. 
Toto nie sú ilúzie, ako si niekto môže myslieť. Ilúzie majú tieto vlastnosti: napríklad, môžete 
niekoho živiť ilúziami, keď mu hovoríte, že mu dávate jedlo, ale po štyridsiatich, päťdesiatich 
dňoch zoslabne a zomrie. Od ilúzií človek upadne a zhlúpne. (Но ако вашата душа се храни, 
ободрява, живее от някаква мисъл, това не е илюзия.) 
Želal by som všetkým Bulharským mužom a ženám aby boli veľkými - veľkými v Dobrote, 
veľkými v Láske, veľkými v Pravde, veľkými v Múdrosti, veľkými v tejto Božej Pravde svetla, o 
ktorej vám hovorím. Premýšľajte o Svetle. Ono je s vami. Testujte ho, buďte samostatní a 
vstúpte ako včely do každého kvetu, aby ste zberali med. No nezostávajte tam prenocovať - to 
je zmyselnosť - ale zoberte svoj med a choďte k úľu. 
Toto chcel Kristus povedať slovami, " Ste Svetlo ", - " Mesto umiestnené na kopci nemôže byť 
ukryté ". Keď vstúpite do tohoto mesta, pochopíte význam vášho pozemského života. Skúšate 
si predstaviť aký bude váš budúci život. Toto poznanie je vo vašom vnútri a závisí od vášho 
terajšieho života. To isté sa deje s každou húsenicou, ktorá má všetky potrebné elementy pre 
svoju premenu na motýľa. Nebude to dlho trvať a časom sa stanete takýmto motýľom. Teraz 
chodíte po zemi vzpriamení a pýtate sa, „ Existuje iný život ?” Keď sa stanete motýľom, uvidíte, 
že existuje iný život a s pomocou svojích malých krídel, svojej mysle a svojho srdca svetla 
vzlietnete na najkrajší Boží strom, Strom Života, porozumiete jeho významu a budete radostní a 
veselí. 
Prednáška uskutočnená 1. Apríľa 1917 v Sófii. 
Preložil Viliam Tkáč 
Marec 2008 
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Narodenie. 
"Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán". (Ev. podľa Lukáša 2:11) 

"Narodil sa" - toto je najpovzbudzujúcejšie slovo v živote na zemi. Čo obsahuje toto slovo? 
Nerodenie obsahuje povznesenie, dynamický a silný impulz, ktorý podporuje celé ľudstvo k 
dokonalosti. Ľudia sa často pýtajú: "Ako je možné vojsť do Kráľovstva Nebeského?", "Ako sa 
môžeme oslobodiť od obmedzení zákonmi prírody, a môžeme im vládnuť?" Ja odpovedám: 
Keď sa narodíte. Hovorím o slove "narodenie", nie o "znovuzrodení".  
Človek sa znovuzrodil tisíce a milióny krát. Započal svoj život od mikróbu, stúpal, 
prepracovával sa, aby sa narodil, konečne, ako človek v plnom význame slova. Znovuzrodenie je 
proces a narodenie je jeden završený cyklus tohto procesu. Keď sa hovorí v Evanjéliu "Dnes sa 
narodil", rozumie sa, že ten, ktorý začal pred miliónmi rokov, konečne sa narodil. Kto sa narodil? 
Kristus Pán - On sa narodil. Slovo "narodenie" obsahuje veľkú myšlienku, ktorú Boh vložil do 
Ducha. A keď každý z vás zrealizuje svoje narodenie, potom sa oslobodíte a pochopíte zmysel 
života.  
Pretože mnohí z vás ste sa ešte nenarodili, ale sa znovuzrodzujete a v znovuzrodení sa musíte 
jedného dňa narodiť. A anjeli o vás povedia: "Narodil sa v meste Dávidovom". V každom srdci 
a v každej duši sa musí narodiť Kristus. Súčasní ľudia hovoria: "On sa narodil v Jeruzaleme", a 
chodia sa tam klaňať, ale pri tom všetkom nechápu zmysel tohto narodenia: nie je v nich túžba, 
aby žili ako Kristus. Narodil sa medzi hebrejmi, ktorí boli vyvoleným národom, ale ani oni 
nepochopili hlboký zmysel Jeho narodenia - to, čo sebou priniesol pre celé ľudstvo: Božiu Lásku. 
  
Každé narodenie je doprevádzané utrpením. Aby sa narodil Kristus v ľudskej duši, určite je 
nevyhnutné, aby sa zažilo toto utrpenie. Je to rovnaké, ako keď rodí matka - musi zažiť určité 
trápenie, aby obdržala všetko nevyhnutné pre dieťa. Podľa rovnakého zákona je nutné, aby aj 
každý národ alebo ľudstvo, v ktorom sa musí narodiť Kristus obdržal dary, aby pripravili pôdu 
pre Jeho narodenie a aby toto dieťa dospelo. Táto myšlienka sa môže zdať byť trochu kalná, no 
to nech vás netrápi: to závisí na tom, nakoľko sú veci ďaleko alebo blízko a s akým svetlom ich 
rozlišujete. Každý môže pochopiť veci natoľko, koľko má svetla. Keď anjeli zvestovali: "Dnes 
sa narodil spasiteľ", mienia radosť, ktorú priniesol ľudstvu: Mier - najvyššiu manifestáciu Boha. 
Hospodin sa manifestuje ako mier, ktorý je zákonom Harmónie, jednoty rozumu, vyššieho 
charakteru, Lásky, Múdrosti, Pravdy, Dobroty, Spravodlivosti - to je mier. Len tí, ktorý prinášajú 
mier(pokoj) sa môžu narodiť. Vy sa nemôžete narodiť, dokiaľ nepochopíte tieto hlboké pravdy, 
dokiaľ nenadobudnete v sebe mier.  
Teraz zvážme psychologicky slovo "narodenie". Toto slovo má vzťah k mystike. Kresťan, ktorý 
sa chce stáť mystikom a študovať Božiu prírodu, aby si zaslúžil meno "človek" musí dobre 
pochopiť slovo "narodenie". V knihe Genezis ste čítali, že Boh stvoril človeka z hliny, vdýchol 
do neho a ten sa stal živou dušou. Vtedy to bol proces "vdýchnutia", ale teraz - proces 
"narodenia". Objasnil by som vám slovo "vdýchnutie", ale aj moje vysvetlenie by bolo 
nepochopené, pretože v tomto slove je pre dnešných ľudí niečo nevysvetliteľné. Avšak príde 
deň, keď ho pochopíte. Teraz prejdem k protikladom, ktoré vyžaduje zákon narodenia, ktorý je 
zákonom večného vývoja. Skrze tento zákon sa Boh plne prejavuje v našej duši a skrze neho 
Duch pracuje pozitívne. Všetky vaše túžby sú pod zákonom narodenia; cez neho sa prejavuje aj 
vyššie zdokonalenie, Božie vedomie v človeku. Obyčajné ľudské vedomie je temné poňatie.  
O narodení existujú rozličné predstavy. Keď sa vás spýtam na toto slovo, poviete: "Narodenie 
znamená počatie a narodenie dieťaťa". Narodenie sa nechápe vo vzťahu k telu, ale vo vzťahu k 
ľudskej duši, t.j. počatie tohto Božkého zárodku, o ktorom som vám hovoril a jeho narodenie. A 



 

 
129              Narodenie. 

keď povieme :"narodil sa človek", okrem procesu počatia a rastu, rozumieme aj proces poznania 
a múdrosti. Dokiaľ človek nemá poznanie , nemôže povedať, že sa narodil. Aj zvieratá a ryby sa 
znovuzrodzujú a túžia ukončiť tento cyklus znovuzrodení. V bulharskom jazyku slovo 
"znovuzrodenie" znamená prebudovanie vecí. Ak prežúvaš ako vôl, nie je to nič iné, ako 
prebudovávanie. To znamená, že aj my teraz na zemi len prebudovávame určité skúsenosti, 
ktoré sme získali počas miliónov rokov.  
  
Niektorí sa spýtajú: "Odkiaľ pochádzame?" - Z veľkého mora. Možno sa spýtate: "koľko rokov 
sme tam pobývali a ako započal náš odchod?" Po tom, čo Slnko života svietilo na vás tisíce 
rokov, pozdvihlo vás hore a podľa zákona ochladenia tela ste zostúpili dole. To znamená, Duch 
vás pozdvihol, ako slnko pozdvihuje pary z mora a poslal vás na zem. Nemyslite si, že byť tu je 
pre vás veľkým nešťastím - je to veľké dobro. Hovorím vám, niet na svete večšieho poznania, 
než naučiť sa trpieť. Najvyšším prejavom lásky je utrpenie. Kto nepochopil zmysel utrpenia, ten 
je ešte zvieraťom, mikróbom, ktorý  sa ešte mnohokrát znovuzrodí, a naopak, kto pochopil 
zmysel utrpenia, ten sa narodil, ten je človekom.   
Utrpenie je údelom len človeka. Zvieratá netrpia ako človek: údery sú pre nich len masáž. Pes 
šteká, keď je bitý, no keď bitie prestane, utrpenie prestáva. V utrpení je hlboký zmysel života, 
takzvaný "kozmický žiaľ".  Tajomstvo života sa skrýva v utrpení. Ak si chcete osvojiť Božskú 
Múdrosť a tajomstvá prírody, hovorím vám, že niet inej cesty, okrem utrpenia. Keď človek chce 
od Boha, aby ho poslal na zem, Boh sa ho pýta: "Chceš prejsť zákonom utrpenia? Ak chceš, 
pošlem ťa". Ak povie:"Nechcem", povie mu :"Buď pri Mne, vo veľkom mori, pretože akonáhle 
z neho vyjdeš, si už robotník, ktorý sa musí namáhať a trápiť na zemi". A čo je zem? Tá je 
veľkou ženou, vašou matkou, ktorá rodí a pozdvyhuje ľudí. Keď vás raz príjme k sebe, drží vás 
milióny rokov, aby vás prebudovala, dokiaľ vás nakoniec vyvedie hotových a povie: "Toto je 
moje dieťa, ktoré k vám už môže prehovárať Božím jazykom vecí". 
Trocha odbočím. V narodení sa ukrýva veľká sila pohybu; je to najsilnejší impulz, ktorý človeku 
môže byť daný. Keby ste mohli pohliadnúť na slnko okom jasnovidca, pochopili by ste, s akou 
nesmiernou energiou rozosiela svoje lúče. Hovoríte, že kanón je veľmi silný, pretože vystrelil 
granát na vzdialenosť 120km. Ale predstavte si s akou silou a rýchlosťou každú sekundu slnko 
posiela vlny svojích lúčov a koľko kilometrov prejdú, kým sa dostanú na určité miesto! Podľa 
fyzikov je to rýchlosť 300 000 kilometrov za sekundu. Dokážete si predstaviť túto silu? Tieto 
lúče sa postupne oslabujú a ich jas sa obmedzuje, pretože svetlo závisí od sily pohybu. O koľko 
je pohyb silnejší, o toľko silnejšie je i svetlo, až kým táto vlna nedosiahne krajný limit, zastaví sa 
a zmení sa na temnotu. A viete čo je temnota? Je to obrátený proces; výstrel svetla je z dola 
nahor, ale pohyb temnoty, ktorý dosiahne krajného limitu je pohybom zhora nadol, t.j. od 
periférie k centru. Je to najslabší pohyb. Takto je temnota hore a svetlo je dole. 
Ale vy poviete: "My vieme, temné miesto - to je peklo." Čo je peklo? Niektorí si myslia, že peklo 
je špeciálne miesto na mučenie. Čo je miesto na mučenie? Žena, ktorá chce porodiť sa mučí; 
rovnakým spôsobom počala aj zem, a taktiež milióny a miliardy bytostí v nej a nad ňou sa trápia, 
aby porodili. To je peklo. Niektorí tam nechcú byť a želajú si byť v nebi, hovoria: " Ja nechcem 
takéto peklo." Dokiaľ neprejdete peklom, nemôžete sa stať ľudskými bytosťami. Preto práve 
narodenie znamená takéto peklo. Avšak, nie je to také strašné. Človek, ktorý sa narodil a zhrešil, 
odklonil sa od zákona; očakáva ho pád a to strašný. Potom bude hodený do kanóna na slnku, 
vystrelený silnou ranou a bude putovať v priestore milióny rokov a to kde sa zastaví bude 
závisieť od toho, akou silou bude hodený von, od Boha. A keď bude vyhodený von veľkou 
silou a bude putovať 100 miliónov rokov, toľko rokov bude potrebovať, aby sa vrátil. O koľko 
rýchlejšie sa pohybuje priestorom, o toľko pomalšie sa pohybuje naspäť k Bohu. Ale čím viac sa 
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k Nemu priblíži, tým väčšou rýchlosťou ho Boh pritiahne. A preto, aby sa človek narodil 
znamená, aby dosiahol krajný limit, ku ktorému bola jeho duša vyhodená v priestore. Tam sa 
zastaví a započne svoju evolúciu nanovo. Keď takto dokončí svoje znovuzrodenia, potom sa 
narodí.  
Ľudstvo hriechom Adama a Evy stráca nádej. Narodili sa im dve deti, ale ukoristila ich smrť; 
nebol kto ich utešiť, a tak ako niektorí boháči, ktorí nemajú deti sa poľutovali: "Nemáme 
následovníkov - všetko tu zostane cudzím ľuďom", a zostanú deprimovaní. 
 Ľudstvo sa takisto ocitlo v takomto položení, no Boh mu dal nesmrteľné dieťa, aby ho 
oslobodil - to je Kristus. Vo vaších mysliach sa často rodia nové myšlienky. Počul som raz 
jedného kazateľa povedať: "Mám tak mnoho myšlienok, že by ani 10-20 rokov nestačilo, aby 
som ich vyjadril". Ale už po 10 kázaní priznáva, že vyčerpal všetok svoj materiál. Keď si myslíte, 
že máte mnoho ídeí, ste v zákone znovuzrodenia. Neboli nižšie živočíchy stvorené ako prvé - 
blchy, muchy a iné? Vaše mnohopočetné myšlienky majú takú malú cenu, že ich nemôžete 
zapriahnúť do žiadnej užitočnej práce; nemôžu zdokonaliť váš život. Avšak, keď príde základná 
Božia myšlienka, ona bude živá a zajedno s vami; vyvinie sa ako novonarodené dieťa.  
To, čo kresťanstvo nazýva "návšteva Ducha", to je táto Božia myšlienka, ktorú jední nazývajú 
"podvedomie ", druhí - "vedomie", tretí - "nadvedomie"; teozófovia ju volajú "prebudené vyššie 
ja", okultisti - "výnimočný stav velebnosti", a pod. Keď u vás dôjde k tomuto stavu, obdržíte 
pokoj, stálu radosť, ktorá sa nemení. Niekto povie: "Ja mám túto radosť"; ale neprejde pol 
hodiny a zistí, že sa táto "radosť" vyparila! Táto radosť je prechodná, nesúhlasná so zákonom. 
Ako sa môže nejaký drahokam stratiť? Klameš sa: to nie je radosť, je to jednodňová muška, 
ktorá zomrie a ty budeš plakať. Iný hovorí:"Ja mám pokoj, som spokojný"; ale ráno ho 
postretne nejaký problém a hneď začína vráštiť obočie; kde je teda pokoj? To nebol skutočný 
pokoj. Tamten zase povie, "Ja som kresťan, počas desiatich rokov som čítal takých a takých 
spisovateľov - Spencera, Epištoly Sv. Pavla a pod." Oni všetci veľmi pekne rozprávajú, ale čo 
hovoríš ty? Pretože až pôjdeš k Bohu, nespýta sa ťa, čo povedal apoštol Pavol, alebo čo spravil 
Spencer, ale čo si ty vykonal. Nevezmeš sebou apoštola Pavla, ani Spencera: oni pôjdu k Bohu 
sami, ale s kým ty pôjdeš? A preto, toto je základná myšlienka, nad ktorou je treba dnes 
popremýšľať. 
Viem, že niektorí z vás majú pokrivenú predstavu o Duchu: niektorí si myslia, že Duch Svätý a 
zlý duch sú jedno a to isté. Dobrý a zlý duch sú veci diametrálne odlišné. Neexistuje taký zákon, 
podľa ktorého by mala z rovnakého prameňa vytekať voda sladká i horká: tak ako horká voda je 
vždy horká a sladká voda vždy sladká, tak aj dobro je vždy dobro, a zlo vždy zlo. Čo je dobro a 
čo je zlo, to je veľmi hlboká otázka, a ak si myslíte, že za 5-10-100 rokov sa ju naučíte, tak sa 
klamete. Je potrebných najmenej 1000 rokov, aby vás Kristus učil, potom budete mať aký-taký 
pojem o jednom i o druhom.  
Nechcem vás zastrašiť ani najmenej, no chcem vám povedať, aké sú zákony, ktoré nasmerujú 
váš život, aby ste sa oslobodili od niektorých svojích ilúzií. Každý deň a každá minúta života má 
svoj program; je nutné, aby sme dokončili túto základnú prácu dňa, od ktorej závisí náš progres. 
Nemali by ste sa trápiť či porastiete, pretože ja vám hovorím, že určite porastiete. Niekto sa 
pýta:"Porastiem?" - Keď ťa hodia na zem, určite sa vyvinieš. "Za ako dlho?" - 1000 rokov. - "To 
je veľa." Ale 1000 je ľudské číslo; to nie je veľmi veľké číslo. 100 rokov je omnoho viac než 
1000; 10 rokov je ešte viac. V tomto procese sú veci obrátené: 1000 rokov je najmenšie číslo, 
100 rokov je najväčšie. Ste zmätení. Číslo 1000 má tri nuly, ktoré vyjadrujú tri podmienky, tri 
etapy, cez ktoré prejdete. Musíte sformovať tri telá počas 1000 rokov - v poslednej nule 
formujete svoje fyzické telo, keď prejdete do druhej nuly, formujete svoje srdce, a keď vojdete 
do tretej nuly, formujete svoj rozum. Keď dôjdete k jedničke, narodíte sa, pôjdete hore a poviete 
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Bohu: "Tu stojíme pred tebou, Otče - teraz môžeme pre teba pracovať". Toto je narodenie. 
Narodením Krista bola zapísaná jedna veľká epocha - zjavenie Syna Božieho. Preto by sme mali 
my všetci triumfovať.  
Súčasné utrpenia, ktoré máte sú pre vás najväčším požehnaním. Niet nič krajšieho od utrpenia, 
pretože len skrze neho vám Boh dá požehnanie. Keď sa mi niekto sťažuje o svojích utrpeniach, 
poviem mu: "Daj mi svoje utrpenie, ja ti dám svoju radosť". A dodám: "Teraz cítim lahodnosť 
života". On si povie: "Tento človek je veľmi dobrý", ale aj ja v sebe si poviem: "Ďakujem, 
pretože mi dáva viac, než vezme; pre mňa je súženie cennejšie". Aj Boh uprednostnil zanechať 
Svoju veľkosť, Svoju slávu, aby zostúpil na zem a trpel. Existujú pre to dôvody - najväčšia Láska, 
ktorú zjaví Boh.  
Keď začneme vnímať tak, aby sme pochopili vnútorné utrpenie, dôjdeme do procesu pravdy, 
ktorý kresťania nazývajú "spasenie". Nemôžeme byť spasení, ak nerozpoznáme, že utrpenia sú 
požehnaním. Zastav sa a povedz: "Utrpenie, potrebujem ťa, aby som sa narodil". Čím viac trpíš, 
to ukazuje, že si tým bližšie k Bohu. Keď utrpenie dôjde po kritickú hranicu, hneď sa zrodí 
radosť. Matka zakúša najväčšie utrpenie, keď rodí; v ten kritický moment všetci utekajú preč: ale 
keď sa dieťa narodí, všetci sa radujú. Áno, aby sa narodilo, musia všetci kričať - i žena, i muž.  
Rozprávali mi raz o jednej príhode v dedine Nikolájevka, ktorá sa stala pred 50-60 rokmi. Ženu 
jedného dôležitého turka rozbolel zub. Bol v tej dedine jeden bulhar, ktorý ťahal zuby. Turek ju 
vzal k tomu človeku, aby ju zbavil zubu. Dom mal dve poschodia a turkyňa šla hore, zatiaľčo 
turek zostal čakať dole na stráži. V určitej chvíli žena začala jačať, ale aj muž začal jačať dole. 
Zubár sa podivene opýtal: "Vyťahujem zub jednému, prečo kričí aj druhý?" Takto sme aj my 
zviazaní - keď sa ťahá cudzí zub, musíme kričať aj my. Hovorím vám to, pretože žijete v epoche 
veľkých utrpení.  
Je potrebné, aby ste sa na veci pozerali ako mystici, nie ako obyčajní nezúčastnení diváci; aby ste 
vedeli, že utrpenia sú najväčším požehnaním, ktoré nám Boh dáva. Jedného dňa si to overíte. 
Ľudia sa zabíjajú, nastáva hlad, mor, otcovia a matky strácajú svoje deti, sestry sú potupované, 
rodiny zhanobené. Zo všetkých týchto utrpení si musíte vziať úžitok, aby ste trpiacim poslali 
radosť podľa príslovia: "Daj nám zo svojho utrpenia". Sedíte a hovoríte: "Dobre, že nie sme na 
bojovom poli a že nehladujeme". Akú skúsenosť si z toho vezmete? Naopak, vžite sa do 
postavenia ľudí, ktorí trpia, choďte a pomôžte im; potom budete požehnaní. "Ale ako môžeme 
pomôcť?" To je najľahšia vec: ak nemôžete bezprostredne, môžete pomáhať ľuďom duchovne.  
Každý človek je dlžný vziať aspoň polovicu zármutku iného a dať mu svoju radosť. Hovoríte 
mu: "Nech ťa Boh požehná!" Boh skrze vás požehnáva ľudí. Ale vy poviete:" Nech nájde iného, 
nie skrze mňa". Keď elektrický prúd prejde železnou tyčou, zmagnetizuje ju. Ak Božský prúd 
cez vás neprejde, ako myslíte, že sa pozdvihnete? Teraz si všetci myslíte, že vaše ideály boli 
zničené, zborené. Nie su zborené.  
Rozmnožilo sa vo vás mnoho mušiek, chrobákov, rýb, vtákov, cicavcov a keď sa od nich 
očistíte, stanete sa rozumnými. Keď postupne vybudujete svoj chrám, potom príde a narodí sa 
do neho Boh. Že sa pred 2000 rokmi narodil Ježiš Kristus v Jeruzaléme, to vám ani najmenej 
neposlúži. Môžete túto pesničku spievať ešte 4000 rokov, ale to vám nepomôže. Pozdvihnete sa 
len vtedy, keď anjeli vojdú do vašej duše a povedia: "Dnes sa narodil v dome Dávidovom 
Spasiteľ." A keď sa narodí Kristus, bude tam aj Herodes, aj Pilát i najvyšší kňaz Kaifáš. Teraz 
poviete: "Ale to dieťa je nešťastie, chcem sa od neho oslobodiť", a možno ho dáte aj Pilátovi, 
aby ho ukrižoval, a ono odíde k iným. 
Tak ako Kristus opustil Židov a šiel k pohanom, tak aj vaše dieťa pôjde k iným - k takým, ktorí 
mu poskytnú príbytok. Aj vy budete vyvolený, no opustený národ! A keď sa vás spýtajú: "Prečo 
trpíte?", odpoviete: "Pretože sme predali naše dieťa Herodesovi a Pilátovi, aby ho ukrižoval". 
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Preto vám hovorím, že sa musíte zastať svojho Pána a povedať: "Budem žiť s Bohom; ak žije 
On, i ja budem žiť; ak zomrie, aj ja zomriem". A tak, ako po utrpení bol Kristus vzkriesený, tak 
aj vy budete vzkriesení - naučíte sa zákonu nesmrteľnosti. Sú ľudia, ktorí sú blízko vzkriesenia; 
apoštoli boli vzkriesení a pracujú na zemi. Poviete: "Prečo ich nevidíme?" Vzkriesený môže 
vidieť vzkrieseného, ako muzikant rozumie muzikantovi, ako lekár rozumie lekárovi a pod. Je 
nutné mať túto schopnosť, aby ste pochopili, a práve preto ste na zemi.  
A preto sa Kristus teraz objavuje. On skutočne žije, žije medzi vami, pracuje vo vás všetkých. 
Preto, čo ľudia nazývajú "vzkriesenie", to je narodenie, tak nazývajú kresťania vzkriesenie - že 
vstane z hrobu. Pre mňa ste všetci hroby - niekto väčší, iný menší. Vidím rôzne nápisy na vaších 
náhrobných kameňoch: nejaký Jan, toľko rokov žil; nejaká Elena, žila toľko rokov; iný však keď 
zomrel, opäť bol pochovaný v rovnakom hrobe. Koľkokrát zomrela táto Elena nesúc svoj 
pamätník s nadpisom všetkých svojích príbuzných. Pýtate sa: "Kedy budeme vzkriesení?" Aj 
dnes môžete byť vzkriesení, ale vaše náhrobky sú veľmi ťažké. Musí zostúpiť nejaký anjel, aby 
ich odstránil. Tak ako za Krista musel zostúpiť anjel, aby odvalil kameň z Jeho hrobu, o koľko 
viac musí zostúpiť kvôli vám. Kristus v 33 rokoch pretrpel veľké premenenie, ktoré sa nakoniec 
nazýva "vzkriesením". Pod slovom "vzkriesenie" rozumiem boj a výťazstvo dieťaťa nad smrťou.  
A preto sa rodí človek - aby bojoval a zvíťazil nad smrťou. Keď zvíťazíte nad smrťou, príde 
deň vzkriesenia. Niektorí hovoria: "Keď sa narodil Kristus a aj anjeli zhora zvestovali mier na 
zemi, prečo ľudia nenapravili svoj život?" - Pretože sa nenaučili Kristovmu učeniu tak, ako bolo 
treba. Kristus káže tomuto svetu znovu; uvidíte Ho, vážne vám to hovorím. Niektorí z vás Ho 
nevidia. Prečo? Je to veľmi prosté - pretože ste slepí. A dlhý čas budete plakať ako onen slepec: 
"Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou, prilož svoju ruku na moje oči!" Keď sa dotkne vaších očí, 
spýta sa vás: "Vidíte?" - "Vidíme Pane, ľudia sú ako drevo." Potom sa vás opäť dotkne: - "Teraz 
čo vidíte?" - "Ľudia sa pohybujú." Čo to znamená? Že vaše myšlienky a túžby sú najprv nehybné, 
ako drevo. Ale keď začnete vidieť, veci  sa stanú živými, ako ľudia. Potom pochopíte, čo je 
cnosť. Kristus prišiel, aby ukázal, že je potrebné, aby sme zápasili so smrťou, aby sme ju porazili 
a boli vzkriesení. To označuje narodenie. 
Beseda uskutočnená na Vianoce v roku 1915. 
Preložil Viliam Tkáč, Február 2010. 
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Úvaha nad veršom: "Hlavou tvojho slova je Pravda." Prečítam 18-tu kapitolu Evanjélia podľa lukáša, 16-ty 
verš: "No Ježiš ich napomenul a povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im, pretože takýchto je 
Kráľovstvo Božie." 

Hovoríte:"Čo v živote predstavujú deti?" - Deti sú spojovacími niťami v živote. Slabé je v 
prírode spojovacou nitkou. Keď ľudia o niečom hovoria, že je to bezvýznamné, že to nič nestojí, 
musia vedieť, že práve od tohto slabého, niečoho bezvýznamného závisí ich život. To je v ich 
živote spojovacou niťou. Bez tohto spojenia sa o veľkých veciach nedá ani uvažovať. Tak, keď 
sa hovorí o deťoch, mnohí berú tento verš doslova. Po jeho vonkajšej stránke. Avšak, vonkajší 
pohľad na verš ešte neobjasňuje pravdu. Pod slovom "deti" Kristus mieni najmenšiu myšlienku, 
najmenší pocit a nejmenší čin, ktoré sa zrodia v duši človeka. Tieto najmenšie veličiny sú slabé 
ako deti, nedá sa od nich nič očakávať; nemajú nijaký význam, ale v skutočnosti sú v živote 
vážnymi spojiteľnicami.  
Preto o týchto malých veličinách v človeku Kristus povedal: "Nechajte malé deti vo vás, aby 
prišli ku mne, pretože im patrí Kráľovstvo Božie." A skutočne, do Kráľovstva Božieho nemôže 
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vojsť veľký človek, s vedomím o svojom rozume a o svojom srdci, ktorý sa nezaujíma o malé 
veci v sebe. Tým, ktorí sa usilujú vojsť do Kráľovstva Božieho hovorím: "neopovrhujte malými 
myšlienkami, malým dobrom, malým milujúcim pocitom, ktoré sa rodia vo vašej duši. Mnohí 
pozerajú na malý milujúci pocit s opovrhnutím a hovoria: "To je malá vec!" Oni počítajú s 
veľkými vecami bez toho, aby vedeli, že veľké veci sú pre človeka príťažou. Spýtajte sa toho 
veľkého, silného koňa, čo získal, keď nosil celý život veľké, ťažké bremená? Spýtajte sa veľkého 
obchodníka, čo získal potom, čo celý život vstupoval do veľkých obchodov. Spýtajte sa veľkého 
spisovateľa, čo získal po tom, čo celý život písal o veľkých veciach? Všetky veľké zvieratá a 
všetky veľkí ľudia by na záver povedali to, čo povedal kedysi aj Shakespeare: "Byť, či nebyť?" 
Preložil by som túto vetu následujúcim spôsobom: byť veľkým koňom a nosiť veľký náklad, 
alebo byť malým koňom a nosiť malý náklad? Byť veľkým obchodníkom a zaoberať sa veľkými 
obchodmi, alebo byť malým obchodníkom a zaoberať sa malými obchodmi? Byť veľkým 
spisovateľom a básnikom a písať len grandiózne diela, alebo byť malým spisovateľom a 
básnikom a ospevovať v živote to malé? Hovorím, že všetko závisí na prevedení. Obyčajne 
človek začína s veľkými myšlienkami, s veľkými projektami, ale nakoniec končí prácu s malými 
vecami.  
V Písme sa hovorí: "Ja som alfa i omega, začiatok i koniec". Veľké myšlienky sú počiatok, malé 
sú koniec. Ak veľké myšlienky nie su prepojené s malými, prvé sa nezrealizujú. Preto, človek 
musí v sebe zosúladiť veľké impulzy s malými. Ak viete ako ich zosúladiť, budete mať úžitok z 
jedných, aj z druhých pri svojom raste. Niekedy jeden malý impulz, alebo jedno malé želanie 
môže vytvoriť tak dôležité spojenie, že zachráni človeka od veľkého nešťastia. Čo hovoria 
súčasní ľudia? Veľmi často zanedbávajú svoje malé impulzy, myšlienky a želania a po tom 
všetkom očakávajú šťastie, veľké úspechy a zdar. Nejaké mladé dievča fantazíruje, sníva, že 
stretne princa na koni, ktorý sa s ňou ožení. Jedného dňa sa rozhodne utiecť z domu a ide do 
lesa s nádejou, že príde kráľovský syn, aby ju zachránil. Ale čo sa nakoniec stane? Vojde do lesa, 
stratí cestu a nestretne kráľovského syna na koni, ale syna pastiera, vezúceho sa na somárovi. 
Mladá žena si povie," Odkiaľ prišiel tento pastierov syn?" Očakávala som kráľovského syna, ale 
bola som oklamaná". Táto mladá žena sa cíti byť nešťastná, pretože nechápe hlboký zmysel vecí. 
Keď nechápe, zle si to vysvetľuje a s tým prichádza rad nešťastí. V tomto prípade somár 
predstavuje kráľovského syna, ktorého dievča očakáva, a pastierov syn predstavuje malý, krásny 
pocit, prinášaný kráľovským synom.  
Môžete vložiť drahokam do drevenej krabičky a zrnko šošovice do zlatej krabičky. Ktorú by ste 
preferovali: drahý kameň v drevenej krabici, alebo šošovicové zrno v zlatej krabici? Drahokam 
stojí prirodzene viac než drevená krabica a zlatá krabica stojí viac než šošovičné zrnko, ale ak 
skúsite rok o hlade, môžete prichystať niečo s šošovicou, aby ste uspokojili svoj hlad, zatiaľčo 
zlato a drahokamy vám nepomôžu. Šošovica môže byť posadená do zeme a za pár mesiacov 
vyrastie a prinesie úrodu, ktorá vás zachráni pred hladovaním v roku hladomoru, zatiaľčo nikto 
nebude chcieť kúpiť zlatú krabicu a drahokam. Zo zlatej krabice môžete vyrobiť prstene, 
náušnice a iné klenoty, ale kto by ich vtedy kúpil?  
V prírode jestvuje zákon jednoty, ktorý sa potvrdzuje všade v živote, vo vede, v umení. 
Napríklad, ak budeme skúmať poznanie, uvidíme, že medzi všetkými jeho časťami je jednota. V 
takom prípade pravé poznanie je také, ktoré môže poslúžiť človeku ako zdroj inšpirácie, pomoc, 
svetlo. Poznanie, ktoré nie je ani inšpiráciou, ani svetlom, ani pomocou pre človeka je len 
bremenom - nič viac. Poznanie je najväčšie dobro, ktoré Boh môže človeku dať. 
 Prostredníctvom neho človek musí oceňovať rovnako veľké aj malé myšlienky, city a skutky. 
Majúc veľké poznanie si múdrý človek cení malé veci rovnako ako veľké. Boh si cení rovnako 
Slnko i človeka. Slnko skrýva veľkú silu, ale Boh mu dáva také poznanie, ako človeku. Človek 
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hovorí: "Čo môžem urobiť? V čom je moja cena?" - Tvoja cena je v spojení, ktoré môžeš urobiť. 
Ľudská myseľ môže spraviť spojenie medzi slnkom a zemou. Ľudia prišli na zem zvlášť preto, 
aby vytvorili toto spojenie. Ktokoľvek, kto by nechcel vytvoriť toto spojenie bude pokladaný za 
veľkého. Taký človek obracia svoju pozornosť viac k veľkým veciam vo svojom živote, než k 
malým. Zanedbáva deti, t.j. malé veci. Boh stavia týchto veľkých ľudí niekde do priestoru, aby sa 
točili ako kolesá. Nešťastie súčasných ľudí je kvôli ich chtivosti po veľkých veciach, kvôli ich 
veľkým plánom.  
V jednej legende z minulosti sa zem  predstavuje ako mladé, krásne dievča, ktoré Boh chce 
vydať za mladého, pekného pastiera. Ona povedala: "Bože, ja sa nechcem vydať za takého 
prostáka. Túžim po niečom veľkom, po veľkom svete. Ak príde nejaký kráľovský syn, za toho 
sa vydám." Boh súhlasil, aby splnil jej želanie a vydal ju za kráľovského syna. Onedlho potom 
porodila synov a dcéry - oni všetci sa stali zločincami. Zem sa vydala za kráľovského syna, ale do 
dnes sa nachádza vo veľkých skúškach kvôli synom a dcéram, ktoré od neho porodila. 
Pochopila svoje postavenie a často si povedala: "Mala som si vziať syna pastiera! S ním by som 
aspoň nepodstupovala také veľké skúšky, aké prežívam dnes." Nielen ona, ale aj jej deti do dnes 
hovoria: "O koľko lepšie by spravila naša mama, keby sa vydala za nejakého prostého človeka, 
bez titulu a bez mena, ale ktorý by priniesol šťastie do celého domu." Skutočne, je lepšie dať 
prednosť pastierskému synovi, ktorý prinesie vnútorné šťastie, než kráľovskému synovi, ktorý 
prinesie nešťastie. 
Takže, toto sú alegórie, nad ktorými je potrebné popremýšľať. Človek sa zrieka malých ídeí, 
ktoré Boh do neho vložil na úkor veľkých, ktoré prijíma zvonku. Chce sa stať kráľom, byť 
pekný, bohatý, silný. Aj to nie je zlé, ale šťastie nie je postavené na kráse, sile, bohatstve. Byť 
kráľom, to ešte nie je šťastie, byť pekným, to nie je šťastie. Keď je mladá žena pekná, všetci ju 
chcú. Akonáhle si všetci ľudia želajú súčasne jedno a to isté, prináša to nešťastie. V takom 
prípade sa pekný človek musí postaviť ľuďom s nožom v ruke, aby sa chránil, aby uhájil svoje 
vlastnictvo.  
Tak, hlavnou myšlienkou je, že človek by nemal vstupovať do rozporu so svojím názorom a 
hovoriť: "Nadarmo žiješ svoj život. Akurát stratíš roky, bez toho, aby si niečo získal." Takéto 
veci nie je dobré hovoriť. Rád by som vedel, čo tým myslíte, keď hovoríte, že ste stratili jeden 
rok, napríklad? Za jeden rok sa zem raz otočí okolo slnka.To znamená, počas tejto doby 
vykonala veľa práce; dala každému aspoň jednu lekciu. Preto, keď niekto povie, že rok minul 
naprázdno, tak ja chápem, že on sa nemohol naučiť lekcii, ktorá mu bola daná. Ak by sa naučil 
svojej ulohe, splnil by vôľu Boha a obdržal by jedno malé dobro. Jeden stratený rok predstavuje 
jednu malú myšlienku, spojenie, ktoré človek zanedbal. Keď sa tak stane, človek môže ľahko 
znovu získať tento rok. Ako ho získa? Keď spraví toto malé spojenie, t.j. keď nezamieta malú 
myšlienku. Malé myšlienky napravujú chyby, nie veľké. Preto, ak nejako zhrešíte, choďte k 
malému, tam to napravíte; ak niečo stratíte, choďte k malému, tam to nájdete. A preto tiež, 
matka nachádza pri svojom dieťati to, čo stratila. Čo matka stratila? Svoju lásku.  
Každá žena, ktorá stratila svoju lásku, by sa mala stať matkou, porodiť dieťa, aby našla svoju 
stratenú lásku. Prečo sa rodia deti? Aby priniesli stratenú lásku svojim matkám. Prečo 
prichádzajú malé myšlienky k človeku? Aby mu priniesli stratenú lásku. Malá myšlienka je malé 
svetielko, ktoré tu-tam zasvieti v tmavej, čiernej noci. Predpokladajme, že kráčate zúfalý tmavou 
nocou, stratili ste cestu, ale náhle niekde v diaľke zazriete lúč svetla. Tento lúč prebudí v tebe 
radosť, že si našiel cestu. Jedna malá svieca v temnej noci ti prinesie veľkú radosť.  
Musíme byť vďační Bohu za malé veci, ktoré slúžia veľkým. Malé myšlienky, pocity a činy, t.j. 
malé deti sú malí anjeli, ktorí zostupujú na zem, aby spasili ľudstvo. Zoberte si napríklad, bol 
Kristus veľký človek? Bol kráľom? Mal k dispozícii vojská? Volali Ho Kráľ Židovský, ktorý 
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prišiel, aby spasil židovský národ, ale najvyšší kňazi, ako aj zákonníci a farizeji hovorili: 
"Nechceme tohoto človeka. Berte ho preč, nech si ide! Od Neho nemôžeme nič očakávať. On 
nemôže byť Mesiáš."  
Tak je to, ľudia majú zvláštne myšlienky. Očakávajú, že príde dobro odtiaľ, odkadiaľ nemôže nič 
prísť. Pozoroval som, ako sa správa mladá žena, ktorá zazerá na mladého pekného chlapca. 
Prehliada si ho zdola-nahor, skúma jeho ruky, nohy a hovorí si: "Tento mládenec je silný. On mi 
môže byť v živote oporou." Myslí na to, čo sa nemôže stať. Mlčím, nič jej nehovorím, ale 
usmievam sa a myslím si: aký výprask dostaneš od tohoto zdravého a silného mladíka! Najprv 
okúsiš jeho zdravé, svalnaté ruky. Po roku stretnem tú istú dievčinu, už vydatú za tohoto 
mladého muža a hovorí mi: "Ah, veľmi som sa sklamala v tomto človeku! Predtým, než som sa 
vydala sa mi zdal byť dobrý človek, ale čo sa stalo? Veľmi ma bije - bije a nepremýšľa, že ma to 
bolí. Keby som vedela, že bude taký, nevzala by som si ho."   
Hovorím: pekné je veľké, ale strašné. Malé, slabé si nedovolí ťa zbiť, ale veľké, silné aj tri razy 
za deň ťa môže zbiť. A keď sa niekto opýta, aká je cesta, ktorou by mohol slúžiť Bohu, 
odpovedám: Láska je jediná cesta, po ktorej môže človek správne slúžiť Bohu. Láska je jediná 
Božia sila, ktorá sa zaoberá najmenšími vecami vo svete. Okrem toho, láska je tá mocná sila, 
ktorá sa zaujíma o nepodstatné veci, na ktoré nikto neobracia pozornosť. V malých veciach leží 
rozuzlenie všetkých ťažkých úloh; v nich sa skrýva tajomstvo života. Ak príde Láska, prinesie v 
sebe všetky stratené veci. A tak, ak chcete byť silní, spriateľte sa s malými, slabými; potom 
rozpracujte myšlienku lásky a vložte ju do svojho života. Keď stretnete jedno malé dieťa, alebo 
slaboduchého človeka - neprehliadnite ich. Pozoruj najprv čo potrebujú a hneď im pomôž. 
Neprehliadajte v sebe malé a slabé. Ak vám príde do mysle nejaká malá myšlienka, alebo do 
srdca nejaký nežný pocit, uvoľnite im cestu, realizujte ich. V budúcnosti vám prinesú veľké 
dobro. Mnoho ľudí si praje vedieť, či budú alebo nebudú šťastní, či ich deti úspešne ukončia 
školu, či sa v živote dobre uplatnia a pod. Za týmto úmyslom, keď počujú o nejakom veštcovi, 
hneď k nemu idú, aby im niečo predpovedal. Môže im niečo povedať alebo nemusí, no najprv 
opýta peniaze. Jedno musia vedieť všetci ľudia: Boh určuje človeku osud - nikto iný. 
 Preto, osud človeka nie je niečo fatálne. Určuje sa podľa ich myšlienok, citov a skutkov. Takže, 
nie je v nikoho silách oslobodiť človeka od jeho vlastného osudu. Ak je niekto, kto mu môže 
pomôcť, tak je to on sám. Ako? Ak zmení smer svojích myšlienok, citov a skutkov. Akonáhle 
zmení svoje myslenie, cítenie a skutky, súčasne s tým aj Boh zmení svoje rozhodnutie, týkajúce 
sa jeho. Avšak, človek chce, aby sa veci diali podľa jeho uváženia, bez toho, aby niečo zo seba 
samého obetoval. Nie, ak človek zmení svoje myšlienky, city a činy správnym spôsobom, aj Boh 
zmení svoje riešenie týkajúce sa neho. V starom zákone je napísané: "Podľa vaších myšlienok, 
citov a skutkov vás odstráni spred svojej tváre naveky."  Potom židia spoznali svoje omyly a 
kajali sa. Boh im povedal:"Ak sa budete kajať, obráťte sa ku mne a ja zotriem vaše hriechy." A 
oni sa obrátili a Boh k nim bol milosrdný a dobrosrdečný.  
Pýtam sa: môžu sa odpustiť hriechy človeku, ktorý sa nikdy nekajal? Inými slovami povedané: 
môže človek jesť v hostinci, kde sa pripravuje najhoršie mäso? - Nemôže. Preto, dobré 
myšlienky, city a činy sú najväčšou vecou, ktorú môže človek robiť a dať. Pre tento cieľ človek 
musí v sebe chrániť absolútne čisté myšlienky, bez akejkoľvek chtivosti. Nech spraví v sebe 
jeden krok, nech si predstaví, že obetuje všetko, čo má pre Boha, bez toho, aby niečo očakával. 
Alebo, nech sa nejaký kráľ pokúsi vzdať svojej koruny a ide kázať o Bohu. Koľkokrát sa bude 
tento kráľ odhodlávať a odkladať, a nakoniec, možno to urobí a možno nie. Toto je stav, v 
ktorom sa nachádzajú všetci ľudia.  
Je ľahké, aby človek odmietol korunu, ak vie, že aj bez koruny je stále kráľom. Každý človek je 
sám o sebe kráľom a sú ľudia, ktorí zaujímajú pozíciu kráľov aj navonok. Avšak je nutné vedieť, 
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že tam, kde je panovanie, je aj povinnosť. Nie je ľahké postavenie kráľa. Ak si kráľom nejakého 
národa a môžeš mu ukázať cestu Pravdy, budeš pre neho zapálenou sviecou. Dokiaľ nebude pre 
svoj národ zapálenou sviecou, nikto ho nevidí, ale akonáhle sa stane zapálenou sviecou, všetci 
ho uvidia. Potom aj najmenší omyl bude všetkými spozorovaný.  
Keď človek spraví nejaké dobro, alebo si len pomyslí, že ho urobí, hneď býva postavený pred 
skúšky. Napríklad, nejaký človek chce, aby ho ľudia milovali a i on ich chce milovať. No hneď 
je postavený do skúšky, či si zaslúži, aby ho milovali a aby on miloval. Každý mal podobné 
skúšky. Milujete nejakého svojho priateľa, i on miluje vás. Po niekoľkých rokoch na vás nájde 
nejakú chybu a odmietne vás -hľadá si iného priateľa. Prečo? Každý človek hľadá v živote niečo 
dokonalé. Jediná vec, ktorú človek nemôže vo svojom živote odmietnúť sú malé veci - deti. 
Napríklad, matka nikdy nemôže odvrhnúť svoje deti. Ak odvrhne svoje deti, vymaže svoje 
materstvo - nič viac. Ak človek odvrhne od seba lásku, nech je v akejkoľvek forme, zbavuje sa 
radosti, šťastia, dobra, ktoré môže získať. Všetky tieto veci ho jedna po druhej opustia. Kto v 
sebe odvrhne Lásku, vystaví sa najväčším utrpeniam: život sa stane nezmyselným, stane sa 
nespokojným, smutným, zamračeným. 
Niekto povie: Neviem prečo som taký smutný." - Si smutný, pretože si pohrdol, pretože si 
odvrhol jedno z malých detí lásky. Ak odvrhneš jedno z jej deti, povie: "Pretože sa zriekaš 
môjho dieťaťa, ja sa zriekam teba." Láska prechádza a odchádza popri tebe, ide si preč a ty 
zostávaš so svojími veľkými myšlienkami a citmi. Po tom všetkom hovoríš, že slúžiš Bohu, ale 
ľudia ťa nemilujú, nechápu ťa, atď. To je tiež možné, ale ak si skutočne v zhode s veľkým 
Božím zákonom - s Láskou - neznepokojil by si tým, či ťa ľudia majú radi alebo nie. Avšak, ak 
nie si v zhode s veľkým zákonom lásky, aj keby ťa ľudia milovali, aj keby si ťa vážili, budeš 
prežívať vnútorné obavy. Teraz myslím na vnútorné stavy a vzťahy ľudí, nie vonkajšie, pretože 
tie druhé spočívajú na pravidlách, absolútne odlišných od tých, na ktorých spočívajú vnútorné.  
Sila človeka je postavená na vnútornej jednote, ktorú môže v sebe vytvoriť. A o túto jednotu by 
sa mal zvlášť usilovať. Táto jednota sa dá dosiahnúť len cez použitie malých vecí v živote. Dáte 
niekomu malé cvičenie, ale on povie: "Čo môžem dosiahnúť takýmto malým cvičením? Čo z 
toho, či vystriem ruku vpred alebo do strany?" Ak spisovateľ vezme pero do ruky a povie, že nič 
nemôže napísať s týmto malým perom, skutočne, nič neurobí. Avšak, ak vytrvá, pero zapíše celé 
riadky a strany, vytvorí niečo pekné. Ak chce spisovateľ vytvoriť náhle niečo grandiózne, nič 
nenapíše. Napríklad, pozrite sa ako vo svete pracuje ľudský jazyk. Najkrajšie veci sú povedané 
týmto malým orgánom. Spása sveta závisí takisto na tomto malom orgáne. Ak sa začne tento 
orgán pohybovať, akokoľvek je malý, vykoná veľké veci. On urovná, skrotí, vyrieši mnoho vecí. 
Nemalú prácu urobia aj očné viečka. Vidíte ich, dva malé  orgány, no bez nich je to nemožné. 
Na pohľad nič nerobia, len sa otvárajú a zatvárajú. Avšak, sú strážcovia očí, chránia ich od 
prachu, od mušiek, i od akéhokoľvek poškodenia. Viečka sú malé orgány, no veľmi dôležité. 
Ľudia im nevenujú pozornosť, ale oni sa neurážajú, potichu robia svoju prácu - chránia oči.  
Súčasní ľudia sú často riadení ambíciami a hovoria, že môžu vykladať rôzne verše z Evanjélií. 
Spirituálni ľudia to hovoria takisto. Ja však hovorím: nie je výklad ako výklad. Je len jeden 
správny spôsob výkladu. Ak hovoríme o obvyklom výklade, to je možné každému, ako každý 
môže povedať, že 2x2=4. Aj filozóf hovorí, že 2x2=4, aj malé dieťa hovorí, že 2x2=4. Abaja 
majú rovnaký výsledok, ale je rozdiel v riešení tejto úlohy. Rozdiel je v tomto. Ak vojdete do 
nejakej záhrady s dieťaťom a s filozófom, filozóf povie, že 2x2=4 a dá vám štyri malé jablká. Aj 
dieťa povie, že 2x2=4, ale dá vám štyri veľké a krásne jablká. Od ktorého z nich by ste si želali, 
aby vyriešil problém: filozóf, ktorý rieši úlohu doslova a dá vám štyri malé jablká, alebo dieťa, 
ktoré vám dá štyri veľké, krásne jablká? Dve duše sa hádajú, ktorá má v srdci viac lásky. I jeden 
miluje, aj druhý miluje, ale viac miluje ten, ktorý keď spočítal, že 2x2=4, súčasne dal štyri krásne, 
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zrelé jablká. Tento počíta lepšie než ten prvý.  A tak sila, veľkosť človeka je postavená na 
aplikácii Božieho zákona. Podľa tohoto zákona je nevyhnutné, aby sa človek správal voči iným 
ľuďom tak, ako sa správa k sebe samému. Avšak, dokonalý čin je taký, ak človek postupuje voči 
iným ľuďom tak, ako voči nim postupuje Boh, t.j. rovnakým spôsobom, ako ich vníma On.  
V Božej mysli má každý človek patričné miesto. Aj najmenšie stvorenie zaujíma v Božej mysli 
vysoké miesto. A o čokoľvek  poprosí Boha, jeho modlitba je počutá. Niekto povie: "Každý deň 
sa modlím k Bohu, ale žiaden hlas, žiadna odpoveď. Prečo? - Pretože tento človek sa alebo 
nevie modliť, alebo prerušil svoje spojenie s Bohom.  
Dvanásť biskupov sa zišlo v lese, aby sa za niečo modlili. Dlho sa modlili, no neobdržali žiadnu 
odpoveď. V tom čase okolo nich prechádzal jeden prostý, bohabojný roľník, ktorý s oslíkom 
viezol drevo na predaj. Zastavili ho a povedali mu: "Počúvaj, prosíme ťa, pomodli sa k Bohu, 
aby sa podarila jedna veľmi dôležitá vec." On sa horlivo pomodlil k Bohu a práca sa podarila, 
ako bolo treba. To znamená, že modlitba prostého človeka bola prijatá. Po tomto sa biskupi 
pochválili, že sa im práca podarila vďaka ich modlitbe. Stretli sa po druhýkrát, aby sa za niečo 
pomodlili, ale ich modlitba nebola prijatá. Tentokrát drevorubač nedošiel, a práca sa im 
nepodarila. Koľkokrát sa drevorubač pomodlil k Bohu, vždy dostal odpoveď na svoju modlitbu. 
Koľkokrát sa biskupi pomodlili k Bohu, ani hlas, ani odpoveď.  
Hovorím: nie je väčšou vecou pre človeka než to, aby pochopil, že zaujíma v Božej mysli jedno 
čestné miesto. Ak to chápe, akonáhle sa obráti k Bohu so svojou modlitbou o niečo, jeho 
modlitba bude prijatá. A preto, všetci sa musíte snažiť o to, aby ste boli milí Bohu a aby ste 
zaujali v Jeho mysli jedno vysoké miesto. Toto musí byť ideálom každej duše. Nič nemôže byť 
dosiahnuté plačom a slzami. Boh nepotrebuje ľudské slzy a plač. Ak chcete dosiahnúť svoj ideál, 
zaoberajte sa najmenšími vecami, z ktorých Boh stvoril svet. Pre tento účel je nevyhnutné, aby 
ste vo svojej duši podržali posvätnú myšlienku na Boha. Vylúčte akúkoľvek negatívnu myšlienku 
o Bohu! Vylúčte akýkoľvek negatívny pocit k Bohu! Nič, čo bolo Bohom vytvorené nepripúšťa 
žiadnu zmenu, žiadnu kritiku. Ak dôjdete k Božskému, či ho pochopíte alebo nie, ono je vždy 
pravé. Ak dôjdete k Božskému, tam sa najprv koná, a potom sa myslí. Chceš slúžiť Bohu, ale 
začínaš premýšľať, čo sa s tebou stane, ak pôjdeš touto cestou. Ak sa raz rozhodneš slúžiť Bohu, 
viac nemysli; či ťa zabijú, či ťa obesia, či ťa rozrežú na kusy - na nič nemysli. Všetko je možné 
že sa s tebou stane, ale nakoniec sa stane také čudo, aké ľudia nikdy nevideli.  
Keby sa Kristus bál, nebol by došiel ku vzkrieseniu. Bol prikovaný na kríž, kde sa mu dostalo 
najväčšieho zneuctenia, posmechu, že bol Syn Boží, že chcel spasiť svet. Povedali mu: "Ak si 
naozaj Syn Boží, zostúp z kríža, dokáž to, aby sme ti uverili." kristus niesol toto všetko s 
najväčšou pokorou a láskou. A v poslednej hodine hlboko povzdychol a povedal: "Otče, do 
tvojích rúk porúčam svojho ducha. Nech sa stane tvoja vôľa!" Kristus zniesol na kríži najväčšie 
poníženia, za ktoré bol pozdvihnutý: bola mu daná všetka moc na zemi i na nebi. S Ním sa 
dovŕšilo to, čo sa predtým nikdy nestalo - vstal z mŕtvych.  
Teraz sa mnoho ľudí usiluje ísť Božou cestou, ale ak nemajú pred sebou život Krista, nebudú 
ho môcť následovať. Hovoríte, že chcete žiť pre Boha, pre svojích blížnych. Môžete žiť pre 
Boha, i pre svojich blížnych, ale musíte vedieť, že prídu zneuctenia, prenasledovania, posmech. 
Musíte byť pripravení, aby ste prijali tieto skúšky. Je tak aj dnes? Stretnete nejakého Kristoho 
následovníka - je rozrušený  a protestuje proti urážlivému slovu. Hovorí:"Neviem čo teraz robiť. 
Niesom na nič schopný, nikto si ma neváži, nikto si nepraje ma poznať."  - Ak si prišiel na zem, 
aby si ťa ľudia vážili, si na nesprávnej ceste. Neprišiel si na zem, aby ťa milovali a vážili si ťa, ale 
aby si zjavil Božiu Lásku. Potom Boh ukáže svoju Lásku tebe.  
Aj Kristus povedal:"Ako mňa miloval môj otec, tak aj ja som miloval vás." Takže, najprv vy 
prejavte Božiu Lásku k iným a potom Boh prejaví svoju Lásku k vám. Ak nemôžete pochopiť 
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Božiu Lásku, nemôžete pochopiť ani lásku k ľuďom. Prídu pochybnosti, váhavosť, rad 
klamstiev, v dôsledku ktorých sa málo naučíte, ale stratíte mnoho času. Jednu vec by ste mali 
uvážiť: pre pochopenie jednej veľkej pravdy potrebujete vždy hľadať najkratšiu cestu. Keď 
hovorím najkratšiu cestu, chápem správnu cestu k úspechu. Takže, ak chcete byť zachránení, 
hľadajte správnu cestu.  
Hovoríte:"Chceme byť silní." Ak chcete byť silní, dajte možnosť Božej Láske, aby sa skrze vás 
prejavila. Ak prejavíte Božiu Lásku, aj život sa prejaví. Dokiaľ sa ešte život neprejavil, neviete čo 
z vás môže vzísť. Čo sa týka otázky, čo sa s vami stane, nechajte, nech to riešia iní. Keď zasadíte 
pšeničné zrno do zeme, pýta sa ono, čo sa s ním stane? Ono prenecháva túto otázku slnku. 
Nejaké dieťa nosí v ruke žaluď a pýta sa ho:"Čo z teba vzíde?" Žaluď mu odpovie:"Zasaď ma 
do zeme a nechaj ma na pokoji, a slnko povie čo môže zo mňa vzísť. O sto rokov príď na to 
miesto a uvidíš, čo zo mňa vzišlo." Len Boh vie, čo z teba môže vzísť. Si jedno malé semiačko, 
ktoré Boh posadil v zemi. Po čase ty sám uvidíš, čo z teba vzišlo. Ak zostaneš v rukách ľudí, 
prenesú ťa z ruky do ruky, ako malé dieťa, ale nič z teba nevzíde. Nakoniec ťa Boh cez malé 
dieťa posadí do zeme, kde v nasledujúcom roku porastieš, zakvitneš a dáš plody. Keď je tak, 
držte sa malých detí, malých, hlboko ukrytých myšlienok a citov vo vás, malých požehnaní, 
ktoré sa rodia vo vašej duši. Držte sa ich a neprehliadajte ich, ak chcete mať Božie požehnanie. 
Boh vám požehná nie za to, čo si o vás myslia ľudia, ale za vaše myšlienky, city a skutky - nie za 
vaše veľké myšlienky, city a skutky, ktoré sú známe všetkým. On vás požehná za tieto malé, 
hlboko ukryté, utajené vo vašej duši myšlienky, city  a skutky, ktoré nikto nepozná, nikto netuší. 
Boh vám požehná za malé, utajené, za neprejavené semiačka vo vás.  Za veci prejavené ste už 
obdržali svoju odplatu.  
Želám vám všetkým, aby ste boli vzkriesení tak, ako bol vzkriesený Kristus. Avšak, dokiaľ 
dôjdete ku vzkrieseniu, želám vám všetkým, aby ste boli prenásledovaní, zosmiešnení a 
zneuctení, ako bol Kristus. Želá vám všetkým, aby ste boli ukrižovaní a aby ste povedali:"Otče, 
ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa." Bez 
utrpenia vzkriesenie prísť nemôže. Kristus prešiel utrpením, i ľudia ním prejdú. Ak trpí matka, 
aj deti budú trpieť. Ak trpia deti, aj matka bude trpieť. Ja nie som za utrpenie, ale utrpenie je 
nevyhnutné. Sú veci, ktoré sa môžu zrušiť, ale sú veci, ktoré zrušiť nemožno.  
Príde deň, keď všetky ťažkosti, utrpenie pominú. Apoštol Pavol hovorí:" Dnešné utrpenia sa 
nedajú zrovnať s budúcou slávou tých, ktorí milujú Boha." Mnohí hovoria:"Kto vie, ako to 
bude, ale my žijeme teraz." - Kde sú všetci tí, ktorí si mysleli len na to, ako si požiť? -  V 
hroboch. Tam nájdete pamätníky učencov i prostých ľudí, bohatých i biednych, mladých i 
starých, ktorí si žili podľa svojho pochopenia. Tam sú aj všetci veľkí ľudia, ktorí boli úctihodní a 
vážení. A preto, živte malé deti, ktoré Boh miloval, ak chcete, aby vaše cesty boli prijateľné a 
milé Bohu. 
 
Beseda učiteľa Petra Danova uskutočnená 14 Augusta 1932. 
Preložil Viliam Tkáč, Marec 2010. 
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Piatok, 6 1/2 - 7 hod. večer 

I lekcia učiteľa 

(Bolo nás 50 duší a učiteľ. Hovoril k nám pomaly a často mlčal.) 

 

Tajná modlitba. 

 
Chcel by som vedieť, akú máte ídeu vo svojej mysli. Študenti chcú byť vzdelaní, chcú získať 
vedomosti, rozvinúť to, čo je v ich dušiach, mysliach a srdciach. A keď získali vedomosti a 
rozvinuli svoje talenty a vlohy, sú nútení ich uchovať. Pre toto je požadovaná dobrá pôda, takže 
každá myšlienka, ktorá do nej padne, môže priniesť ovocie.  
 
Vy tiež chcete študovať ako študenti a pracovať s vedou. Ale čo znamená slovo "veda"? Ak 
zvážime význam písmen tohto slova, napísané latinkou a v niektorom zo slovanských jazykov, 
vidíme dva rôzne pojmy ukryté v hláskovaní.  
Kombinácia písmen slova napísaného v slovanských jazykoch naznačuje, že vo vede slovania 
hľadajú metódu vyváženia protikladov v živote. Anglo-saská rasa však používa latinské slovo 
"scientia" označujúce pojem "poznanie", "veda" a táto písmenná konfigurácia naznačuje, že je 
zaujímavé študovať spojitosti medzi rozdielnymi formami a nepretržité zmeny prebiehajúce v 
Živej prírode.  
Prvé písmeno "s" v slove "scientia" vyznačuje nekonečnosť. V dôsledku toho, z hľadiska 
okultného, môžete študovať vedu s úmyslom nájdenia metódy, ktorá vám môže pomôcť 
zmierniť rozpory v živote, alebo za účelom nájdenia spôsobu, ako využiť sily prírody. Tí, ktorí 
sa zaoberajú vedou, aby využili prírodné sily sa podrobujú veľkému nebezpečenstvu. 
Nebezpečenstvo spočíva v utajenom egoizme v nich. Zaujímajú vyššie miesto než iní, stávajú sa 
väčšou autoritou vo svojích vlastných očiach, takže hovoria: "Vládneme silám, ktoré môžeme 
použiť tak, ako si želáme." Preto, ja rozdeľujem ľudí na dva kategórie: niektorí z vás chodia ako 
angličania, so silnou sebadôverou, že môžete urobiť všetko, že z vás môže vzísť všetko; a druhí, 
ako napr. Slovania, ktorí hľadajú spôsob vyváženia protikladov, alebo, aby vyliečili bolesti 
svojho srdca. A slovania sú v tomto ohľade bližšie pravde.  
Rozumie sa, na prvom mieste je dôležité, ak si prajete sa zoznámiť s okultnou vedou, musíte sa 
sami študovať: "Poznaj sám seba." Či ste to nepočuli? Keď hovorím, že je potrebné poznať 
seba samého, čo je treba poznať? Vyššie alebo nižšie vo vás?  
Poznať seba samého znamená poznať vyššie - Božské v sebe, alebo inými slovami povedané: 
aby sme poznali Boha. To znamená: poznať podmienky, v ktorých môžeme rásť.  
Podmienky, ktoré slúžia k rozvoju a rastu, ktoré dávajú smer tomuto rastu a rovnováhe síl, ktoré 
v nás pracujú. Teraz pripusťme, že rastiete, váš rozum sa vyvíja, mozok a myšlienky taktiež 
dávajú prísľub; mnoho sa od vás očakáva, ale príde nejaká nehoda a vaša forma sa rozsype, 
nezostane z vás nič. Niekto povie: taký je jeho osud; keď hrnčiar nevyrobí dobre hrniec, aký je 
jeho osud? Pomačká ho a urobí nový. Takže, to čo je vyššie vždy zmačká formu toho, čo je 
nižšie a vytvorí to nanovo, akonáhle to nie je vytvorené dobre.  
Vy mladí si často myslíte, že ste múdrejší, než starí ľudia a hovoríte o nich: "Starí už dožili, ale 
my im teraz ukážeme ako sa žije." Ale po určitú dobu aj títo starí boli mladí a aj oni tak hovorili. 
Tí, tamtí, my - ale po nich prídu druhí, tretí, štvrtí. Týmto spôsobom nemôžete rozriešiť 
základnú otázku života. To znamená, že vy mladí musíte využiť slabosti starých, aby ste sa učili 
z ich skúseností a uvideli ich omyly, ktoré narušili ich život. To je veľa.  
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Teraz vám zadám jednu úlohu, nad ktorou by ste mali popremýšľať. Tu je: Najrozumnejšia 
metóda práce. Je pre všetkých, každý z vás nech popremýšľa, ktorá je najrozumnejšia metóda 
práce. Esoterická veda je postavená na skúsenostiach. Keď niekto vstúpi do hudobnej školy, 
vezme husle a tam vidia, čo môže dať, do ktorej triedy ho dajú. Keď učiteľ vidí, že je žiak 
priemerný, povie: "Nestrácaj čas." Najrozumnejšia metóda práce. To objasní následujúca beseda. 
(mlčanie)  
Poviem vám, aké musia byť vzťahy medzi človekom a živou prírodou. Ale predtým musíte vy 
uviesť, aký máte návrh. To je dnes dôležité. Najlepšia metóda, rozumie sa z hľadiska okultného. 
Z okultného hľadiska, najlepšia metóda je tá, ktorá je aplikovateľná v živote, inak, ak sa 
neaplikuje, odvedie nás z našej cesty dosť ďaleko, odkloníme sa od spoločného cieľa. Pretože 
nie ste na rovnakej úrovni, niektorí z vás sú veľmi objektívni, väčšina z vás sú materialisti, ďalej 
od prírody - materialisti a idealisti a menej idealisti - materialisti. To jest, niektorí dávate 
prednosť ídeám, iní matérii. To je všetko. 
Idealisti hovoria, že ídee všetko vytvárajú. Jestvuje niečo vyššie než sú ídee. Budete využívať 
metódy prírody, ako kvety využívajú slnečné lúče, tak aj vy budete používať metódy prírody 
podľa rovnakého zákona. Potom budete schopní splniť to, pre čo ste sa narodili. Nerobte si 
ilúzie, že tvoríte niečo zvláštne, kto sa pre čo narodil. A v takom prípade u vás preskúmame pre 
čo sa kto narodil.  
Pripusťme, že nohy majú vedomie, prsty a pod. Nohy kráčajú po zemi, nesú spoločný náklad, 
nemôžu si robiť ilúzie o niečom inom. Takisto ruky, oči, uši. Každý človek je vo vnútri prírody 
jedným údom, jedným orgánom tohto veľkého tela a musí vedieť, aké je jeho určenie, ak chápe 
svoje predurčenie, ľahšie môže postupovať. Aké môžu byť jeho funkcie a práca, ktorú môže 
splniť. (mlčanie) 
 
Možno máte voľajakú otázku, ktorá vámi najbližšie zatrasie, zanedlho. Choďte podľa potrieb: 
hladného zaujíma aký bude chlieb, teplý, studený alebo plesnivý. Ak si chcete vytvoriť pevný 
základ, mali by ste aplikovať rovnaký zákon pre získanie poznania. Vy mladí, nemali by ste robiť 
chyby, ako jeden cigán. Jeden malý cigán mal malý kus chleba a syra, išiel do vinice, videl, že mu 
to stačiť nebude a tak vzal listy a jedol ich. Jedol listy a nakoniec vzal chlieb a povedal: Výborný 
obed. Rovnako ja teraz nechcem, aby ste sa nasýtili tými listami a potom prijali okultné poznanie. 
Vyhýbajte sa chybám. Nedovoľte v práci žiadnú chybu. Každú chybu, ktorú spravíte opravte. 
Nie je zlé ak sa spraví chyba, ale je to prečin, ak sa neopraví; nie je hriechom ak príde nejaká 
pokrivená myšlienka, ale je nutné ju napraviť.  
Túžba vášho srdca a vôle musí byť namierená tak, aby ste opravili prehrešok, len týmto 
spôsobom si vytvoríte charakter, vôľu. Predstavte si následujúcu vec: keď vstupujú študenti do 
školy, učitelia sú veľmi milí, ale čím hlbšie do učiva prenikajú, látka sa stáva ťažšou a tento 
dobrý učiteľ sa aj rozčuľuje, zmení svoju povahu. To znamená, že sa zmení vzťah učiteľa voči 
žiakovi. Na prvom mieste musí byť žiak schopný sa učiť a musí sa učiť veľmi seriózne. Každá 
veda má svoje pravidlá a mali by ste sa učiť podľa nich. Potom, vy mladí potrebujete veľké 
sebaovládanie, nie zdanlivé, ale skutočné sebaovládanie. Pretože jestvujú dva druhy 
sebaovládania: jedno je falošné, zdanlivé, navonok, ale vo vnútri je rovnováha stále narušená.  
Dám vám príklad: jeden mladý chlapec sa zasnúbil s jednou krásnou dievčinou, urodzenou, s 
takým sebaovládaním a šľachetnosťou charakteru, akej nebývalo. Pozval si priateľa, aby mu ju 
predstavil. Ona šla a priniesla pohostenie, on vzal a úmyselne jej podrazil nohu, aby videl jej 
reakciu. Ona spadla, všetko rozbila, ale povedala: "To nič". Pokojne sa zohla, pozbierala sklo, 
zotrela vodu z dlážky a odišla do vedľajšej izby. Mladík sa vrátil k priateľovi a povedal:"To je 
sebaovládanie a ušľachtilosť charakteru! To je ideálna žena!"  
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Avšak, keď sa vzali, veci nešli tak, ako si predstavoval. Povedal jej: Ej, kde je tvoja sebakontrola? 
Odpovedala mu: "Mal si zájsť do druhej izby, aby si videl, čo sa tam stalo. Len drevo stola by ti 
mohlo povedať, ako ťažko som to prežula." To nie je skutočné sebaovládanie.  
Niekto chce otvoriť okno: ťahá, nejde, ťahá, ťahá a nakoniec tak silno potiahne, že ho môže 
rozbiť. Toto okno nemá vedomie. Mnoho síl, s ktorými pracujete, niektoré sily v okultnej vede 
sú vedomé, a niektoré polouvedomelé; niektoré sú inteligentné, niektoré nie su. T.j., keď 
hovorím, že jedny sú rozumné a druhé nie, rozumné sily napredujú v rovnakom smere, ktorým 
sa pohybujeme aj my, a nerozumné sa pohybujú v protichodnom smere a je nevyhnutné vždy 
vedieť, či nejaká sila pracuje vo vnútri, pre evolúciu, v súlade s jeho vývojom, alebo nie. Toto 
vždy musíte určiť.  
Rovnakým spôsobom by ste mali zvážiť, či vaše myšlienky, city a činy kráčajú v jednej línii s 
vaším vývojom. Či prichádzajú zľava alebo sprava. Žiak by mal vedieť ako roztriediť a kam dať 
tieto myšlienky. Niektorí uspejú na 25% a niektorí možno na 100%. Postupne budete zvyšovať 
túto proporciu, takže sa môžete vyhnúť chybám a klamu. Potom bude následujúca cesta zjavná.  
Mali by sme to ísť skúsiť po každej lekcii. To znamená, že budete podrobení skúške po každej 
lekcii, ktorú vám dám. Nie len, aby ste odpovedali, nie len teoreticky, ale aj prakticky, použitie, 
aby sa pracovalo.  
Každý, kto chce pracovať s okultismom, mal by vedieť, že bude podrobený určitým súženiam a 
skúškam. Poviete: "I bez toho máme súženia." Áno, ale tentokrát si uvedomíte zmysel týchto 
súžení. A zrealizujete to, budete schopní použiť to, ako liečebnú metódu. Po celom tele máte 
mnoho malých boľačiek, bolia vás prsty, chrbtica, to, ono, ale my vytvoríme väčšiu bolesť, aby 
sa sústredila myseľ na jedno miesto, takže zabudnete na všetky malé boľačky a privábite svoju 
myseľ na jedno miesto. Veľká bolesť spôsobí, aby so sebou zaobchádzali správne. Zabudnete 
na malé bolesti a začnete pracovať intenzívnejšie v jednom smere. Takže, veľké obtiaže spoja 
ľudské sily do jedného ohniska. To znamená, jedne obtiaže pracujú, aby pritiahli sily v človeku, 
iné aby rozptyľovali. Príroda pracuje rovnakým spôsobom. To jest, aby sa nastolila jedna veľká 
bolesť, ktorá lieči. No vy ste ešte nedošli k veľkým bolestiam. 
Po úvahe na tému, ktorú som vám dal, by ste mali niečo napísať najstručnejšie, ako je to možné. 
Len k jadru myšlienky. Každý z vás vytvorí jeden referát: ktorá je najlepšia metóda pre vás, nie 
čo napísali učení ľudia. Vedecké posudky k téme pre vás nie sú dôležité; mohli by zodpovedať 
vášmu chápaniu, alebo nemuseli. To, čo je dôležité pre vás, je zosúladenie vašej práce s 
metódami inteligentnej Prírody, nie s metódami bežných vedcov. Len týmto spôsobom 
porozumiete všeobecným princípom života. Takže, každý z vás vypracuje a použije metódu, 
ktorú považuje za najlepšiu zo všetkých a práve to je pre vás špecifické. Závisí to na vašom 
uvedomení, vašej úprimnosti v práci a vašom hlbokom úsilí o hodnotný výkon. Mnohí z vás 
povedia, že nemajú dobré podmienky pre pácu. V tomto aspekte sú američania na prvom mieste. 
Využijte všetky podmienky, je dobré, keď prídu pekné podmienky, ale je nutné využiť všetky. Aj 
pri najhorších podmienkach, keď krájaš cibuľu, môžeš si nájsť 5-10 minút pre čítanie a 
sebavzdelávanie. Len tak porastiete a vyviniete sa správnym spôsobom.  
 
Preložil Viliam Tkáč, Marec 2010. 
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Tento večer bude kvakerské stretnutie. Všetci budete mlčať, dokiaľ nepríjmete duchovnú 
inšpiráciu.  
Zavolal som si vás v tento večer, aby som sa vás spýtal, ako môžeme využiť svoj voľný čas - nie 
čas, ktorý je už zabraný zamestnaním, ale voľný čas. Voľný čas ničí život. Dobrý majster syrár 
keď vyrába syr - mali by v ňom byť vidieť diery a vtedy je považovaný za majstra syrára.  
Je potrebné popremýšľať nad metódou práce - ako je potrebné pracovať. Aká je najlepšia 
metóda práce pre starých ľudí? Pretože podľa súčasného pochopenia ľudia hovoria: "Starí si 
musia odpočinúť." V tom je najväčšie zlo. Hovoria:"Ten je mladý, nech sa hrá"; a kto bude 
pracovať? Starý nech si odpočinie, mladý nech sa hrá a tí, v strednom veku, 30 - 33 rokov, tí 
budú pracovať. Takže máme 33 ročných aby pracovali, mladých aby skákali a starých, aby 
odpočívali.  
Je nutné, aby ste spoločne vypracovali program stretnutí na každú Nedeľu po obede; hlasujte o 
ňom podľa demokratického spôsobu. Prvou vecou, ktorú medzi vami pozorujem je jedna veľká 
disharmónia, ktorá vyvstáva z vášho posvätného egoizmu. Podľa mňa existujú vo svete tri 
životy. Jednému hovoríme materialistický; taký človek chce mať ovce, dobytok, kravy, sliepky, 
domy, polia a keď mu všetko zaspieva, povie: "Stojí za to žiť!" Avšak za dvadsať rokov, keď 
slúžil všetkým, hovorí: "Veľmi veľké sú to starosti, ukonal som sa, musím trocha zmeniť život." 
A začne postupne po troške predávať svoj majetok, pretože si chce trocha požiť sám pre seba. 
Tu je druhá fáza posvätného egoizmu. Deti, žena, ktorí nepoznajú motív otca, ktorý postupuje 
týmto spôsobom, hovoria: "Náš otec si robí čo chce, keď všetko predá, čo s nami bude?"  
Aj v náboženstve, aj v duchovnom živote jestvuje posvätný egoizmus; ľudia hovoria:"Nechajte 
nás najprv popremýšľať o sebe, s peniazmi čo sme zarobili si môžeme troška požiť tak, ako my 
chápeme ľahký život. "  
Tretí život, skutočný život, ja mu hovorím Boží. Ten je opustením posvätného egoizmu a 
životom plnej dokonalej Božej lásky, v ktorej sa srdce aj ľudský rozum môže rozvíjať naplno. I 
my, keď sa s niekým stretneme, naše záujmy sa nezhodujú - ten myslí jedno a ja myslím iné. 
Podľa prvého spôsobu života myslíme na to, kto čo vlastní, meriame sa s inými; aj pri druhom 
spôsobe opäť porovnávame, ale akonáhle začneme slúžiť Bohu, tam nie je porovnávanie, tam je 
len jedna metóda.  
Teraz niektorí o tomto zákone povedia: "Keď Boh povie." Pekné. Či ste nespozorovali - ráno 
príde matka, povie dieťaťu:"Vstaň miláčik, slnko už vyšlo", a ono odpovie:"Ešte trochu." A my 
si myslíme, že to je filozófia. Nie, to nie je nijaká filozófia. Teraz prichádza otázka: povedal nám 
už Boh "Vstaň!" - Povedal. Niektorí povedia: "Keď príde duch." Môžete povedať, že duch 
doposiaľ neprišiel? Prišiel a odišiel. Prišiel a odišiel mnohokrát. Môže prísť znovu, možno 
zaklope a potom znovu odíde. Táto otázka je pre starých, nie pre mladých - mladí majú čas. 
V súčasnej epoche riešime nezhody v živote, nepríjemnosti. Musíme urovnať všetky protiklady a 
tie, ktoré sme neukončili musíme ukončiť. V tejto veci existujú dva pohľady. Zvieratá sa 
spolčujú, aby si pomáhali. Aj vlci sa v zime zoskupujú, ale kvôli zvláštnej príležitosti - aby 
napadli nejaké stádo. Teraz je otázka postavená takto: môžeme pri akýchkoľvek podmienkach, v 
akýchkoľvek ťažkostiach sa nachádzame, môžeme nad nimi zvíťaziť, vyplávať nad nich? Z 
čisto kresťanského hľadiska sa dá povedať: "Môžeme." Teoreticky,áno, ale prakticky je vec 
postavená trocha inak.  
Teraz vám poviem, čo mi prišlo na myseľ: jeden z naších priateľov, z najhorlivejších, mal o mne 
veľmi vysokú mienku - že ja môžem spraviť všetko. Klamná predstava! Ochorel na neurasténiu, 
zavolal lekárov a tí mu povedali, aby ležal 45 dní na chrbte. S takýmito presvedčeniami sa nič 
nestane, je to ilúzia. Ak ti nemôže pomôcť tvoja viera v Boha, ak ti nakoniec nepomôže ani 
poznanie, ktoré máš, potom načo nám to je? Teda je nutné, aby sa v nás zrodilo želanie 
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pracovať, pracovať so zákonmi Živej prírody, byť v súlade s Bohom. Ja nemám nič proti tomu, 
ak príde lekár a pracuje v súlade s týmito zákonmi - je vítaný! Ak praskne nejaká žila, príde lakár 
a zašije ju. Ale ak si zjedol redkvičky bez toho, aby si ich dobre požul, príde lakár a dá ti injekciu; 
pýtam sa, rozumie tento lekár tej chorobe? Hovorím: treba preháňadlo, nič viac - tie kusy 
redkvičiek musia ísť von z organizmu, aby vám neťažili. Mnohí z vás sa nahltali takýchto 
nastráviteľných kusov a tomu hovoríte Nové učenie. Nie, to nie je nové učenie, nieto ešte Božie 
učenie. Ak by ste poznali Božie učenie, boli by ste svätí už odteraz. Srdce zamilovaného chlapca 
je štedré a on je oduševnený; obaja so oduševnení. Čím sa odlišujú? - Chápu rovnako. Súčasné 
učenie je učením posvätného egoizmu. Nechcem, aby ste sa klamali. Ak chcete mať výsledky, 
nemusíte sa klamať vo svojích predstavách, musíte vedieť, kde začína Nové učenie. Ono prináša 
určité rozšírenie, transformáciu vedomia - zmena nastáva práve tak, ako keď sa húsenica stáva 
motýľom.  
Stagnácia, ktorú pociťujete nie je prosto len vaša chyba, sú aj iné príčiny. V celom súčasnom 
svete jestvujú zaostávajúce duše, milióny zaostávajúcich duší na zemi, ktoré sa dostali mimo 
ľudskú evolúciu. Nedokážu používať sily prírody, sú žobrákmi, ale sú veľmi ľstiví i chytrácki a 
využívajú všetky slabosti ľudí. Je ich mnoho druhov. A keď prídu, využijú vaše slabosti. 
Napríklad, ak ste domýšľaví a chcete sa stať známym človekom, prvým ministrom v Bulharsku, 
začnú vás podnecovať, že ste nadaný a že sa môžete spojiť, aby ste nastolili najprísnejšie zákony 
pre ľudí. Ale až ho dostanú na túto cestu a on spraví tisíce mrzutostí, potom mu povedia:"Tak, 
už si sa unavil, odstúp, nech prídu iní, uvidíš výsledok." Ale keď prídu iní, začnú ho 
prenasledovať, súdiť a uvrhnú ho do väzenia. Prečo, čo získali? - Nič.  
V náboženstve môže tiež niekto zaznamenať rovnaké slabosti. Povedia ti: " V okultnej vede sú 
také a také sily, ktoré ti pomôžu dosiahnúť čo si povieš a potom začneš byť pyšný." Všetko toto 
je výmysel týchto duchov a keď vniknete hlbšie, uvidíte, že je to ilúzia, nie Božskosť. Chcem, 
aby ste rozlišovali. Teraz nehovorím ako jasnovidec. Pozerajúc na farbu vaších tvárí vidím, že 
ste pod vplyvom týchto duchov. Raz sa prebudíte a poviete:"Som zmätený." Ale ešte 
povieš:"Bože, či nevidíš?" Nie, vy musíte vidieť. Teraz sa nachádzame v epoche, keď sa musíme 
chrániť od cudzieho vplyvu. Taktiež všetky nedorozumenia, ktoré medzi vami sú, sú všetky 
kvôli nim. Nesúdim nikoho. Nebola medzi vami jediná rozumná debata, tak ako by ste mohli 
zvažovať veci rozumne?  
Mali by ste povedať:"Choď a povedz svojmu bratovi, že cesta, po ktorej kráča nie je dobrá." A 
povieš mu. Zatiaľčo títo duchovia radia inak, hovoria: "Pozri na neho, na pokrytca." Ak je on 
pokrytec, pokrytectvo sa musí prejaviť, ale potom potrebuje zákon, potrebuje fakty. Kde sú jeho 
znaky? Ak je zlý, ako zlý musí mať aj inakšie znaky. Chcem, aby ste podľa tohoto 
alchymistického zákona teraz začali presievať - vnútorné presievanie. Astronómovia, keď 
pozorujú nebo, vyhľadávajú tiché noci, keď sa vzduch nevlní, vtedy je pozorovanie najlepšie. Aj 
my, keď robíme nejaké pozorovanie, je potrebné, aby bolo ticho. Keď sa títo duchovia v našej 
mysli veľmi pohybujú, naše pozorovanie nebude správne. Musíme utíšiť myseľ a v tichosti 
mysle sa spojiť s Božským vedomím, v ktorom žijeme. Teraz nežijeme v Božskom vedomí.  
Je potrebné, aby sa medzi vami ujala vlastná metóda práce. Mali by ste sa združiť po dvoch, po 
troch, po štyroch, aby ste sa zharmonizovali a mohli pomôcť jeden druhému. Čo z toho, ak 
kráčame po Božej ceste bez toho, aby sme si pomáhali? Niektorí z vás by mali študovať zákony 
ladenia. Musíme sa zladiť. Starší ľudia potrebujú byť zladení; vždy by ste sa mali vyladiť, naladiť, 
pripraviť. Nehovorím, že nie ste naladení. Často som počul, keď som šiel do niektorého domu, 
matku povedať dieťaťu: "Poď a zahraj "Malý kvietok, krásny kvietok." Počúvam, hrá "Kvietok 
krásny" veľmi pekne. Idem na iné miesto: "Poď drahý, zahraj pánovi "Kvietok krásny." - Ech, 
hovorím, dosť už! Večné opakovanie jednej a tej istej veci nie je poznanie, to je stráta času. 
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Hovoríme:"Boh je dobrý." Boh je dobrý, ale ty zahraj niečo iné, čo ide po "Kvietok krásny" – je 
to "Vietor fičí, hora hučí." Teda "Kvietok krásny " je vo vzťahu k srdcu, ale "Vietor fičí" - vo 
vzťahu k rozumu. A teraz tretia pieseň, ktorú by deti mali zahrať, ktorá je? Dávam vám takéto 
značky, pretože pozorujem, že niektorí z vás si myslia, že to ešte nie je správna cesta. Vy ešte 
neviete, čo je to skutočný duchovný život. A Božský život ste ešte nezažili. Tretí stupeň, ktorý 
musíme prijať, je vojsť do Božského života. Opustite svoj posvätný egoizmus a naša práca bude 
spolovice hotová. Keď sa učíte Evanjéliá, vidíte, že Kristus začína malými pravidlami a 
prechádza k dokonalosti - aby ste boli dokonalí, ako je dokonalý váš Otec, ktorý je v nebesiach.  
Sú noví stúpenci obrátení na vieru, veriaci i učeníci. Obrátení na vieru sú ľudia - materialisti, 
veria vo veľké bohatstvo; nábožní ľudia sú veriaci, oni veria v posvätný egoizmus a učeníci sú v 
Božom učení. Keď Kristus hovorí:"Rozdaj všetok svoj majetok, opusť svojho otca i matku", to 
hovorí k učeníkom. Mal by si poznať zákon dávania skôr, ako rozdáš, nie až potom. Sv. Pavol 
povedal:"Ajkeby som rozdal všetok svoj majetok a lásky by som nemal, nič nie som...Aj telo si 
dám spáliť..." , t.j. môžeš sa obetovať, ale aj potom je to utajený egoizmus. Utajený egoizmus je 
takisto to, ak si myslíš, že si centrom vesmíru; ajkeď to nepovieš, ale uvažuješ tak; navonok to 
nevyjadríme, ale v sebe to utajujeme. Ale ten, čo vojde do Božieho života sedí tak vysoko, že ho 
nikto nezasiahne. Jeden spisovateľ povedal:"Ten, kto haní Boha, je ako komár, ktorý pľuje na 
Mont Blanc - čo po ňom zostane? Keď vojdeme do Božieho sveta a niekto nám niečo povie, je 
to ako pľuvnutie komára - možno ani nespozorujete, či komár pľul, alebo nie. Božieho sveta sa 
pľuvanec nedotkne, nemôže tam padnúť, pretože sú tam prudké dažde, tie ho zmyjú.  
Teraz sme došli do bodu, keď podľa okultnej náuky máme aplikovať duchovné pravidlá do 
reálneho života. Náš budúci život závisí na tejto aplikácii. Teraz sa určuje, aké bude naše budúce 
postavenie. To, čo teraz robíš, robíš pre seba samého a musíš vedieť, ako to robiť. Mal by si žiť 
v Božskom živote, mal by si chápať rozdielne črty Božského života, v čom spočívajú. Je to 
nevyhnutné pre tvoj vlastný prospech. V tomto malom spoločenstve sa vyskytuje disharmónia, 
ktorá môže byť ľahko urovnaná. Ale môže byť urovnaná len podľa Božského spôsobu. V 
náboženskom živote nám posvätný egoizmus tak pomáha, až nám škodí. V materiálnom živote 
dáva 5 a 100 berie. V Božskom živote sa všetko urovnáva. A niet väčšej veci než to, aby bol 
človek v zhode s Bohom, aby Ho v sebe cítil, aby bol v súlade so všetkými vyššími bytosťami - 
niet väčšej veci, než táto. Keď stretneš nejakého človeka, Božské v ňom odpovedá Božskému v 
tebe a ty to cítiš - nie je nič lepšie, než to.  
Teraz chcem, aby ste spravili jednu analýzu. Presejte svoje myšlienky, aby zostalo len to 
podstatné. Len jedna myšlienka môže zostať, ale musíte si byť istí, že je Božská - jedna 
myšlienka, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Je to možné, pre vás všetkých je to možné, každý 
môže spraviť tento pokus, nie je pre to potrebná žiadna veľká filozófia. Nie je potrebné veľké 
úsilie, ale potrebujete vedieť, ako to urobiť. Musíte aplikovať Božské pravidlá, ako je tomu v 
hudbe a umení. Sú definované všade a kto ich pozná, stále obdrží dobré výsledky, nie však 
materiálne. 
Najprv, nepokúšajte sa zlepšiť svoje vonkajšie prostredie. Nie, zlepšite stav svojej mysle, to je 
prvá vec; druhá vec je, aby ste zlepšili svoje srdce a potom budete v stave, aby ste zlepšili svoj 
materiálny život. Teraz to robíte obrátene a preto nemáte výsledky. Niektorí z vás pracujú v 
tomto smere, ale sú na pochybách. Rovnováha mysle, viera, ktorú máte sa stáva subjektívnou. 
Musíte vedieť, že máte pozitívnu skúsenosť, že to, v čo veríte ste preverili a vaša skúsenosť 
musí byť živá. Sú dva druhy skúseností. Prvá: odtrhnete kvet a zahodíte ho, a druhá skúsenosť: 
kvet, ktorý rastie vo vašej záhrade a zostáva živý - to je to, čo hinduisti nazývajú Lotos. Keď 
hovorím o Božskej skúsenosti, je to tá, čo rastie vždy v Božskej záhrade.  
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Teraz tí z vás, ktorí cítia, že sa dostali na určitú výšku, musia pokračovať o krok vyššie. 
Nechcem, aby ste v budúcnosti boli zmätení. Pretože my sa musíme približovať k Bohu a 
neočakávať, že On sa priblíži k nám. - "Priblížte sa - hovorí, - aby som aj Ja mohol prísť 
bližšie." Ale vy si myslíte, že keď urobíte ten krok, že sa stane úplná pohroma. Nie, tento stav je 
jedným z najpríjemnejších. Budete ako žena, ktorá rodí - plače, kričí, ale keď porodí dieťa, 
zabudne na všetko svoje utrpenie a bolesť. Možno musíte plakať, ale keď porodíte, budete v 
jednom z najlepších stavov, ktoré ste si ani nevedeli predstaviť. Ten plač bude mimoriadny, tu 
sa vyžaduje hrdinstvo. Nie je to ľahká úloha, ale ani ťažká. Len týmto spôsobom môžme byť 
silní. 
Dosť často sa ma pýtajú: "Pracujeme a nemáme výsledky, prečo?" - Pretože ste zostali pri 
posvätnom egoizme. Vo sfére posvätného egoizmu je otázka." V čo veríš?" V Božskej sfére 
takejto otázky niet, tam hovoria:"Bratku, sestra", nič viac. Keď ťa niekto stretne a povie 
ti:"Bratku", si v Božskosti, ak ti povie: "Pane, veľavážený, ctený, je mi cťou, že som vás stretol, 
vaša výsosť" a pod., je to učenie posvätného egoizmu. V Božskom svete je len bratstvo a vtedy 
všetkých ľudí cítiš blízko svojho srdca. Vo svojom súčasnom stave nemôžeš mať rád niektorých 
ľudí a hovoríš:"Nemôžem ho zniesť." Dobre. Spýtam sa: sú niektorí z vás teraz pripravení 
skoncovať s posvätným egoizmom? Ak sa vás opýtam, aby ste hlasovali, koľkí z vás sú 
obrátenci na vieru, koľkí - veriaci a koľkí - učeníci? Len veľmi málo z vás je pripravených pre 
Božský život. A myslíte si, že toto je niečo, za čo môžete hlasovať so zdvihnutou rukou? S 
rukou sa to nestane, s rukou by to bolo veľmi ľahké urobiť. Akonáhle prídeme k tomuto 
hlasovaniu, vovediem vás do jedného veľkého nešťastia, aké ste ešte nikdy nemali a ak z tohto 
súženia vyjdete, dobre. Vo svete to zvládnete oveľa ľahšie.  
Dám vám príklad, ktorý som dal mladým: bolí vás prst, kĺby, chrbát, to - či ono a ste nervózni, 
objaví sa veľký vred a potom hovoríte: "To je už priveľa. Keby to bola len predchádzajúca 
bolesť, bolo by to dobré!" Povedal by som ti:prebodni ten vred! Dospeli sme do stavu 
posvätného egoizmu a Boh nám vytvoril jeden veľký vred a posvätný egoizmus cez tento vred 
vyjde von. A my vkročíme do tohto Božského vedomia a nebudeme sa viac znervózňovať. 
Teraz vám všetkým želám, aby ste nemali mnoho bolestí, ale len jednu - nech je, aká je. Chcel by 
som teraz, aby ste sa rozdelili a premýšľali o práci, o spôsobe práce. Niektorí si teraz 
myslia:"Keď príde čas, keď povie Boh, teraz nie sú dobré podmienky, ešte nemáme dostatočné 
poznanie, počkaj kým preštudujem okultizmus" a pod. Možnože preštudujete okultizmus, 
budete poznať Bibliu naspamäť, budete schopní citovať verše a ajtak budete v stave posvätného 
egoizmu. V súčasnosti je v bratstve kritický duch, vydíte zlé stránky viac, než dobré. A často sa 
mi niektorí sťažujú:"Určitý čas sa máme veľmi radi, ale teraz sme k sebe chladní." Dám vám 
príklad nášho brata Petra. Raz jeden starec povedal: "Aký ja som silák!" a chcel preskočiť jednu 
priekopu, zapotácal sa a spadol do nej; potom povedal:"Ach, keď som bol mladý, bol som 
silnejší." Ale keď vyliezol, povedal:"Ako bolo za mladých čias, tak je i teraz." Mladý i starý, 
všetko je jedno - človek sa nemení, ale len rastie. Aké mal impulzy za mlada, také mu zostali - ak 
bol ušľachtilý, takým aj zostane. Môže sa pšeničné zrno zmeniť?  
Teraz veríme, že mladý nábožný človek bol pšenicou a teraz je jačmeňom; turci hovoria:"Aj 
keby si videl, never." 
(Jeden z bratov sa pýta, ako prebieha duchovné narodenie.) Vred ťa prinúti, aby si sa narodil. 
Dám vám nasledujúci príklad: slúžka ide na smetisko, tam kde zapácha a začne tam hrabať, 
pretože jej pani stratila diamant. Čo hľadá? - Tu, na smetisku je niečo cenné, stratili sme mnoho 
cenných vecí. Drahokam bude vždy cenný; kto to chápe, nájde ho a očistí a kto nechápe, 
nehľadá ho. Nové narodenie nie je princíp, týka sa len vonkajšej stránky. Duša len rozvíja to, čo 
bolo vložené, ale nevkladá sa do nej nič nové. Dynamit potrebuje tiež rozbušku, aby vybuchol. 
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Duch vyšiel z Boha, ale nové sú podmienky, ktoré dávajú možnosť pre rozvoj tohoto ducha. 
Duša dieťaťa nie je časťou duše matky, ale matka môže dať materiál, aby sa rozvila. Mali by 
sme vstúpiť do kontaktu s Božím vedomím. Pre dosiahnutie tohto spojenia existuje mnoho 
metód v Evanjéliách i v okultizme, na prebudenie Božského jestvujú rôzne metódy.  
Teraz sa musíme všetci združiť a pracovať pre Boha. Niektorí hovoria:"Opustíme svoju prácu, 
aby sme šli slúžiť Bohu." Nie, je potrebné, aby sme vedeli, že všetko vo svete je Jeho, všetko, čo 
vlastníme je Jeho. Mali by sme vedieť, že všetko, čo máme teraz je Božie a mali by sme to 
využívať tak, ako to žiada Boží zákon - to je nový spôsob myslenia. Hovoria:"To je moje 
učenie." Tieto myšlienky sú Božské, existovali v Bohu a ktokoľvek ich vyjadril, hovoríme:"Je to 
Božské" a aplikujeme to - bez ohľadu na to, kto ich povedal. Tí z vás, ktorí sú už pripravení, 
nech vyjdu zo svojích kukiel, aby urobili miesto iným a nechali ich prísť. Po vás prídu ďalší a 
budú pokračovať v rade.  
Ak nás podrobia skúške, objasníme naše učenie: Ty v čo veríš? Aký je tvoj život? Čomu sa učíš? 
Je potrebné, aby si odpovedal jasne a krátko. Pre jedno z následujúcich stretnutí si premyslite 
praktické metódy, podľa ktorých by sme mohli pracovať. Dovolím si povedať, že budeme mať 
stretnutie, kde zabudneme na seba a spojíme sa s Božím vedomím, všetci sa spojíme. Predstavte 
si, aká nastane harmónia! Teraz, sedíme v nejakom zhromáždení, niekto hovorí; keď sa modlíme, 
pozeráme sa na hodinky; otvoríme hodinky niekoľkokrát a myslíme , že toto je modlitba. To nie 
je žiadna modlitba. Kvakeri sa stretávajú v úplnom mlčaní. Je ich veľmi málo - dvadsať tisíc duší. 
Anglicko vďačí za svoju veľkosť týmto dvadsiatim tisícom kvakerov.  
My tiež musíme začať pracovať. Teraz zostáva zodpovedať, či je možné, aby sme vedomo vošli 
do Božského. Ľudia, ktorí za niečím bedákajú, bedákajú za svojím strateným životom. Mnohí 
vidia, že im duchovný život nedal to, čo chceli; zosmutneli, pretože ich synovia nie sú takí, ako 
očakávali. Duchovno dá nášmu životu zmysel - o to sa máme snažiť. Mnohí z vás to už do 
určitej miery okúsili. Nikto by si ale nemal robiť ilúzie - dokiaľ ste si neodžili, nazaplatili svoju 
karmu, dokiaľ nevyplníte Mojžišov zákon, nemôžete vojsť do nového života. Fyzický život je 
jedna veľká ilúzia, s ním nič neusporiadame. A tak, keď si myslíme, že niečo urobíme, nič 
nespravíme. Niektorí povedia:"Potom nebudeme pracovať." Nie, nie, to je takisto ilúzia. 
Podstatou života je, aby ľudia milovali jeden druhého. Žiť v spoločnosti, kde sú ľudia rozumní. 
Dokonca, keď ideme do neba, hľadáme tam rozumnosť. Keď hovoríme o Bohu, chápeme tým 
to Vyššie, Rozumné. Všetky vonkajšie potreby, túžby, to nie je zmysel života. Zmyslom života je, 
aby si miloval a aby milovali teba. To je zmysel, to je správne a stále, všetky iné stavy sú len 
prechodné ilúzie. Táto láska prejde z jedného sveta do druhého. Keď ťa niekto využíva, cítiš to, 
ale ideálna láska je taká, keď milujeme jeden druhého nezištne. Fyzický svet bez tejto lásky stráca 
svoj zmysel. Ale aj ľudská láska bez Božskej stráca svoj zmysel. Veci sa stávajú cennými kvôli 
priateľovi, ktorý ich dáva. Prsteň od tvojho priateľa je cenný, pretože svojho priateľa miluješ, ale 
v deň, keď ho prestaneš milovať, prestaneš milovať aj ten prsteň, ktorý ti daroval. Miluješ 
niekoho a preto čítaš jeho knihy; aká nastáva premena?  
Pod slovom ilúzia rozumiem, že nie je treba spraviť jedlo hlavným zmyslom života. Prirodzene, 
že musíš jesť, ale jedlo je len prostriedok. Pretože príde doba, keď aj bez toho, aby sme 
pracovali, budeme jesť - nikto nebude pracovať, všetci budeme odpočívať. Hovoríme:"Bez 
práce sa na zemi nedá žiť." Môže, ale práca bude potom príjemná. Teraz nás fyzické potreby 
nútia pracovať. Dokiaľ ľudia takto žijú, žijú v jednom klamnom učení. Nie je nevyhnutné 
pracovať, je to ilúzia, ako hovorí opilec:"Musím piť:" A kvôli tejto ilúzii je zem len samý hrob a 
kosti. Túto nevyhnutnosť sme vytvorili my, prestúpili sme zákon. Boh povedal Adamovi:" Táto 
záhrada je plná, zariadená, ale tamtoho stromu sa nedotýkaj." Ale on z neho zjedol ovocie a bol 
vyhodený von zo záhrady. Dobre teda, čo sa stane, ak sa začneme znovu podriadzovať Božiemu 
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zákonu? - Potom budeme v raji. Ľudský duch sa potom bude môcť vrátiť do svojho 
prvopočiatočného stavu. Zápas začal mimo raj. Nie je potrebné, aby sme sa zaťažovali 
mnohými vecami. Ak všetci príjmeme lásku a aplikujeme ju do života, svet sa napraví. Ale nie so 
ziskuchtivosťou. Vy si myslíte, že veci sa nenapravia. Budeme opäť pracovať, ale nebude to 
vykorisťovanie - prídem na pole, aby som ti pomohol, nie aby si mi platil. Teraz, v tomto 
systéme je to tak - platí sa, ale narodíme sa znovu, opustíme svoju kuklu. Možnože tu vidíte 
jeden rozpor a poviete:"Viera, ale len viera nestačí." Viera zahrnuje inteligenciu, ale je potrebný 
aj rozum - rozumný človek veci napraví. A ten, kto nemá vieru, nemá ani rozum, ten stále bude 
ťahať pluh.  
Nová kultúra vyžaduje mnoho rozumných ľudí. Ale s tou vierou a chápaním, ktoré teraz máte, 
nemôžeme aplikovať tento zákon. Následujeme metódu, ktorá je prirodzená. Medzi vami 
všetkými existuje spojenie. Na prvom mieste musíme prijať Božské a keď ho príjmeme, budeme 
v postavení dosiahnúť všetko. Ale keď nepríjmeme Božské, všetky otázky zostanú nerozriešené. 
Tých z vás, ktorí sú pripravení zavolám špeciálnym spôsobom, aby sme videli, koľkí z nich 
odpovedia. Ten, kto odpovie, tomu odpovie tiež Boh. Len takýmto spôsobom môže byť 
vytvorený nový impulz. Dostali ste sa do slepej ulice a už pozorujem z vášho jednania, že mi 
rozprávate o minulosti a nie o budúcnosti. Keď ľudia hovoria o svojich minulých zážitkoch, 
pokladám ich za starých ľudí. A nepáči sa mi, keď hovoria:"Kedysi som bol viac nábožný"; ja 
hovorím: si starý človek. Nie aký si bol, ale aký si teraz a v budúcnosti, zanechaj minulosť. Náš 
Boh nestárne, my v takéto veci neveríme. Tento Boh hovorí teraz a bude hovoriť opäť v 
budúcnosti, ale minulosť je len spomienka. Niekto príde a povie:"Môže sa zo mňa niečo stať?" - 
Ak veríš - môže, ak neveríš - nemôže.  
A teraz ešte iné poblúdenie: myslíte si, že poznáte jeden druhého. Nepoznáte sa. Poznať 
niekoho znamená milovať ho, ale nie bežným spôsobom. Musíš byť pripravený pre neho 
obetovať všetko. Ani my sa teraz nepoznáme tak, ako by sme mali. Život je neustále poznávanie 
- každý deň prináša neustále poznanie, každý deň, každý rok odkrýva stále nové a nové veci. To 
je poznanie Boha. Keď vám hovorím o láske, chápem pod tým vzostupný stav. Nemôžete všetci 
prijať lásku naráz, to je nemožné.  
Keď hovoríme o prijatí Božského, nerozumieme tým to, že by sme mali zanechať svoj život. 
Nie, to je nesprávne pochopenie. Budeme žiť vo svete a plniť Božiu vôľu. Opravíme tento svet, 
ale nie vonkajškovo, ale vnútorne. Opravíme naše mysle a keď opravíme naše mysle, aj svet sa 
napraví. Pokúste sa zlepšiť svoje medziľudské vzťahy, aby ste nastolili zákon a poriadok - keď 
nemáte zákon, žijte podľa zákona. Súčasní ľudia majú zákon, ale žijú bez zákona; my naopak 
nemáme zákon, ale podľa zákona žijme. Zapíšte si teraz, aké prekážky existujú v našej práci, aby 
sa tieto prekážky odstránili rozumne. Poviete:"Budeme žiť podľa týchto pravidiel." Spojte sa 
dvaja, traja, dvadsiati z vás a diskutujte o tom, ako žiť podľa týchto pravidiel.  
Toľko rokov sme učeníci - hovoríte, - nič sme sa nenaučili?" Nestačí aby si vyšiel z Egypta, 
alebo, aby si prijal zákony Sinaja, ale, aby si nakoniec došiel do zeme Kánaanskej - do Božského, 
aby si vložil zákon a poriadok do svojho života a žil tak, ako chce Boh. Rád by som vám dal 
jeden príklad. Chcel by som vám dať príklad zo života podľa Božského učenia. Každý môže dať 
jeden príklad, ale taký, ktorý si absolútne želá. Dám vam jeden taký príklad, v ktorom bude jeden 
zrelý plod, a o ktorom sa dá povedať:"Tu je jeden z Božského učenia." Každý môže dať takýto 
príklad - ale len taký, ktorý si naplno želá, pevne rozhodnutý naplniť Božské. Dokiaľ si sa 
nerozhodol, všetko bude proti, ale keď sa rozhodneš, povieš:"Teraz všetko iné zničím, ak chcete, 
poďte so mnou, ak nie - Zbohom!" A potom aj oni povedia:"Aj my prídeme." No nesmie tam 
byť nijaké váhanie - rieš to! 
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Potom začneme nie s veľkými vecami, ale s malými, jedným malým pokusom, najmenším v 
Božskom svete. Premýšľajte, dávam vám túto dôležitú myšlienku. Každý deň si dajte 
otázku:"Môžem poslúžiť Bohu?" 
V Piatok by sme sa mohli zísť, môžeme mlčať, alebo riešiť nejakú vážnu otázku. Potrebná je 
aplikácia, dobré príklady výjdu najavo. Budete mať dve schôdzky: mladí sa stretnú pred vami od 
6.00 do 8.00 h, a starí - ako chcete - od 8.00 do 9.30 h. Mladí sa stretnú skôr. Mladí sú tí, ktorí 
idú na front, aby bojovali a starí sa budú starať o tyl. Pretože, ak tyl nie je dobre zorganizovaný, 
tí, ktorí sú v bojovej línii môžu len ťažko odolať útoku.  
Ľudia zo Sófie musia dávať príklad. Mali by ste vypracovať metódu. Takže, pred prezentáciou 
svojích teórií nech filozófovia argumentujú proti iným filozófom. Použijem príklad, ktorý je v 
prírode: najprv zasejú semeno a to vzklíči, druhý rok vyrastú listy, prejde 5-6 rokov - a nekvitne, 
ale potom zakvitne. Tak je aj u človeka. Niektorí z vás teraz možno zakvitnete - nie umelo, ale 
prirodzene. Keď už minulo 8 rokov, zakvitnete. To je možné, pretože už máte podmienky. Ak 
však len teraz začínaš rásť, poviem: máš ešte čas - dva, tri roky, jedného dňa kvitnutie príde. 
 V súčasnosti náš rast nie je dokonalý, pretože všetky bytosti astrálneho sveta zničia to, čo si 
vytvoril. Niekedy si v príjemnom rozpoložení - snaž sa toto rozpoloženie si udržať; ale neprejdú 
1-2 hodiny a ty stratíš všetko, čo si získal a zostaneš znovu chudobný. Potom môže trvať aj 
týždeň, kým znovu získaš, čo si stratil.  
Bolo by dobré, ak by niekto z vás k týmto besedám potom napísal nejakú zvláštnu skúsenosť, 
ktorú prežil. Nech niektorí z vás povedia o svojej skúsenosti, argumentami opíšu svoj zážitok. 
Ten, kto ho zažil, rozpozná znaky. Ak nestratil tento vnútorný stav, stále ho bude v sebe nosiť. 
Hlavné je, aby sme mohli vytvoriť láskavejšiu atmosféru. Vaša láska sa stala trocha plytkou, musí 
sa zlúčiť a prehĺbiť. V jednej besede som vám hovoril o metódach lásky - čo je láska, ako má 
byť aplikovaná, aké môže priniesť výsledky. Pretože teraz, keď sa opisuje láska, sú to len pocity, 
spojené s životom, určité príjemné rozpoloženie. Ale, keď prídeme ku skutočnej láske, je to 
niečo veľké. Ak je možné vytvoriť túto atmosféru, potom vám môžem povedať o metódach 
lásky, ale keď ste teraz v tejto disharmónii, nikdy by som si nedovolil o nej hovoriť, pretože je 
pre mňa posvätná. Môžem hovoriť o iných veciach, ale o nej budú hovoriť v budúcnosti tí, čo 
prídu po mne. Keby sa navodila atmosféra, aká je potrebná, mohol by som vám dať malé 
metódy Božskej lásky. Je to podobné, ako keď hovoríte niekomu o svojom zážitku, ktorý 
pokladáte za posvätný, a pocítite z neho rozčúlenie, potom nerozprávajte. Kristus hovorí, že 
posvätné veci sa nemajú dávať. Súčasnú lásku vynechám, budem hovoriť o láske z absolútne 
odlišného pohľadu, ale bude to len prostredníctvom vysvetlenia. A potom, ak chcete, môžeme 
spraviť pokus v tejto láske. Je to Božské vedomie, ktoré vytvára všetky tieto stavy. 
My, svojími myšlienkami bránime Božským, ktoré sú v nás, rušíme ich. Musíme sa všetci odučiť 
ich rušiť, a musíme budovať. Niekto ti rozpráva nejaký zážitok a v tebe sa rodí želanie, 
rozpoloženie povedať:"To nič nie je." Potom i jemu, i sebe škodíš. Ak sa zdržíš až do konca, 
budeš sa chvíľku premáhať, ale potom sa objaví malá radosť. Musíš mať konkrétny cieľ. Prečo? 
Je treba mať cieľ. Máš cieľ? - Boha môžeš mať ako cieľ. Ak Jeho nemáš ako cieľ, objekt, nič 
nemôžeš dosiahnúť. Ak máš Boha ako všeobjímajúce vedomie, môžeš všetko; ak nemáš, stratíš 
všetko. Povedzme, že ťa obesia; ak dokážeš silno skoncentrovať svoje vedomie na Boha, tak to 
lano sa stokrát roztrhá a neobesia ťa. Môžete tak zvýšiť vibrácie svojích buniek, že najsilnejšia 
oceľ sa rozpadne na prach – a nemusíš byť gigant. My čakáme, že Boh povie svoju vôľu, a že sa 
to stane; nie, my povieme a to sa stane! Boh hovorí:"Povedzte aj vy a stane sa, ako chcete." Ale, 
aby sa tak stalo, musíme vedieť, čo chceme. Keď malé dieťa žiada o niečo s láskou, jeho otec 
tým bude pohnutý a dá mu všetko, ale keď syn otcovi rozkazuje, nedá mu to. Ak ideme k Bohu 
s láskou, všetko sa môže stať.  
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Teraz aj od mladých, aj od starých sa vyžaduje, aby naučili svoje srdcia čo je to Božia láska. 
Hovorí sa:"Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v 
Neho verí." Aj ty môžeš povedať:"Aj ja tak milujem Boha, že obetujem všetko, aby som ho 
poznal." Keď to urobíš tak, ako hovorí verš, potom príde sila. Závisí to od nás. Boh to spravil, 
obetoval, teraz aj my, ak príjmeme obeť, potom povieme toto: "Aj ja tak milujem Boha, že 
obetujem všetko, aby som Ho poznal." To je motto, nad ktorým môžete uvažovať.  
Keď som vám začal hovoriť, nachladil som sa. Vykladám si to takto :"Chcem hovoriť k týmto 
ľuďom, ale sú nachladení. Viem ako sa lieči nádcha - človek kychá, t.j. nádcha vychádza cez nos. 
Ste nachladení, t.z. váš rozum je nachladený a musíte si ho vyliečiť. Všetky nečistoty musia 
vyliezť von, aby pre mikróby nezostalo miesto. Teraz mám ja nádchu, ale vy nie ste nachladení. 
Povedal som si takto:"Ak ich nenaučíš správnym metódam, budeš nachladený." Zjednotil som 
sa s vašími vybráciami, sú nízke a preto mám nádchu. Za 5 minút ju môžem zrušiť, keď s vami 
preruším spojenie. 
Ale je to na nás, či už môžeme vstúpiť do večnosti - poznať Boha. Niektorí povedia:"Či Ho 
nepoznáme?" Kristus najprv hovorí:"Ak je možné, aby ma minul tento kalich", ale nakoniec 
hovorí: "Teraz som poznal, že všetko mi je dané od Teba." To povedal nakoniec. Keď sme 
všetko skúsili, prídeme na to tiež - musíme vedieť, že všetko nám je dané od Boha.  
Teraz súhlasíte, aby sme sa stretli v Piatok? Alebo budeme pokračovať v stretnutí vo Štvrtok? 
Chcel by som povedať mladým, aby neopakovali chyby starých, aby sa od nich líšili. Pretože, ak 
budú robiť rovnaké chyby ako starí, nelíšia sa od nich, ale oni musia byť iní. Pretože som ešte 
prechladený, nechcem riešiť túto otázku. Všeobecne je lepšie, keď sa hovorí menej. Veľké 
granáty sa hádžu zriedka, veľké veci nie sú ľahké.  
Pri týchto schôdzkach je aj druhá otázka: či sa môžete naladiť, vibrovať - to je pekné hľadisko. 
Niekedy ťa vonkajší svet vyčerpá a tak potrebuješ niekoľko hodín, aby si si odpočinul. 
 
Tajná modlitba. 
 
Prvá lekcia Majstra Petra Danova 
všeobecnej okultnej triede daná 
24.Februára 1922 v Sófii. 
 
Preložil Viliam Tkáč, Jún 2010. 
 

Drahokamy. 
 
Lekcia Majstra Petra Danova 
špeciálnej okultnej triede. 
21 Jún 1922, Sofia 
 
Prečítala sa niektorá z tém o drahých kameňoch. 
 
Pozastavujete sa nad vonkajšou stránkou drahých kameňov. Predstavte si, že by ste jedli bez 
toho, aby ste na to jedlo mali chuť, bez pocitu hladu. Ako by ste prijali túto potravu bez toho, 
aby ste ju cítili? To znamená, že hlavný stimul, impulz potravy je v tom pocite, keď prežúvaš, 
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keď prijímaš potravu do žalúdka. Ak vo vás určité jedlo nevyvoláva pocit príjemnosti a 
prospechu, netúžite ho zjesť. Nebol by žiaden výsledok, ak by potrava bola prijatá bez toho, aby 
nám chutila.  
Keď hovoríme o drahých kameňoch, rozumieme rozum, pretože len inteligentný človek môže 
hovoriť o drahých kameňoch. Ale vysokointeligentný a šľachetný človek, len taký, v okultnom 
jazyku sa dá povedať cnostný človek môže hovoriť o drahých kameňoch a môže ich aj 
rozlišovať, pretože len rozumný človek môže byť cnostný. Rád by som sa sústredil na týchto 12 
drahých kameňov a spravil malý pokus. Veľmi malú skúšku, mikroskopickú. Skúška spočíva v 
následujúcom. Možno sa podarí, možno nie, to je jedno.  
Pripusťme, že máte nepríjemné myšlienky, ktoré môžu vyplývať z problémov čisto fyzického 
charakteru, srdcového(pozn. prekl. - citového) alebo mentálneho. Začnite po spiatku s týmito 
drahými kameňmi z dola na hor. Začnite si ich postupne predstavovať vo svojej mysli a 
pozorujte, pri ktorom kameni sa nepríjemná myšlienka z vašej mysle stratí. Ale súčasne spojte 
tieto kamene s cnosťami. Každý kameň je spojený s určitou cnosťou. V takom prípade vám 
môže byť každý kameň prospešný a môže zmeniť váš stav. 
Cnosť nie je vyjadrená farbou. Ak je dievča namaľované ružovou alebo červenou, to ešte 
neoznačuje lásku. Alebo, ak si niekto oblečie ružové tričko, to ešte neznamená, že je to láska. Je 
to len želanie lásky, ale nie láska. Ak má niekto rád modrú, to ani najmenej neznamená, že 
prináša pravdu. Ak si myslíte, že niečia nežnosť alebo určitá farba naznačujú, že on alebo ona 
vlastní cnosť, ktorá je spojovaná s touto farbou, dopúšťate sa veľkej chyby. Farba je len 
pasívnym vyjadrením cnosti. Farba musí prejsť skrze ohnisko mysle. Je požadovaná 
transformácia cnosti. Každá farba má určitú hodnotu a cenu len po prechode cez myseľ a 
sústredení na určité miesto. Inak nemá nijakú hodnotu. - Bez účasti mysle namá nijakú hodnotu. 
 Chcel by som, aby ste sa teraz pozastavili nad drahými kameňmi a preskúmali ich. Veľmi ľahko 
by ste chceli dosiahnúť, čo vám hovorím. Od každého z vás je požadované úsilie, práca a 
námaha. Domnievam sa, že jedného dňa upadnete do apatie, lenivosti, nebudete sa chcieť učiť, 
alebo, že v niektorý deň budete náchylní vzdať sa svojích presvedčení a rozhodnete sa ísť 
širokou cestou. Alebo jedného dňa sa spýtate sami seba, či ste skutočne na ceste, alebo v 
niektorý iný deň zažijete niekoľko negatívnych emócií ako závisť, nenávisť, vnútorný strach a 
pod. A začnete hľadať príčinu tohoto vášho stavu, ale nenájdete ju. Nemali by ste hľadať 
príčinu týchto vaších stavov, ale nechať prejsť drahokamy cez svoju myseľ a potom uvidíte 
výsledok, ktorý môže prísť. Myslíte na jeden kameň, druhý, tretí, štvrtý, piaty, nech ich vašou 
mysľou prejde dvanásť. Niekedy budete mať výsledky, niekedy nie, ale to by vás nemalo 
odradiť. Pokračujte v experimente až kým nebudete mať výsledky. Chcel by som vedieť, aké 
máte informácie a potom vám dám vysvetlenie zákonov, ktoré pôsobia.  
To znamená, že drahé kamene kedysi neboli vzácne. Tak napríklad, ako uhlie, ktoré bolo kedysi 
čierne, je teraz diamantom, akou prešlo transformáciou? Prešlo z nižšej formy do vyššej. Teraz 
vám doporučujem tieto pokusy, aby vám poslúžili ako východzí bod v súčasnom fyzickom 
živote, aby ste mohli odolať niektorej nepríjemnosti v živote.  
Teraz prerušujem. 
Tajná modlitba! 
 
Experimenty, ktoré som vám popísal, by nemali zaberať celý váš čas, ale len tú jeho časť, ktorú 
neviete ako využiť. Keď neviete čo robiť, budete sa nudiť. Vezmete a posadíte jedno semienko. 
Tieto malé pokusy zaplnia rozumný čas, budú príjemné a privedú vás k dobrým myšlienkam a 
pocitom vo vás so zreteľom na fyzický život. 
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Zmysel dýchacieho systému. 
Siedma prednáška majstra. 
Konaná pred mladou Esoterickou triedou 22 Novembra, Sófia. 
Fir-für-fen Tau-bi-aumen 
Tajná modlitba 
Teraz prečítajte pozitívne slová, ktoré ste napísali. Potom prečítajte negatívne slová.[1] 
Potom píšte na tému: " Zmysel dýchacieho systému ". 
Teraz vám dám duševné cvičenie, ktoré budete robiť ráno, keď vstanete a večer pred spaním. 
Pozdvihnete svoje ruky hore a vyslovíte slovo Svetlo, zatiaľčo si budete všímať zmenu vo 
vašom stave. Robte toto cvičenie od 10 do 25 sekúnd. Umiestnite svoje ruky, jednu vedľa druhej 
pred svoje čelo, s dlaňami otočenými k tvári. Potom posuňte ruky nižšie a umiestnite ich na 
vrchnú časť nosa, a súčasne vyslovte slovo Vôňa. Po vyslovení tohoto slova si všimnite, akou 
zmenou sa to prejaví vo vašom stave. Nakoniec, umiestnite ruky pod svoj nos, na hornú peru, a 
vyslovte slovo Sladkosť. Znova pozorujte zmeny vo vašom stave. Prvé slovo, ktoré ste povedali 
je Svetlo, potom - Vôňa, a nakoniec - Sladkosť. 
Slová idú z ascendetného(rastúceho) do descendentného(klesajúceho) stupňa: podstata slova 
Svetlo je tenkosť, potom je jedna z vôní, a najhrubšia podstata je zo slova Sladkosť. Ste 
prekvapení, prečo vám dávam tému: "Zmysel dýchacieho systému". Aké vedomosti máte o 
dýchaní, prečo človek dýcha? Človek dýcha, aby sa udržal nažive, aby udžal horenie vo vnútri 
svojho organizmu. Čo je horenie a čo je dýchanie? Podľa niektorých je dýchanie procesom 
očisty. V pľúcach je viac než 600 miliónov buniek, zatvorených v miniatúrnych komôrkách, 
miniatúrnych laboratóriách. Keď vzduch vstúpi do pľúc, každá z týchto buniek na krátky čas 
slúži dvojakému účelu - fyziologickému a duševnému. V tomto zmysle je dýchanie dvojaký 
spôsob výživy. V jedinej minúte človek vdýchne dvadsať krát; dvadsať obedov, a a za jednu 
hodinu - 20x60=1200 vdýchnutí, 1200 obedov. Ak každý z týchto obedov stojí sto leva1, potom 
by malo byť na dýchanie za každú hodinu pre každého človeka utratených 120 000 leva. Za 24 
hodín by človek stál prírodu 2 880 000 leva. V každom vdýchnutí príroda prestiera stôl pre 
človeka, a v každom vydýchnutí stôl upratuje. Na každom prestieraní a uprataní stola si 
robotníci vykonávajú svoje povinnosti. Komplikovaná je úloha tých robotníkov, ktorí majú 
najväčšiu úlohu, očistiť krv. Napriek všetkým ich zložitým funkciám sa domnievate, že tieto 
buňky nie sú múdre. Buňky ľudského organizmu sú múdre. Buňky každého orgánu, každého 
údu ľudského organizmu majú špeciálne postavenie a účel. 
Takže - dýchanie je dvojitý proces - fyziologický a psychický. Základný zmysel dýchania ako 
psychického procesu je čistenie mysle. Preto, dýchanie je spojené s myslením, s myšlienkou. 
Ktorý druh dýchania je najlepší? Sú tri druhy dýchania: horné, stredné a spodné(závisí od toho, 
ktorou časťou pľúc sa najviac dýcha). Pľúcny lalok sa podobá zložitému laboratóriu, v ktorom 
sa prelína mnoho energií. Prána[2] zo vzduchu preniká do pľúc a pomáha ozonizovať krv, 
dokonca aj tam, kde by vzduch mohol len ťažko preniknúť. Do takto zušľachtenej krvi sú 
umiestnené elementy života. Najlepšie je plné dýchanie. Predovšetkým Láska napomáha plnému 
dýchaniu. Takže láska predovšetkým je nevyhnutná podmienka pre plné dýchanie. Keď človek 
dýcha, musí hodnotiť vzduch ako nenahraditeľné blaho. Keď sa dívate na vzduch ako na 
neoceniteľné blaho, prenikne do najvzdialenejších buniek vaších pľúc, pošle im svoju pránu, 
svoju vitálnu silu, ktorú odčerpajú a rozošlu do celého organizmu. Takto láska v prvom rade 
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ovplivňuje pľúca. Ten, kto miluje sa rozširuje, a takto pracujú aj jeho pľúca. Keď človek prijíma 
blaho vedome, a s vďačnosťou, Láska začína pracovať v jeho vnútri a pozdvihovať ho. Táto 
Láska je pozitívna, rastúca, a rozširujúca človeka. 
Každá duchovná energia, ktorá ktorá pochádza z hora, musí najprv prejsť dýchacím systémom, 
odtiaľ vystúpiť do mysle, a potom zísť dole do srdca. 
Keď hovoríme o láske, mnohí hovoria že láska je slepá. Tento výraz je pozostatok z čias, keď 
ľudstvo existovalo pod vplivom Mesiaca - doby ustavičných zmien. V skutočnosti sa láska 
odhaľuje v racionálnom (rozumnom)živote, pretože, Láska sama o sebe je najvznešenejšou 
vecou na svete. Kam preniká láska, tam je život a kultúra. Duchovný deň začína s láskou. Vo 
svätom písme sa hovorí: " A Boh povedal, Nech bude svetlo: a bolo svetlo ". 
Každý môže niečo povedať, ale najprv je človeku potrebné pochopiť vzduch v súvislosti s 
pránou, a z duchovnou energiou, ktorá je v nej vložená. Keď prenikne do mysle a srdca, dá táto 
energia človeku impulz, aby sa prejavil, povedal to, o čom premýšľa. Preto, ten, kto chce 
hovoriť rozumne sa musí naučiť správne dýchať a správne myslieť. Skúsili ste niekedy dýchať 
potichu, tak aby vás nikto nemohol počuť? Keď dýchate hlboko, dýchate nahlas a každý okolo 
vás to môže počuť. Je umením byť schopný dýchať hlboko, ale potichu, tak, že vás nemôže 
nikto počuť. Keď dýchate hlboko, položte ruky na svoje brucho, tak, že zakaždým keď 
vdychujete a vydychujete vzduch sa vaše ruky nadzdvihujú. Musíte dôkladne študovať proces 
dýchania, tak aby ste ho mohli charakterizovať v oboch vzťahoch, fyziologickom aj duševnom. 
Študujte rozličné metódy dýchania, aby ste videli, ktorú metódu bude najvhodnejšie použiť. 
Pokúste sa s každým vdychovaním myslieť na svetlo za tým účelom, aby ste boli schopní spojiť 
sa s jeho energiami. Tieto energie sa nachádzajú vo vzduchu, odkiaľ ich musíte získať. 
Keď premýšľate o vôni, získate zo vzduchu odlišné druhy energií; keď premýšľate o sladkosti, 
obdržíte tretí druh energií. Keď premýšľate o týchto slovách, zatiaľčo súčasne dýchate, uvidíte, 
že každé slovo sa odráža odlišne na pulzovaní vášho srdca. Najmenšie, najnepatrnejšie zmeny v 
pulze hovoria o jemných zážitkoch človeka. Prudké zmeny v pulze hovoria o veľkých zážitkoch. 
Keď je človek inšpirovaný vznešenými myšlienkami a citmi, jeho srdečný tep je rytmický; jeho 
pulz je pravidelný, a harmonický. Keď človek žije na poli hrubosti, nízkych citov, jeho pulz je 
disharmonický a nepravidelný - stráca prirodzený rytmus svojho pulzu. A v týchto prípadoch sa 
vám zdá, že sa srdce človeka zastaví. Takto bije srdce človeka, ktorý trpí bušením srdca. To je 
jedna z vecí, ktoré sa musíte naučiť: správne dýchať. Prečo? Pretože správnym dýchaním 
očistíte svoje myšlienky, očistíte svoju krv, a takisto očistíte svoje mozgy. 
Ak chcete hovoriť o dýchaní, musíte poznať skladbu vzduchu. Aké elementy v sebe zahrňuje 
vzduch? Vzduch je zmesou jednej pätiny kyslíka a štyroch pätín dusíka. Tak duševný svet narába 
s elementami fyzického sveta. Čo sa uvoľní počas dýchania? Počas procesu dýchania je kyslík 
absorbovaný zo vzduchu, a kysličník uhličitý je vydychovaný. V akom stave sú elementy kyslíka 
a dusíka uložené vo vzduchu? - V molekulárnom stave. Vo všeobecnosti, keď už bol konkrétny 
element získaný z niektorej zložky tela, je v molekulárnom stave; keď bol získavaný zo zložitého 
tela, pokiaľ jeho atómy ešte neboli usporiadané do molekúl, je v atomickom stave; a nakoniec, 
keď je nejaká zložka tela rozpustená vo vode, jej elementy sa nachádzajú v ionickom stave. Kedy 
sú elementy najaktívnejšie? Keď sú v ionickom stave. Sú menej aktívne v atomickom stave a 
najmenej aktívne v molekulárnom stave. Človek sa musí pozorovať, aby videl, aký je jeho stav 
keď je náladový, rozrušený a nahnevaný; a aký je jeho stav keď je pokojný, a v dobrej nálade. 
Dobrá a zlá nálada sa odrážajú na dýchaní a na pulze. Ten, kto tomu rozumie, bude schopný 
určiť fyzickú a duševnú kondíciu človeka podľa jeho pulzu. 
Ako žiaci musíte študovať všetko o týchto stavoch(podmienkach); rozlišovať ich podstatu 
podľa hustoty a skladby. Napríklad, aká je podstata(substancia) hnevu - hrubá alebo jemná? - 
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Hrubá. Z akých zmesí je vyrobená? - Z výbušných substancií. Hnev je nebezpečný kvôli 
výbuchom, ktoré ho sprevádzajú. Keď sa niekto rozzúri, cíti sa ako keby horel, akoby v jeho 
vnútri horel oheň. Prejde mnoho času, kým napraví všetky škody spôsobené týmto ohňnom. 
Škody nastali v jeho organizme. Čo je hnev zač? - Nadbytočné energie v organizme. Keď má 
človek mnoho túžob, ktoré nemôže naplniť, časť energií, ktoré boli určené pre ich dosiahnutie 
zostáva nepoužitých - táto energia je príčinou hnevu v človeku. Nespracovaný materiál v mozgu 
zapríčiní nepatrný proces hniloby, kvasenia, a ako následok vyvolá hnev. Nenaplnené túžby 
vytvárajú hnev. Keď je niekto nahnevaný, to ukazuje, že toho veľa nezrealizoval, nenaplnil túžby. 
Ako sa lieči hnev? - Uskutočnením týchto túžob. Nadbytočná energia sa hromadí vzadu, za 
ušami človeka. U veľmi zlostných ľudí sú tieto oblasti príznačne vyvinuté. Frenológovia (vedci 
zaoberajúci sa tvarom lebky) nazývajú tieto centrá deštruktívnymi. Tieto centrá sú prepojené s 
motorickými svalmi úst a preto, keď sa človek stáva nahnevaným, jeho ústa sa začínajú 
pohybovať(sťahovať). Ten, kto rozumie zákonu transformácie energie bude vedieť ako preliať 
nadbytok energie z poza svojích uší do mozgu a vložiť ju do práce. Ten, kto nerozumie tomuto 
zákonu, keď sa rozhnevá, vloží do práce svoj jazyk - dozadu a dopredu, až kým nevyvrhne von 
túto energiu a neoslobodí sa. Jazyk je guľomet, a slová - oheň zo zbrane, ktorý vychŕli sem a tam 
až kým nie je všetkému koniec. Keď chcete poznať, ktoré slová sú negatívne, choďte k 
nahnevanému človeku, zoberte si pero a papier a začnite písať. Bude rozprávať také negatívne 
slová, že nebudete schopní ich nájsť v žiadnom slovníku. Ak chcete vedieť, ktoré slová sú 
pozitívne, chďte k príjemnému, spokojnému človeku a načúvajte mu. Ako metódu vplivu na 
hnev okultná veda odporúča, že by sa žiak mal zriecť svojích početných túžob. Nie je prípustné 
pre žiaka mať mnoho túžob zároveň. Prečo? - Pretože by sa nemohol správne vyvíjať. Bolo 
určené, koľko štvorcových metrov zeme je potrebné pre štep, aby dobre rástol. Keby ste mali 
štvrtinu akra zeme, ktorú by ste chceli vysadiť štepmi viniča, mohli by ste vysadiť najviac desať 
viničných štepov. Ak by ste zasadili ešte trochu, zoslabli by a dali by slabé ovocie. Preto, aby ste 
neobdržali slabučké ovocie, nežeňte sa uskutočniť všetky svoje túžby naráz. Túžby človeka sú v 
zárodku, a preto sa musia vyliahnúť postupne jeden po druhom, tak, že ich môže nakŕmiť, aby 
dali dobré ovocie. Každá túžba človeka je kapitál, ktorý môže byť pretvorený na kinetickú 
energiu, ale musí počkať, kedy príde jej čas. Každá túžba je sila, ktorá dá svoje výsledky, ale táto 
sila musí byť prebudená v jej pridelenom čase. Túžba nesmie byť prebudená ani priskoro, ani 
neskôr, než v jej vyhradený čas - pre každú túžbu je určený čas a miesto, kedy môže byť 
realizovaná. Nemali by ste sa riadiť podľa času, narazili by ste na niekoľko negatívnych stavov, 
medzi ktorými na prvom mieste by bol hnev. 
Keď človek nemôže dosiahnúť nejakú zo svojích túžob, stane sa závistlivým. Keď začína 
závidieť, príde taktiež hnev. Mali by ste sa chcieť oslobodiť od hnevu, musíte dosiahnúť svoje 
túžby. Aby ste ich dosiahli, musia byť v malom množstve. Koľko túžob môžete ročne 
zrealizovať? - Jednu túžbu. Koľko tried môže žiak ročne ukončiť? - Jednu triedu. Najschopnejší 
študenti môžu ukončiť dve triedy, a geniálny žiak - tri triedy. Génius tiež študuje a prechádza 
stupňami, ale pre neho je tu špeciálna škola. Génius je tiež náchylný robiť chyby; je náchylný 
robiť chyby viac než bežný človek. Génius vyhrá mnoho, stratí mnoho a trpí viac; bežný človek 
vyhrá málo, stratí málo a trpí menej. Ak chcete usmerniť energiu svojho organizmu, musíte 
dýchať správne, hlboko. 
Takto početné túžby rozptýlia ľudskú pozornosť. Stretnete niekoho - zamysleného, s hlavou 
ohnutou dole, pozerajúceho sa do zeme. Ten človek má mnoho túžob a ako dôsledok je jeho 
dýchanie chabé. Toto bolo spozorované aj v živote vynikajúcich hercov. Keď sa schopný herec 
stal príliš ambicióznym, krvný obeh v jeho vnútri sa stal nepravidelným, jeho dýchanie neúplné, 
a dôsledkom toho sa stal nervóznym a nahnevaným. Pomoc proti hnevu sa nachádza u toho z 
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vaších priateľov, ktorý je negatívny, pasívny; požiadajte ho, aby položil svoju ľavú ruku na pravú 
stranu vašej hlavy a po krátkom čase uvidíte, že všetka nadbytočná energia, ktorá je vo vás, 
prejde cez jeho ruku a vám sa uľaví. Boli ste pozitívni, aktívni, a on - negatívny, pasívny, 
následkom čoho medzi vami nastala správna výmena. Takto zlostná osoba musí nájsť kľudného, 
pokojného človeka, aby mu odovzdala časť svojej nadbytočnej energie. 
Nie je zlé, keď sa človek nahnevá, ale mal by poznať zákon a vložiť energiu do práce. Je 
vhodnejšie, keď sa človek nahnevá, namiesto toho, aby sa nehneval vôbec. Sú ľudia, ktorí sú 
pasívni a keď sa nahnevajú, nemôžu navonok vyjadriť svoj hnev. Pôsobia ako pokojní ľudia - v 
skutočnosti ale pokojní nie su. Pasívny hnev vytvára strach a aktívny hnev vytvára pomstu. 
Pomsta je zvlášť silná, keď sa niekto pokúsi hnevu vzdorovať. Keď sa niekto nahnevá, dajte mu 
možnosť, aby mohol prejaviť svoj hnev; keby ste zastavili jeho hnev, začal by sa mstiť. Prečo 
niektorí ľudia nie sú schopní sa nahnevať? - Pretože nemajú nadbytok tejto energie. Podobajú sa 
opilcom, ktorí chcú piť, ale buď nemajú žiadne peniaze, alebo nie sú otvorené žiadne krčmy. 
Keďže okolnosti nedovoľujú sa opiť, tak kvôli tejto núdzi jednajú ako triezvi; sú však pripravení 
ísť do najbližšej krčmy a opiť sa. Skutočne triezvy, ctnostný človek je ten, ktorý napriek všetkým 
podmienkam ktoré má na to aby sa opil alebo nahneval, predsa nie je schopný dostať sa mimo 
svojej rovnováhy. Taký človek má vôľu, má sebakontrolu. Ten, kto má vôľu slabú, podľahne už 
aj najnepatrnejšiemu pokušeniu. 
Teraz, ako žiaci okultnej školy, musíte študovať podmienky, na ktoré narazíte. Musíte študovať 
rôzne stavy, ktorými prejdete. Niekedy, keď sedíte, cítite sa akosi zvláštne nekľudní a neviete, 
kam by ste siahli: položíte svoje ruky pred seba - neupokojí vás to, necháte ich pozdĺž tela alebo 
za sebou - znovu sa necítite dobre. Ak ste porozumeli hlbokému významu svojho stavu, ľahko 
by ste ho charakterizovali. Ruky reprezentujú ľudskú vôľu. Keď neviete kam dať svoje ruky, to 
znamená, že neviete akým spôsobom máte dať najavo svoju vôľu. Keď dáte ruky za chrbát, 
pred seba alebo pozdĺž seba, tým, že toto robíte, hľadáte najvhodnejší spôsob, ako dať najavo 
svoju vôľu. Akonáhle nájdete vhodné miesto pre svoje ruky, budete mať vyriešenú otázku, ktorá 
sa týka toho, akým spôsobom by ste mali vajadriť svoju vôľu. Ako prvá metóda zobrazenia vôle 
je použitie zákona transformovania energií vo vašom organizme cestou pľúc. 
Východné národy venujú veľkú pozornosť dýchaniu, ako metóde práce v mnohých smeroch. 
Západné národy chceli takisto použiť túto metódu, ale ako úplním materialistom im to dalo zlé 
výsledky. Chceli rýchlym spôsobom dosiahnúť mnoho vecí, ale zaplatili draho za tento chvat. 
Od ľudí sa požaduje láska, aby mohli vhodne používať vedomosti o dýchaní. Bez lásky nemôže 
byť žiadne dychové cvičenie. 
Prvou podmienkou je, že láska sa spolupodieľa na dýchaní. Ak sa láska neúčastní dýchania, 
nemôžete mať žiaden úspech. V týchto podmienkach organizmus nemôže ovládať svoju 
prebytočnú energiu, výsledkom čoho je rad negatívnych stavov, ktoré sa rodia v človeku. Keď 
dýchanie nie je prevádzané správne, polo - organické materiály začnú v organizme budovať 
vrstvy usadenín, ktoré zapríčinia všetky choroby. Vďaka týmto usadeninám, týmto polo - 
organickým materiálom nemôže byť krv človeka poriadne očistená a spôsobuje nárast mnohých 
mikróbov. 
Teraz máte predstavu o tom, aký zložitý je proces dýchania. Je to dosť na to, aby ste si 
predstavili tých šesť miliónov robotníkov, ktorí pracujú obetavo deň a noc, aby ste mohli 
pochopiť aký ohromný proces prebieha vo vašom organizme. Okrem toho, každá buňka má 
svoju vlastnú, prísne definovanú špecializáciu. Ak neuvažujete o tomto procese vedomo, poviete, 
že takýto život nestojí za to. Nie, život je hodnotný. Každý vdych a výdych je výsledkom práce, 
úsilia miliónov pracovníkov. Preto dýchajte vedome, s láskou, ak chcete mať dobré vnútorné 
dispozície. 
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Boli ste trochu nahnevaní, všetka harmónia v organizme je narušená a súčasne s tým sa dýchanie 
stáva nepravidelné. Ak chcete pochopiť, aký nákladný je každý človek pre prírodu, vypočítajte, 
koľko je na neho utratené za rok. Ak viete koľko sa zaplatí za 24 hodín, ľahko vypočítate výdaje 
na jeden rok. A to sú výdaje len na dýchanie. Potom vypočítajte, koľko stoja pracovníci v 
žalúdku, v mozgu a vo všetkých ďalších orgánoch a údoch. 
A po tom všetkom niekto príde a povie, že život nemal žiadnu cenu a že všetko nám bolo dané 
zdarma. Takto je to pre tých, ktorí tomu nerozumejú. Ten, kto to chápe, vie, aký cenný život je, 
dokonca pre najmenšiu bytosť a ešte viac pre človeka. Ste kŕmení prírodou, bez pochopenia 
toho, koľko sa na vás utratí. Naozaj si deti uvedomujú, koľko ich rodičia na nich vynaložia? 
Avšak keď vyrastú, keď sa začnú podporovať sami, potom vidia, koľko stáli svojích rodičov. 
Nie je to ľahká práca vybudovať človeka. 
Keď splatíte celý účet za všetky zdroje, ktoré príroda na vás utratila, uvidíte, čo je človek zač. 
Len prostredníctvom tohoto uvedomienia porozumiete slovám, " Žijeme z milosti ". 
Tajná modlitba 
Fir-für-fen Tau-bi-aumen 
[1] 1 lv.= dnes 0.5 eura, hodci v dňoch, keď bola prednáška napísaná mal lev omnoho menšiu hodnotu než táto. 

[2] Je to staré Sanskrtské slovo, ktoré popisuje priaznivé energie nachádzajúce sa vo vzduchu. 

 

Ideálny človek. 
Ako študenti veľkej školy života potrebujete študovať hudbu tak, ako existuje v Prírode. Keď si 
nájdete cestu k hudbe prírody, naučíte sa tie prírodné, tvorivé stupnice, skrze ktoré je vytvorený 
svet. Podmienky všetkých živých bytostí sa menia podľa stupníc prírody, t.j. hudobne. Akonáhle 
sa zmení stupnica, zmenia sa aj podmienky. Keď toto viete, skrze hudbu môžete vplývať na 
svoje myšlienky a city, aby ste sa pozdvihli. Často ľudia strácajú základný tón svojho života, v 
dôsledku čoho v sebe vytvoria vnútorný nesúlad. Ak ste nervózni, indisponovaní, podráždení, 
začnite ticho spievať, hlasom alebo mentálne, dokiaľ nezmeníte svoj stav. Hudba, spev 
pomáhajú rozvíjať dobro v človeku. Všetci veľkí, geniálni ľudia, ktorí prešli veľkými súženiami 
boli muzikálni. Mali pravidelné, vysoké, dobre vyvinuté čelá. Dokiaľ nezačnete myslieť ideálne, 
dokiaľ v sebe nenosíte obraz ideálneho človeka, nič nemôžete dosiahnúť. Nehľadajte obraz 
ideálneho človeka mimo seba. Je vložený do všetkých ľudí, ale je potrebné, aby sa prejavil 
navonok. Ak vo vás nie je ideálny človek, ako môžete vedieť, čo je dobré a čo je zlé, čo je 
morálne a čo nie je?  
Aké sú rozpoznávacie črty ideálneho človeka? Skúste popísať tieto črty ideálneho človeka, nie 
tak, ako ich opisujú básnici, maliari, ale tak, ako ich ponímate vy. Ak máte vyjadriť svoj názor na 
kvality ideálnej sviece, mohli by ste to urobiť hneď. Avšak o ideálnom človeku sa môžete len 
ťažko vyjadrovať. Plnohodnotná svieca je tá, ktorá horí bez dymu, neroztopí sa rýchlo, 
nekvapká, horí neprerušovane. Plameň sviece musí byť jasný, svetlý a čistý. Aké sú vlastnosti 
ideálnej sviece, také sú aj vlastnosti ideálneho človeka. Ideálny človek svieti ako svieca. Aby 
svietil, príčina toho je, že obracia pozornosť na všetko, bez toho, aby sa zaoberal nedostatkami.  
Nedostatky ľudí vrhajú tieň na ich vedomie a zatemňujú ho. V prírode nedostatky nejestvujú. 
Nachádzajú sa v mysli človeka. Ak ich dokáže zo svojej mysle odhodiť, stáva sa človek čistým a 
svetlým. Preto, ak sa chcete priblížiť obrazu ideálneho človeka, nazadržiavajte vo svojej mysli a 
vedomí nedostatky ľudí. O koľko menej sa pozastavujete nad nedostatkami ľudí, o toľko bližšie 
ste k obrazu ideálneho človeka; o koľko viac sa pozastavujete nad nedostatkami ľudí, o toľko ste 
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ďalej od obrazu ideálneho človeka. O koľko viac zaťažíte svoje vedomie, o toľko viac sa 
odkloníte od cesty ideálneho človeka.  
Predstavte si, že máte dva drôty, cez ktoré necháte pretekať elektrický prúd. Jeden drôt je z 
kovu, ktorý je dobrým vodičom elektrického prúdu, a tak, keď sa silno prehreje, začne svietiť. 
Druhý drôt je slabším elektrovodičom, v dôsledku čoho sa slabo zohreje a nesvieti. Nadobudne 
temnejšiu farbu, než mal predtým. To znamená, belosť drôtu závisí od schopnosti ľahšie viesť 
elktrický prúd. Druhý drôt, ktorý je slabý elektrovodič zostáva temný. Rovnako sa to dá povedať 
aj o dobrom a zlom človeku. Dobrý človek je ten, ktorý je dobrým vodičom energií z vyšších 
svetov. Dobrý človek je biely a svetlý. Zlý človek je zlým vodičom energií z vyšších svetov. Je 
väčšinou temný a bez svetla.  
Preto, ak niekto hovorí, že je zlý, to znamená, že nie je dobrý vodič energií, ktoré prichádzajú z 
priestoru. Čo má spraviť človek, aby v sebe prejavil dobro? Musí zmeniť drôt, ktorým idú 
energie - zo zlého na dobrý. Zmeniť drôt, to znamená zmeniť stav zo zlého na dobrý. Môžete 
zmeniť svoj stav vtedy, keď nájdete taký drôt, ktorý znie v harmónii s danou stupnicou prírody. 
To znamená, aby ste našli drôt, ktorý je dobrým vodičom prírody. Svetlý a biely drôt predstavuje 
Božský počiatok v človeku a temným, bezsvetlým drôtom nazývame nižšiu prirodzenosť v 
človeku. Nižšia prirodzenosť v človeku potrebuje zušľachtenie, vývoj, dokiaľ sa neprečistia 
hrubé prejavy, t.j. hrubé ľudské stavy.  
Súčasní ľudia sa pýtajú, prečo prichádza utrpenie. Veľmi jednoduché: utrpenie je oheň, na 
ktorom sa človek pečie. Dokedy sa bude piecť? Dokiaľ nezosvetlie a nestane sa bielym. - "Prečo 
musím trpieť?" - Aby si sa stal dobrým vodičom. O koľko je človek horší vodič, o toľko je 
väčšie želanie prírody spraviť ho dobrým vodičom. Akonáhle príroda nasmeruje prúd do tohoto 
človeka, začne ten svietiť. Človek trpí hlavne z dvoch príčin: keď nechce uvoľniť cestu silám 
prírody, aby sa prejavili a keď príroda mu nedáva to, čo si želá. Ona dá to, čo si niekto želá 
blízko k jeho ústam a akonáhle ústa otvorí, aby to prijal, ona to okamžite odtiahne preč. Źelaním 
prírody nie je, aby prinútila človeka trpieť, ale aby ho spravila šťastným. Ale on nemôže byť 
šťastný, dokiaľ sa nestane vodičom energií prírody. Čo reprezentuje šťastie? Z vedeckého 
hľadiska nie je šťastie nič iné, než pozdvihnutie vedomia  na vyšší stupeň, pri ktorom človek 
odstupuje od starých tradícií a pochopenia života. Nielen človek žije podľa tradícií, ale aj zvieratá. 
Napríklad, vlk podľa tradície zabíja ovce; ovca podľa tradície spása trávu. Podľa vedeckého 
pohľadu nie je pastva nič iné, ako kosenie trávy. Ovca kosí trávu a zbiera ju na jedno miesto. 
Jedného dňa, keď sa ovca stane človekom, ako sa prejaví stará tradícia? Človek nespása trávu, ale 
z času na čas sa zohne, odhryzne si zopár stebiel a pokračuje svojou cestou. Toto je pozostatok 
tradície ovce. Niekedy človek trhá kvety a vonia ich. Toto je pozostatok želania vtákov, aby si 
vyčistili zobák v kvetoch. Keď si čistia zobák, trhajú kvety.  
Keď sa človek pozoruje a analyzuje, môže poznať, odkiaľ pochádza niektorý jeho prejav a 
tradícia. Človek má želania, skrze ktoré sa prejavujú tradície. Niekedy to trvá roky, kým človek 
prekoná niektoré z týchto túžob. Niektoré utrpenie je prirodzené; iné - neprirodzené. Zvlášť v 
súčasnosti sa niektoré prirodzené tradície stávajú neprirodzenými a zbytočnými. Je potrebné, aby 
prešlo mnoho času, dokiaľ si vlk odoprie želanie, aby zabil ovcu. Preto pamätajte: Človek môže 
byť šťastný, pokiaľ je za všetkých okolností života dobrým vodičom. Ak sa stane v jeho živote 
čo i len jeden prípad, keď nie je dobrým vodičom, jeho šťastie sa stratí. Aby si človek uchránil 
šťastie, predovšetkým musí vedieť, ako pozdvihnúť svoje telo, a takisto myšlienky a city. Toto 
je úloha novej výchovy.  
Aké nové metódy predkladá psychológia a etika pre vzdelanie človeka? Jedna z metód novej 
etiky pre vzdelanie je aplikácia čistoty v širokom význame: čistota tela, mysle a srdca. Človek sa 
musí starať o čistotu tela častým umývaním, potením, preobliekaním, česaním vlasov a pod. 
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Keď človek spraví očistu tela, začne myslieť i na čistotu svojích citov a myšlienok. Čisté citu sú 
také, ktoré sú zbavené všetkého egoizmu. Čisté city vylučujú akúkoľvek ziskuchtivosť. 
Ušľachtilosť ľudských citov je vyjadrená prítomnosťou organického zlata v krvi. Zlato 
napomáha zdravému stavu organizmu. O koľko menej je zlata v krvi človeka, o toľko viac je 
tento vystavený utrpeniu a chorobám. Zlato je dobrý vodič tepla i elektriny. Preto, organické 
zlato v krvi človeka je vodičom energií prírody.  
Poznaním sily a ceny zlata sa ľudia snažia ho získať, prajú si byť bohatými. Každý človek chce 
mať nejaký zlatý predmet ako ozdobu. Ak nemôže nosiť zlaté ozdoby, je dobré, ak nosí zlatý 
Napoleón (minca) v kapse. Láska človeka k zlatu je prirodzená túžba, ktorá je do neho vložená, 
ako vnútorný impulz pre ušľachtilosť. Niet na svete človeka, ktorý by nemal rád zlato.  
A tak zlato je nevyhnutný element pre výcvik človeka. Ale to neznamená, že človek musí celý 
život dobývať zlato. Akonáhle získa nevyhnutné množstvo zlata, započne človek hľadať iné 
elementy. Ľudský organizmus potrebuje rozličné elementy a nie len zlato. Ak organizmus získa 
len jeden prvok, človek sa dostane do jednotvárnosti, ktorá ubíja. Všeobecne sa človek musí 
chrániť pred jednotvárnosťou života. Keď príde k jednotvárnosti, aj bohatý človek sa zrieka 
svojho bohatstva. Keď sa človek preje, aj najlahodnejšia strava v ňom navodí ťaživý stav, v 
dôsledku čoho žalúdok odmietne prijať túto stravu. Človek potrebuje rôznorodú stravu.  
V budúcnosti, pri sebavzdelávaní by mal človek vziať do úvahy, aké elementy vniesť do svojho 
organizmu. Je nutné, aby vedel, v akom kvantitatívnom pomere sa nachádzajú tieto elementy 
jeden k druhému, aby neprijal ani jeden z nich vo väčšom množstve, než je nevyhnutné. Keď 
príde na zlato, mali by ste vedieť, že každý človek musí mať k dispozícii niekoľko gramov 
vonkajšieho i vnútorného zlata, ako nedotknuteľnú rezervu.  
Kto si praje byť morálne čistý, potrebuje mať v sebe určité množstvo striebra. Striebro človeka 
čistí. Bez striebra človek nemôže byť čistý. Zlato je nositeľom životných energií v prírode a 
striebro čistí človeka od nepotrebného materiálu v jeho organizme.  
Źelezo posiluje ľudský organizmus. V prípade anémie lekári dávajú ľuďom tablety alebo kvapky 
železa. Avšak, ak sa vnesie do organizmu viac železa, než je nutné, človek začne hrubnúť. Každý 
element má svoje určenie v ľudskom organizme, avšak len ak je použitý v určenom množstve. 
Ak sa príjme v množstve väčšom, než je určené, spôsobí újmu. Keď sa v organizme človeka 
objaví prebytok určitých elementov, ihneď prichádzajú parazity, mikróby, ktoré tento nadbytok 
zjedia. Keď mikróby a parazity jedia to nadbytočné vo fyzickom tele človeka, takisto aj niektoré 
myšlienky a city napádajú myseľ a srdce človeka ako parazity a vyvolajú určité uschnutie. To 
znamená, niektoré myšlienky a city človeka vysušujú, a iné spôsobujú obezitu.  
Preto, aby bol človek zdravý a normálne rozvinutý, musí nadobudnúť vnútornú rovnováhu 
medzi silami matérie, z ktorej je vybudované jeho telo, ako aj medzi myšlienkami a citmi. Hudba 
je jeden z prostrietkov podpory tejto rovnováhy. Kto pozná zákony hudby prírody, môže sa 
postaviť ničivej činnosti parazitov vo svojom organizme a tak zlepšiť svoj stav. Ak začnete 
spievať, prestanú robiť škodu.  
Orfeus, tento zázračný spevák svojou píšťalkou skrotil najukrutnejšie zvery. Bol pastier, ale 
pretože v krajine, kde pásol ovce boli vlci, medvede, tigre, neustále hral a spieval, aby ich skrotil. 
Pretože hlásal učenie mieru a lásky, nechcel zabiť zvieratá, ale hral a spieval po celé dni. Pod 
vplyvom jeho piesne sa všetky zvieratá začali hrať a zabudli na to, aby robili škodu, aby napádali 
jeho ovce. Ak Orfeus svojou piesňou mohol skrotiť divé zvieratá, nemôžete aj vy skrze svoju 
hudbu a pieseň prekonať ťažkosti a nepriaznivé podmienky života? Poviete, že sa to ľahko 
hovorí, ale ťažko robí. Je ľahké, aby človek hral, ale musí hrať tak, aby skrotil zvery v sebe 
samom. Bez toho, aby ste vynaložili úsilie, hovoríte, že nemôžete spievať a hrať, a týmto 
spôsobom si sami staviate prekážky. Každý môže spievať. Ak môže žaba, ktorá nie je speváčka 
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začať spievať, keď ju zmija chytí za nohu, o koľko viac sa môžete sťať spevákmi a hudobníkmi 
vy. Ak je niekto odsúdený na smrť a aby ho omilostili, musí spievať alebo spraviť niečo dobré, 
či by sa nenaučil spievať a robiť dobro? Len pri pomyslení, že bude omilostený, stane sa i 
spevákom a spraví aj dobro. Príroda ukladá človeku veľké tresty, ale veľmi malé veci sú od neho 
požadované, aby sa trestu vyhol.  
Mnohí si myslia, že aby im boli odpustené hriechy, musia urobiť veľké dobrá, alebo sa stať 
známymi spevákmi či hudobníkmi. V ľudskom svete je to tak, ale vo svete Božom sa veľa od 
človeka nechce. Je pre neho postačujúce schytiť jednu zo stupníc prírody a začať spievať. 
Správne spievanie vyjadruje myšlienku. Keď človek myslí správne, môže spievať. Preto, keď 
ráno vstanete, začnite spievať, v mysli, alebo nahlas, no bez váhania a pochybách v sebe. 
Nehovorte, že nemôžete spievať. Skrze spievanie vstupujete do podstaty života. Život sám o 
sebe je hudbou a harmóniou. Človek je vyprevádzaný z neba s hudbou a piesňou. Preto hudba 
pre jeho dušu nie je cudzia. Je ponorený do hudby a z tohto dôvodu môže spievať a hrať. Musí 
spraviť krok späť, aby sa vrátil k svojmu prvotnému stavu hudby a piesne, k harnónii a melódii, 
a odtiaľ nech ide napred. Keď toto viete, uchovajte si v mysli myšlienku, že život je hudba a 
pieseň. Všetko v živote je dobré a harmonické.  
Božia láska prináša plnosť života.  
 
Lekcia učiteľa Petra Danova, 7 Marec 1930, Sófia, Izgrev. 
 
Preložil Viliam Tkáč, Apríľ 2010. 
 

Nechajte deti. 
 
Úvaha nad veršom: "Hlavou tvojho slova je Pravda." Prečítam 18-tu kapitolu Evanjélia podľa lukáša, 16-ty 
verš: "No Ježiš ich napomenul a povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im, pretože takýchto je 
Kráľovstvo Božie." 

 
Hovoríte:"Čo v živote predstavujú deti?" - Deti sú spojovacími niťami v živote. Slabé je v 
prírode spojovacou nitkou. Keď ľudia o niečom hovoria, že je to bezvýznamné, že to nič nestojí, 
musia vedieť, že práve od tohto slabého, niečoho bezvýznamného závisí ich život. To je v ich 
živote spojovacou niťou. Bez tohto spojenia sa o veľkých veciach nedá ani uvažovať. Tak, keď 
sa hovorí o deťoch, mnohí berú tento verš doslova. Po jeho vonkajšej stránke. Avšak, vonkajší 
pohľad na verš ešte neobjasňuje pravdu. Pod slovom "deti" Kristus mieni najmenšiu myšlienku, 
najmenší pocit a nejmenší čin, ktoré sa zrodia v duši človeka. Tieto najmenšie veličiny sú slabé 
ako deti, nedá sa od nich nič očakávať; nemajú nijaký význam, ale v skutočnosti sú v živote 
vážnymi spojiteľnicami.  
Preto o týchto malých veličinách v človeku Kristus povedal: "Nechajte malé deti vo vás, aby 
prišli ku mne, pretože im patrí Kráľovstvo Božie." A skutočne, do Kráľovstva Božieho nemôže 
vojsť veľký človek, s vedomím o svojom rozume a o svojom srdci, ktorý sa nezaujíma o malé 
veci v sebe. Tým, ktorí sa usilujú vojsť do Kráľovstva Božieho hovorím: "neopovrhujte malými 
myšlienkami, malým dobrom, malým milujúcim pocitom, ktoré sa rodia vo vašej duši. Mnohí 
pozerajú na malý milujúci pocit s opovrhnutím a hovoria: "To je malá vec!" Oni počítajú s 
veľkými vecami bez toho, aby vedeli, že veľké veci sú pre človeka príťažou. Spýtajte sa toho 
veľkého, silného koňa, čo získal, keď nosil celý život veľké, ťažké bremená? Spýtajte sa veľkého 
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obchodníka, čo získal potom, čo celý život vstupoval do veľkých obchodov. Spýtajte sa veľkého 
spisovateľa, čo získal po tom, čo celý život písal o veľkých veciach? Všetky veľké zvieratá a 
všetky veľkí ľudia by na záver povedali to, čo povedal kedysi aj Shakespeare: "Byť, či nebyť?" 
Preložil by som túto vetu následujúcim spôsobom: byť veľkým koňom a nosiť veľký náklad, 
alebo byť malým koňom a nosiť malý náklad? Byť veľkým obchodníkom a zaoberať sa veľkými 
obchodmi, alebo byť malým obchodníkom a zaoberať sa malými obchodmi? Byť veľkým 
spisovateľom a básnikom a písať len grandiózne diela, alebo byť malým spisovateľom a 
básnikom a ospevovať v živote to malé? Hovorím, že všetko závisí na prevedení. Obyčajne 
človek začína s veľkými myšlienkami, s veľkými projektami, ale nakoniec končí prácu s malými 
vecami.  
V Písme sa hovorí: "Ja som alfa i omega, začiatok i koniec". Veľké myšlienky sú počiatok, malé 
sú koniec. Ak veľké myšlienky nie su prepojené s malými, prvé sa nezrealizujú. Preto, človek 
musí v sebe zosúladiť veľké impulzy s malými. Ak viete ako ich zosúladiť, budete mať úžitok z 
jedných, aj z druhých pri svojom raste. Niekedy jeden malý impulz, alebo jedno malé želanie 
môže vytvoriť tak dôležité spojenie, že zachráni človeka od veľkého nešťastia. Čo hovoria 
súčasní ľudia? Veľmi často zanedbávajú svoje malé impulzy, myšlienky a želania a po tom 
všetkom očakávajú šťastie, veľké úspechy a zdar. Nejaké mladé dievča fantazíruje, sníva, že 
stretne princa na koni, ktorý sa s ňou ožení. Jedného dňa sa rozhodne utiecť z domu a ide do 
lesa s nádejou, že príde kráľovský syn, aby ju zachránil. Ale čo sa nakoniec stane? Vojde do lesa, 
stratí cestu a nestretne kráľovského syna na koni, ale syna pastiera, vezúceho sa na somárovi. 
Mladá žena si povie," Odkiaľ prišiel tento pastierov syn?" Očakávala som kráľovského syna, ale 
bola som oklamaná". Táto mladá žena sa cíti byť nešťastná, pretože nechápe hlboký zmysel vecí. 
Keď nechápe, zle si to vysvetľuje a s tým prichádza rad nešťastí. V tomto prípade somár 
predstavuje kráľovského syna, ktorého dievča očakáva, a pastierov syn predstavuje malý, krásny 
pocit, prinášaný kráľovským synom.  
Môžete vložiť drahokam do drevenej krabičky a zrnko šošovice do zlatej krabičky. Ktorú by ste 
preferovali: drahý kameň v drevenej krabici, alebo šošovicové zrno v zlatej krabici? Drahokam 
stojí prirodzene viac než drevená krabica a zlatá krabica stojí viac než šošovičné zrnko, ale ak 
skúsite rok o hlade, môžete prichystať niečo s šošovicou, aby ste uspokojili svoj hlad, zatiaľčo 
zlato a drahokamy vám nepomôžu. Šošovica môže byť posadená do zeme a za pár mesiacov 
vyrastie a prinesie úrodu, ktorá vás zachráni pred hladovaním v roku hladomoru, zatiaľčo nikto 
nebude chcieť kúpiť zlatú krabicu a drahokam. Zo zlatej krabice môžete vyrobiť prstene, 
náušnice a iné klenoty, ale kto by ich vtedy kúpil?  
V prírode jestvuje zákon jednoty, ktorý sa potvrdzuje všade v živote, vo vede, v umení. 
Napríklad, ak budeme skúmať poznanie, uvidíme, že medzi všetkými jeho časťami je jednota. V 
takom prípade pravé poznanie je také, ktoré môže poslúžiť človeku ako zdroj inšpirácie, pomoc, 
svetlo. Poznanie, ktoré nie je ani inšpiráciou, ani svetlom, ani pomocou pre človeka je len 
bremenom - nič viac. Poznanie je najväčšie dobro, ktoré Boh môže človeku dať. 
 Prostredníctvom neho človek musí oceňovať rovnako veľké aj malé myšlienky, city a skutky. 
Majúc veľké poznanie si múdrý človek cení malé veci rovnako ako veľké. Boh si cení rovnako 
Slnko i človeka. Slnko skrýva veľkú silu, ale Boh mu dáva také poznanie, ako človeku. Človek 
hovorí: "Čo môžem urobiť? V čom je moja cena?" - Tvoja cena je v spojení, ktoré môžeš urobiť. 
Ľudská myseľ môže spraviť spojenie medzi slnkom a zemou. Ľudia prišli na zem zvlášť preto, 
aby vytvorili toto spojenie. Ktokoľvek, kto by nechcel vytvoriť toto spojenie bude pokladaný za 
veľkého. Taký človek obracia svoju pozornosť viac k veľkým veciam vo svojom živote, než k 
malým. Zanedbáva deti, t.j. malé veci. Boh stavia týchto veľkých ľudí niekde do priestoru, aby sa 
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točili ako kolesá. Nešťastie súčasných ľudí je kvôli ich chtivosti po veľkých veciach, kvôli ich 
veľkým plánom.  
V jednej legende z minulosti sa zem  predstavuje ako mladé, krásne dievča, ktoré Boh chce 
vydať za mladého, pekného pastiera. Ona povedala: "Bože, ja sa nechcem vydať za takého 
prostáka. Túžim po niečom veľkom, po veľkom svete. Ak príde nejaký kráľovský syn, za toho 
sa vydám." Boh súhlasil, aby splnil jej želanie a vydal ju za kráľovského syna. Onedlho potom 
porodila synov a dcéry - oni všetci sa stali zločincami. Zem sa vydala za kráľovského syna, ale do 
dnes sa nachádza vo veľkých skúškach kvôli synom a dcéram, ktoré od neho porodila. 
Pochopila svoje postavenie a často si povedala: "Mala som si vziať syna pastiera! S ním by som 
aspoň nepodstupovala také veľké skúšky, aké prežívam dnes." Nielen ona, ale aj jej deti do dnes 
hovoria: "O koľko lepšie by spravila naša mama, keby sa vydala za nejakého prostého človeka, 
bez titulu a bez mena, ale ktorý by priniesol šťastie do celého domu." Skutočne, je lepšie dať 
prednosť pastierskému synovi, ktorý prinesie vnútorné šťastie, než kráľovskému synovi, ktorý 
prinesie nešťastie. 
Takže, toto sú alegórie, nad ktorými je potrebné popremýšľať. Človek sa zrieka malých ídeí, 
ktoré Boh do neho vložil na úkor veľkých, ktoré prijíma zvonku. Chce sa stať kráľom, byť 
pekný, bohatý, silný. Aj to nie je zlé, ale šťastie nie je postavené na kráse, sile, bohatstve. Byť 
kráľom, to ešte nie je šťastie, byť pekným, to nie je šťastie. Keď je mladá žena pekná, všetci ju 
chcú. Akonáhle si všetci ľudia želajú súčasne jedno a to isté, prináša to nešťastie. V takom 
prípade sa pekný človek musí postaviť ľuďom s nožom v ruke, aby sa chránil, aby uhájil svoje 
vlastnictvo.  
Tak, hlavnou myšlienkou je, že človek by nemal vstupovať do rozporu so svojím názorom a 
hovoriť: "Nadarmo žiješ svoj život. Akurát stratíš roky, bez toho, aby si niečo získal." Takéto 
veci nie je dobré hovoriť. Rád by som vedel, čo tým myslíte, keď hovoríte, že ste stratili jeden 
rok, napríklad? Za jeden rok sa zem raz otočí okolo slnka.To znamená, počas tejto doby 
vykonala veľa práce; dala každému aspoň jednu lekciu. Preto, keď niekto povie, že rok minul 
naprázdno, tak ja chápem, že on sa nemohol naučiť lekcii, ktorá mu bola daná. Ak by sa naučil 
svojej ulohe, splnil by vôľu Boha a obdržal by jedno malé dobro. Jeden stratený rok predstavuje 
jednu malú myšlienku, spojenie, ktoré človek zanedbal. Keď sa tak stane, človek môže ľahko 
znovu získať tento rok. Ako ho získa? Keď spraví toto malé spojenie, t.j. keď nezamieta malú 
myšlienku. Malé myšlienky napravujú chyby, nie veľké. Preto, ak nejako zhrešíte, choďte k 
malému, tam to napravíte; ak niečo stratíte, choďte k malému, tam to nájdete. A preto tiež, 
matka nachádza pri svojom dieťati to, čo stratila. Čo matka stratila? Svoju lásku.  
Každá žena, ktorá stratila svoju lásku, by sa mala stať matkou, porodiť dieťa, aby našla svoju 
stratenú lásku. Prečo sa rodia deti? Aby priniesli stratenú lásku svojim matkám. Prečo 
prichádzajú malé myšlienky k človeku? Aby mu priniesli stratenú lásku. Malá myšlienka je malé 
svetielko, ktoré tu-tam zasvieti v tmavej, čiernej noci. Predpokladajme, že kráčate zúfalý tmavou 
nocou, stratili ste cestu, ale náhle niekde v diaľke zazriete lúč svetla. Tento lúč prebudí v tebe 
radosť, že si našiel cestu. Jedna malá svieca v temnej noci ti prinesie veľkú radosť.  
Musíme byť vďační Bohu za malé veci, ktoré slúžia veľkým. Malé myšlienky, pocity a činy, t.j. 
malé deti sú malí anjeli, ktorí zostupujú na zem, aby spasili ľudstvo. Zoberte si napríklad, bol 
Kristus veľký človek? Bol kráľom? Mal k dispozícii vojská? Volali Ho Kráľ Židovský, ktorý 
prišiel, aby spasil židovský národ, ale najvyšší kňazi, ako aj zákonníci a farizeji hovorili: 
"Nechceme tohoto človeka. Berte ho preč, nech si ide! Od Neho nemôžeme nič očakávať. On 
nemôže byť Mesiáš."  
Tak je to, ľudia majú zvláštne myšlienky. Očakávajú, že príde dobro odtiaľ, odkadiaľ nemôže nič 
prísť. Pozoroval som, ako sa správa mladá žena, ktorá zazerá na mladého pekného chlapca. 
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Prehliada si ho zdola-nahor, skúma jeho ruky, nohy a hovorí si: "Tento mládenec je silný. On mi 
môže byť v živote oporou." Myslí na to, čo sa nemôže stať. Mlčím, nič jej nehovorím, ale 
usmievam sa a myslím si: aký výprask dostaneš od tohoto zdravého a silného mladíka! Najprv 
okúsiš jeho zdravé, svalnaté ruky. Po roku stretnem tú istú dievčinu, už vydatú za tohoto 
mladého muža a hovorí mi: "Ah, veľmi som sa sklamala v tomto človeku! Predtým, než som sa 
vydala sa mi zdal byť dobrý človek, ale čo sa stalo? Veľmi ma bije - bije a nepremýšľa, že ma to 
bolí. Keby som vedela, že bude taký, nevzala by som si ho."   
Hovorím: pekné je veľké, ale strašné. Malé, slabé si nedovolí ťa zbiť, ale veľké, silné aj tri razy 
za deň ťa môže zbiť. A keď sa niekto opýta, aká je cesta, ktorou by mohol slúžiť Bohu, 
odpovedám: Láska je jediná cesta, po ktorej môže človek správne slúžiť Bohu. Láska je jediná 
Božia sila, ktorá sa zaoberá najmenšími vecami vo svete. Okrem toho, láska je tá mocná sila, 
ktorá sa zaujíma o nepodstatné veci, na ktoré nikto neobracia pozornosť. V malých veciach leží 
rozuzlenie všetkých ťažkých úloh; v nich sa skrýva tajomstvo života. Ak príde Láska, prinesie v 
sebe všetky stratené veci. A tak, ak chcete byť silní, spriateľte sa s malými, slabými; potom 
rozpracujte myšlienku lásky a vložte ju do svojho života. Keď stretnete jedno malé dieťa, alebo 
slaboduchého človeka - neprehliadnite ich. Pozoruj najprv čo potrebujú a hneď im pomôž. 
Neprehliadajte v sebe malé a slabé. Ak vám príde do mysle nejaká malá myšlienka, alebo do 
srdca nejaký nežný pocit, uvoľnite im cestu, realizujte ich. V budúcnosti vám prinesú veľké 
dobro. Mnoho ľudí si praje vedieť, či budú alebo nebudú šťastní, či ich deti úspešne ukončia 
školu, či sa v živote dobre uplatnia a pod. Za týmto úmyslom, keď počujú o nejakom veštcovi, 
hneď k nemu idú, aby im niečo predpovedal. Môže im niečo povedať alebo nemusí, no najprv 
opýta peniaze. Jedno musia vedieť všetci ľudia: Boh určuje človeku osud - nikto iný. 
 Preto, osud človeka nie je niečo fatálne. Určuje sa podľa ich myšlienok, citov a skutkov. Takže, 
nie je v nikoho silách oslobodiť človeka od jeho vlastného osudu. Ak je niekto, kto mu môže 
pomôcť, tak je to on sám. Ako? Ak zmení smer svojích myšlienok, citov a skutkov. Akonáhle 
zmení svoje myslenie, cítenie a skutky, súčasne s tým aj Boh zmení svoje rozhodnutie, týkajúce 
sa jeho. Avšak, človek chce, aby sa veci diali podľa jeho uváženia, bez toho, aby niečo zo seba 
samého obetoval. Nie, ak človek zmení svoje myšlienky, city a činy správnym spôsobom, aj Boh 
zmení svoje riešenie týkajúce sa neho. V starom zákone je napísané: "Podľa vaších myšlienok, 
citov a skutkov vás odstráni spred svojej tváre naveky."  Potom židia spoznali svoje omyly a 
kajali sa. Boh im povedal:"Ak sa budete kajať, obráťte sa ku mne a ja zotriem vaše hriechy." A 
oni sa obrátili a Boh k nim bol milosrdný a dobrosrdečný.  
Pýtam sa: môžu sa odpustiť hriechy človeku, ktorý sa nikdy nekajal? Inými slovami povedané: 
môže človek jesť v hostinci, kde sa pripravuje najhoršie mäso? - Nemôže. Preto, dobré 
myšlienky, city a činy sú najväčšou vecou, ktorú môže človek robiť a dať. Pre tento cieľ človek 
musí v sebe chrániť absolútne čisté myšlienky, bez akejkoľvek chtivosti. Nech spraví v sebe 
jeden krok, nech si predstaví, že obetuje všetko, čo má pre Boha, bez toho, aby niečo očakával. 
Alebo, nech sa nejaký kráľ pokúsi vzdať svojej koruny a ide kázať o Bohu. Koľkokrát sa bude 
tento kráľ odhodlávať a odkladať, a nakoniec, možno to urobí a možno nie. Toto je stav, v 
ktorom sa nachádzajú všetci ľudia.  
Je ľahké, aby človek odmietol korunu, ak vie, že aj bez koruny je stále kráľom. Každý človek je 
sám o sebe kráľom a sú ľudia, ktorí zaujímajú pozíciu kráľov aj navonok. Avšak je nutné vedieť, 
že tam, kde je panovanie, je aj povinnosť. Nie je ľahké postavenie kráľa. Ak si kráľom nejakého 
národa a môžeš mu ukázať cestu Pravdy, budeš pre neho zapálenou sviecou. Dokiaľ nebude pre 
svoj národ zapálenou sviecou, nikto ho nevidí, ale akonáhle  sa stane zapálenou sviecou, všetci 
ho uvidia. Potom aj najmenší omyl bude všetkými spozorovaný.  
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Keď človek spraví nejaké dobro, alebo si len pomyslí, že ho urobí, hneď býva postavený pred 
skúšky. Napríklad, nejaký človek chce, aby ho ľudia milovali a i on ich chce milovať. No hneď 
je postavený do skúšky, či si zaslúži, aby ho milovali a aby on miloval. Každý mal podobné 
skúšky. Milujete nejakého svojho priateľa, i on miluje vás. Po niekoľkých rokoch na vás nájde 
nejakú chybu a odmietne vás -hľadá si iného priateľa. Prečo? Každý človek hľadá v živote niečo 
dokonalé. Jediná vec, ktorú človek nemôže vo svojom živote odmietnúť sú malé veci - deti. 
Napríklad, matka nikdy nemôže odvrhnúť svoje deti. Ak odvrhne svoje deti, vymaže svoje 
materstvo - nič viac. Ak človek odvrhne od seba lásku, nech je v akejkoľvek forme, zbavuje sa 
radosti, šťastia, dobra, ktoré môže získať. Všetky tieto veci ho jedna po druhej opustia. Kto v 
sebe odvrhne Lásku, vystaví sa najväčším utrpeniam: život sa stane nezmyselným, stane sa 
nespokojným, smutným, zamračeným.  
Niekto povie: Neviem prečo som taký smutný." - Si smutný, pretože si pohrdol, pretože si 
odvrhol jedno z malých detí lásky. Ak odvrhneš jedno z jej deti, povie: "Pretože sa zriekaš 
môjho dieťaťa, ja sa zriekam teba." Láska prechádza a odchádza popri tebe, ide si preč a ty 
zostávaš so svojími veľkými myšlienkami a citmi. Po tom všetkom hovoríš, že slúžiš Bohu, ale 
ľudia ťa nemilujú, nechápu ťa, atď. To je tiež možné, ale ak si skutočne v zhode s veľkým 
Božím zákonom - s Láskou - neznepokojil by si tým, či ťa ľudia majú radi alebo nie. Avšak, ak 
nie si v zhode s veľkým zákonom lásky, aj keby ťa ľudia milovali, aj keby si ťa vážili, budeš 
prežívať vnútorné obavy. Teraz myslím na vnútorné stavy a vzťahy ľudí, nie vonkajšie, pretože 
tie druhé spočívajú na pravidlách, absolútne odlišných od tých, na ktorých spočívajú vnútorné.  
Sila človeka je postavená na vnútornej jednote, ktorú môže v sebe vytvoriť. A o túto jednotu by 
sa mal zvlášť usilovať. Táto jednota sa dá dosiahnúť len cez použitie malých vecí v živote. Dáte 
niekomu malé cvičenie, ale on povie: "Čo môžem dosiahnúť takýmto malým cvičením? Čo z 
toho, či vystriem ruku vpred alebo do strany?" Ak spisovateľ vezme pero do ruky a povie, že nič 
nemôže napísať s týmto malým perom, skutočne, nič neurobí. Avšak, ak vytrvá, pero zapíše celé 
riadky a strany, vytvorí niečo pekné. Ak chce spisovateľ vytvoriť náhle niečo grandiózne, nič 
nenapíše. Napríklad, pozrite sa ako vo svete pracuje ľudský jazyk. Najkrajšie veci sú povedané 
týmto malým orgánom. Spása sveta závisí takisto na tomto malom orgáne. Ak sa začne tento 
orgán pohybovať, akokoľvek je malý, vykoná veľké veci. On urovná, skrotí, vyrieši mnoho vecí. 
Nemalú prácu urobia aj očné viečka. Vidíte ich, dva malé  orgány, no bez nich je to nemožné. 
Na pohľad nič nerobia, len sa otvárajú a zatvárajú. Avšak, sú strážcovia očí, chránia ich od 
prachu, od mušiek, i od akéhokoľvek poškodenia. Viečka sú malé orgány, no veľmi dôležité. 
Ľudia im nevenujú pozornosť, ale oni sa neurážajú, potichu robia svoju prácu - chránia oči.  
Súčasní ľudia sú často riadení ambíciami a hovoria, že môžu vykladať rôzne verše z Evanjélií. 
Spirituálni ľudia to hovoria takisto. Ja však hovorím: nie je výklad ako výklad. Je len jeden 
správny spôsob výkladu. Ak hovoríme o obvyklom výklade, to je možné každému, ako každý 
môže povedať, že 2x2=4. Aj filozóf hovorí, že 2x2=4, aj malé dieťa hovorí, že 2x2=4. Abaja 
majú rovnaký výsledok, ale je rozdiel v riešení tejto úlohy. Rozdiel je v tomto. Ak vojdete do 
nejakej záhrady s dieťaťom a s filozófom, filozóf povie, že 2x2=4 a dá vám štyri malé jablká. Aj 
dieťa povie, že 2x2=4, ale dá vám štyri veľké a krásne jablká. Od ktorého z nich by ste si želali, 
aby vyriešil problém: filozóf, ktorý rieši úlohu doslova a dá vám štyri malé jablká, alebo dieťa, 
ktoré vám dá štyri veľké, krásne jablká? Dve duše sa hádajú, ktorá má v srdci viac lásky. I jeden 
miluje, aj druhý miluje, ale viac miluje ten, ktorý keď spočítal, že 2x2=4, súčasne dal štyri krásne, 
zrelé jablká. Tento počíta lepšie než ten prvý.  A tak sila, veľkosť človeka je postavená na 
aplikácii Božieho zákona. Podľa tohoto zákona je nevyhnutné, aby sa človek správal voči iným 
ľuďom tak, ako sa správa k sebe samému. Avšak, dokonalý čin je taký, ak človek postupuje voči 
iným ľuďom tak, ako voči nim postupuje Boh, t.j. rovnakým spôsobom, ako ich vníma On.  
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V Božej mysli má každý človek patričné miesto. Aj najmenšie stvorenie zaujíma v Božej mysli 
vysoké miesto. A o čokoľvek  poprosí Boha, jeho modlitba je počutá. Niekto povie: "Každý deň 
sa modlím k Bohu, ale žiaden hlas, žiadna odpoveď. Prečo? - Pretože tento človek sa alebo 
nevie modliť, alebo prerušil svoje spojenie s Bohom.  
Dvanásť biskupov sa zišlo v lese, aby sa za niečo modlili. Dlho sa modlili, no neobdržali žiadnu 
odpoveď. V tom čase okolo nich prechádzal jeden prostý, bohabojný roľník, ktorý s oslíkom 
viezol drevo na predaj. Zastavili ho a povedali mu: "Počúvaj, prosíme ťa, pomodli sa k Bohu, 
aby sa podarila jedna veľmi dôležitá vec." On sa horlivo pomodlil k Bohu a práca sa podarila, 
ako bolo treba. To znamená, že modlitba prostého človeka bola prijatá. Po tomto sa biskupi 
pochválili, že sa im práca podarila vďaka ich modlitbe. Stretli sa po druhýkrát, aby sa za niečo 
pomodlili, ale ich modlitba nebola prijatá. Tentokrát drevorubač nedošiel, a práca sa im 
nepodarila. Koľkokrát sa drevorubač pomodlil k Bohu, vždy dostal odpoveď na svoju modlitbu. 
Koľkokrát sa biskupi pomodlili k Bohu, ani hlas, ani odpoveď.  
Hovorím: nie je väčšou vecou pre človeka než to, aby pochopil, že zaujíma v Božej mysli jedno 
čestné miesto. Ak to chápe, akonáhle sa obráti k Bohu so svojou modlitbou o niečo, jeho 
modlitba bude prijatá. A preto, všetci sa musíte snažiť o to, aby ste boli milí Bohu a aby ste 
zaujali v Jeho mysli jedno vysoké miesto. Toto musí byť ideálom každej duše. Nič nemôže byť 
dosiahnuté plačom a slzami. Boh nepotrebuje ľudské slzy a plač. Ak chcete dosiahnúť svoj ideál, 
zaoberajte sa najmenšími vecami, z ktorých Boh stvoril svet. Pre tento účel je nevyhnutné, aby 
ste vo svojej duši podržali posvätnú myšlienku na Boha. Vylúčte akúkoľvek negatívnu myšlienku 
o Bohu! Vylúčte akýkoľvek negatívny pocit k Bohu! Nič, čo bolo Bohom vytvorené nepripúšťa 
žiadnu zmenu, žiadnu kritiku. Ak dôjdete k Božskému, či ho pochopíte alebo nie, ono je vždy 
pravé. Ak dôjdete k Božskému, tam sa najprv koná, a potom sa myslí. Chceš slúžiť Bohu, ale 
začínaš premýšľať, čo sa s tebou stane, ak pôjdeš touto cestou. Ak sa raz rozhodneš slúžiť Bohu, 
viac nemysli; či ťa zabijú, či ťa obesia, či ťa rozrežú na kusy - na nič nemysli. Všetko je možné 
že sa s tebou stane, ale nakoniec sa stane také čudo, aké ľudia nikdy nevideli.  
Keby sa Kristus bál, nebol by došiel ku vzkrieseniu. Bol prikovaný na kríž, kde sa mu dostalo 
najväčšieho zneuctenia, posmechu, že bol Syn Boží, že chcel spasiť svet. Povedali mu: "Ak si 
naozaj Syn Boží, zostúp z kríža, dokáž to, aby sme ti uverili." kristus niesol toto všetko s 
najväčšou pokorou a láskou. A v poslednej hodine hlboko povzdychol a povedal: "Otče, do 
tvojích rúk porúčam svojho ducha. Nech sa stane tvoja vôľa!" Kristus zniesol na kríži najväčšie 
poníženia, za ktoré bol pozdvihnutý: bola mu daná všetka moc na zemi i na nebi. S Ním sa 
dovŕšilo to, čo sa predtým nikdy nestalo - vstal z mŕtvych.  
Teraz sa mnoho ľudí usiluje ísť Božou cestou, ale ak nemajú pred sebou život Krista, nebudú 
ho môcť následovať. Hovoríte, že chcete žiť pre Boha, pre svojích blížnych. Môžete žiť pre 
Boha, i pre svojich blížnych, ale musíte vedieť, že prídu zneuctenia, prenasledovania, posmech. 
Musíte byť pripravení, aby ste prijali tieto skúšky. Je tak aj dnes? Stretnete nejakého Kristoho 
následovníka - je rozrušený  a protestuje proti urážlivému slovu. Hovorí:"Neviem čo teraz robiť. 
Niesom na nič schopný, nikto si ma neváži, nikto si nepraje ma poznať."  - Ak si prišiel na zem, 
aby si ťa ľudia vážili, si na nesprávnej ceste. Neprišiel si na zem, aby ťa milovali a vážili si ťa, ale 
aby si zjavil Božiu Lásku. Potom Boh ukáže svoju Lásku tebe.  
Aj Kristus povedal:"Ako mňa miloval môj otec, tak aj ja som miloval vás." Takže, najprv vy 
prejavte Božiu Lásku k iným a potom Boh prejaví svoju Lásku k vám. Ak nemôžete pochopiť 
Božiu Lásku, nemôžete pochopiť ani lásku k ľuďom. Prídu pochybnosti, váhavosť, rad 
klamstiev, v dôsledku ktorých sa málo naučíte, ale stratíte mnoho času. Jednu vec by ste mali 
uvážiť: pre pochopenie jednej veľkej pravdy potrebujete vždy hľadať najkratšiu cestu. Keď 
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hovorím najkratšiu cestu, chápem správnu cestu k úspechu. Takže, ak chcete byť zachránení, 
hľadajte správnu cestu.  
Hovoríte:"Chceme byť silní." Ak chcete byť silní, dajte možnosť Božej Láske, aby sa skrze vás 
prejavila. Ak prejavíte Božiu Lásku, aj život sa prejaví. Dokiaľ sa ešte život neprejavil, neviete čo 
z vás môže vzísť. Čo sa týka otázky, čo sa s vami stane, nechajte, nech to riešia iní. Keď zasadíte 
pšeničné zrno do zeme, pýta sa ono, čo sa s ním stane? Ono prenecháva túto otázku slnku. 
Nejaké dieťa nosí v ruke žaluď a pýta sa ho:"Čo z teba vzíde?" Žaluď mu odpovie:"Zasaď ma 
do zeme a nechaj ma na pokoji, a slnko povie čo môže zo mňa vzísť. O sto rokov príď na to 
miesto a uvidíš, čo zo mňa vzišlo." Len Boh vie, čo z teba môže vzísť. Si jedno malé semiačko, 
ktoré Boh posadil v zemi. Po čase ty sám uvidíš, čo z teba vzišlo. Ak zostaneš v rukách ľudí, 
prenesú ťa z ruky do ruky, ako malé dieťa, ale nič z teba nevzíde. Nakoniec ťa Boh cez malé 
dieťa posadí do zeme, kde v nasledujúcom roku porastieš, zakvitneš a dáš plody. Keď je tak, 
držte sa malých detí, malých, hlboko ukrytých myšlienok a citov vo vás, malých požehnaní, 
ktoré sa rodia vo vašej duši. Držte sa ich a neprehliadajte ich, ak chcete mať Božie požehnanie. 
Boh vám požehná nie za to, čo si o vás myslia ľudia, ale za vaše myšlienky, city a skutky - nie za 
vaše veľké myšlienky, city a skutky, ktoré sú známe všetkým. On vás požehná za tieto malé, 
hlboko ukryté, utajené vo vašej duši myšlienky, city  a skutky, ktoré nikto nepozná, nikto netuší. 
Boh vám požehná za malé, utajené, za neprejavené semiačka vo vás.  Za veci prejavené ste už 
obdržali svoju odplatu.  
Želám vám všetkým, aby ste boli vzkriesení tak, ako bol vzkriesený Kristus. Avšak, dokiaľ 
dôjdete ku vzkrieseniu, želám vám všetkým, aby ste boli prenásledovaní, zosmiešnení a 
zneuctení, ako bol Kristus. Želá vám všetkým, aby ste boli ukrižovaní a aby ste povedali:"Otče, 
ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa." Bez 
utrpenia vzkriesenie prísť nemôže. Kristus prešiel utrpením, i ľudia ním prejdú. Ak trpí matka, 
aj deti budú trpieť. Ak trpia deti, aj matka bude trpieť. Ja nie som za utrpenie, ale utrpenie je 
nevyhnutné. Sú veci, ktoré sa môžu zrušiť, ale sú veci, ktoré zrušiť nemožno.  
Príde deň, keď všetky ťažkosti, utrpenie pominú. Apoštol Pavol hovorí:" Dnešné utrpenia sa 
nedajú zrovnať s budúcou slávou tých, ktorí milujú Boha." Mnohí hovoria:"Kto vie, ako to 
bude, ale my žijeme teraz." - Kde sú všetci tí, ktorí si mysleli len na to, ako si požiť? -  V 
hroboch. Tam nájdete pamätníky učencov i prostých ľudí, bohatých i biednych, mladých i 
starých, ktorí si žili podľa svojho pochopenia. Tam sú aj všetci veľkí ľudia, ktorí boli úctihodní a 
vážení. A preto, živte malé deti, ktoré Boh miloval, ak chcete, aby vaše cesty boli prijateľné a 
milé Bohu. 
 
Beseda učiteľa Petra Danova uskutočnená 14 Augusta 1932. 
 
Preložil Viliam Tkáč, Marec 2010. 
 

Učel a význam ľudského života. 
Pokiaľ ide o otázku existencie ľudskej duše, sú dnes ľudia rozdelení na dva tábory: jední hovoria, 
že duša existuje, druhí, že neexistuje. Ale v tomto spore nie je jasné, aký význam je vložený do 
slova "duša". Podľa okultnej vedy je duša to, čo obsahuje všetky možnosti - všetko, čo je v 
človeku vložené a je potrebné, aba sa to v priebehu vekov rozvinulo. Pre človeka je to veľký 
prameň, z ktorého čerpá. Duša, to je človek vo svojej celosti, je to život, ktorý sa večne prejavuje 
a vytičuje stále nové a nové problémy a úlohy na riešenie. A pretože sa život človeka prejavuje 
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súčasne v troch svetoch, aj úlohy stojace pred človekom sú v troch polohách: materiálnej, 
duchovnej a intelektuálnej.  
Tieto tri prejavy života sú prepojené vnútorným putom. Keď hovoríme o materiálnom živote, 
rozumieme realizovanie schopností, uložených v človeku. Človek by sa mal v prvom rade naučiť 
múdro využívať to, čo mu bolo dané a nevyhľadávať to, čo nemá. Inými slovami, je lepšie dať 
priechod tomu, čo je v nás uložené a prejavuje sa ako túžba, než strácať svoj čas a silu v 
nahánaní sa za vecami, pre ktoré nemáme v danom okamihu potrebný potenciál. Ľudský život 
prichádza z nekonečna; prejavuje sa v ohraničenom a usiluje o slobodu.  
Ak človek neprejde z nekonečna do ohraničeného, nemôže vstúpiť do zákona Slobody a 
uskutočniť tak svoje vlastné túžby. Teraz je úsilím a ideálom celého ľudstva Sloboda. Výživa, 
dýchanie, poznanie, náboženstvo a všetko, čo existuje ako prejav ľudského života - to sú len 
prostriedky, spôsoby pre docielenie Slobody. Akonáhle človek dosiahne Slobodu, je šťastný. 
Sloboda vám prinesie šťastie. Ak máte Slobodu, nebudete podrobení všetkej tej organickej 
zdržanlivosti, ktorú podstupujete vo svojom terajšom živote. Táto zdržanlivosť má svoje 
dôvody - nie ste zodpovední za všetko, čo sa deje. Napríklad, nie ste jedinou príčinou nemoci - 
jedna tretina príčiny ste vy, ale zostávajúce dve tretiny sú v inom.  
Otázka, ktorá vás teraz zaujíma, sú neriešiteľné životné úlohy. Minulé pokolenia zodpovedali 
mnoho postranných otázok, ale dôležité problémy zostaly nevyriešené. Nemôžme byť šťastní s 
tým, čo doteraz vyriešili. Zbožní ľudia tvrdia, že s učením, ktoré Kristus priniesol do sveta, 
dosiahneme všetko. Ale malo by byť jasné, že už dávno ľudia stratili to, čo Kristus priniesol na 
zem a čo učil, a otázky zostali nerozriešené. Úlohy, ktoré má vyriešiť jednotlivec sú aj úlohami 
celého ľudstva, pretože individuálny rozvoj a rozvoj celého ľudstva pokračuje súbežne.  
Človek zostáva v lone matky deväť mesiacov, počas ktorých sa vytvoria všetky orgány. Ako 
prvý je vytvorený žalúdok a ako posledné sa formujú  pľúca. Pľúca sú hotové, keď je embrio už 
v poslednom mesiaci a malo by sa narodiť. Keď je narodené, začne dýchať a žiť - dýchaním sa 
uvádza do chudu život. V lone matky sa človek učí jesť, no ešte nežije, pretože nedýcha - je v 
akomsi latentnom stave a keď sa narodí, obdrží slobodu života. Celé ľudstvo je v súčasnosti v 
epoche života - dýchania, ale z tohoto stavu by malo byť nájdene východisko, aby sa mohlo 
pokračovať ďalej. Pod vplivom tvorivého impulzu života minerály opustili svoj latentný stav a 
stali sa rastlinami; no nezastavili sa tam, ale vstúpili do pozície rýb, potom do postavenia vtákov, 
cicavcov a nakoniec dosiahli stav človeka. Je potrebné, aby človek teraz prešiel k vyššej forme. 
Či vedome alebo nevedomo, v každom človeku existuje vnútorná túžba stúpať od nižšej formy 
k vyššej. A ak sa niektorí ľudia nechcú vyvíjať k vyššej forme, nikto im nemôže pomôcť a 
urobiť ich šťastnými v stave, v ktorom sú teraz. Dá sa im pomôcť len prechodne ako nejakému 
žobrákovi, ale prosby ku svätým otázku nevyriešia.  
Všetko čo sa stane v živote celého ľudstva, stane sa aj v živote každého jednotlivca. V prvých 
siedmych rokoch dieťa žije svoj telesný život - je to doba, v ktorej je formované a vyvíja sa 
fyzické telo; v ďalších siedmych rokoch - od 7 do 14, dieťa podstupuje proces citového 
modelovania a vývoja, alebo inak, narodenie a rozvíjanie astrálneho tela; v tretích siedmych 
rokoch - od 14 do 21, nastáva narodenie mentálneho tela a dieťa začína žiť svoj mentálny 
/intelektuálny/ život; a v perióde od 21 do 30 rokov sa začína vyvíjať kauzálne /príčinné/ telo. 
Podľa teozófov, človek vlastní sedem tiel; každé telo je vyvinuté v siedmych rokoch, všetko 
dohromady to robí 49 rokov. Ale táto klasifikácia ľudských tiel je pravdivá len zčasti. Jestvuje 
iné triedenie s dvanástimi ľudskými telami - tri základné a deväť prechodných, t.j. deväť obalov, 
ale základné telá sú tri. Toto je koncept Veľkého zasvätenia. Ktokoľvek sa o to zaujíma a praje si 
o tejto téme vedieť viac, môže sa pozrieť do okultnej literatúry, tam sa to môže dočítať. Každé 
ľudské telo je podmienkou pre zoznámenie sa zo svetom. Bez fyzického tela človek nemôže 
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získať vedomosti o fyzickom svete; bez tohto tela bude pre nás fyzický svet neznámy a 
neprístupný. Bez duchovného tela bude pre človeka nepoznaný duchovný svet, a bez Božského 
tela bude pre nás nepoznaný Božský svet a tak nebudeme schopní pochopiť vnútorný význam 
života. 
V súčasnom ľudskom tele hlava predstavuje Božský svet, pľúca - duchovný svet a žalúdok - 
fyzický svet. Keď upravíte svoj vzťah s žalúdkom a jednáte zo všetkými jeho bunkami správne, 
budete mať prirodzené a harmonické vzťahy s celým materiálnym svetom. Ak usmerňujete 
svoje dýchanie, aby nebolo len mechanické, ale ako vedomý proces, budete mať harmonické 
vzťahy zo všetkými inteligentnými bytosťami duchovného sveta. A ak usmerňujete svoje 
myšlienky a začnete správne myslieť, budete mať harmonické spojenie s Božským svetom. A 
keď človek zharmonizuje v sebe vnútorné sily týchto troch svetov, t.j. keď privedie do harmónie 
činnosť hlavy, pľúc a žalúdka, taký človek obdrží v živote najlepšie podmienky.  
Predovšetkým je nutné, aby človek študoval a spoznal seba samého, aby si vymedzil svoje 
miesto vo vesmíre. Nesnažte sa určiť, čo predstavuje ľudstvo ako celok, ale čo predstavujete vy, 
a aká je vaša forma a funkcia, i aké miesto zaujímate v tele Prírody. A potom, z tohto miesta by 
ste sa mali vedomo obracať k prírode a študovať jej jazyk. Pretože príroda má svoj vlastný jazyk 
a ak ho nepoznáte, nemôžte sa s ňou spojiť a potom sa vo vašom živote prejavujú 
disharmonické stavy a ochorenia.  
Aby bol človek zdravý, mal by brať do úvahy tri veci: jasnú myseľ, čisté vznešené myšlienky a 
ušľachtilú vôľu, aby vedel vždy ako jednať. A aby mal tieto veci, je nutné aby mal vysoký ideál a 
stal sa pánom okolností, t.j. nenechal sa ovplivniť vonkajšími podmienkami, ale aby kráčal 
neoblomne k svojmu cieľu. A ak existujú vo svete prekážky a ťažkosti, nemyslíte si, že sú 
vytvorené naschvál pre vás. Strasti, tie sú náhoda v živote na zemi. Ak ste rozumní, vyhýbate sa 
ceste s možnými prekážkami. No pretože ľudia nie sú rozumní, neustále zápasia zo zákonmi 
prírody, a preto trpia. Utrpenie ľudí pochádza z ich nepochopenia života. Myslia si, že sú pánmi, 
a že si môžu robiť čo chcú - zabíjať zvieratá, ničiť rastlinstvo, zneužívať majetok a ako 
dôsledok toho sa v ich živote objavujú krízy. Pretože všetok majetok prírody je smerovaný k 
rozumným bytostiam, ktoré nás za všetko urobia zodpovednými.   
Súčasní ľudia chcú spravodlivosť a ľudskosť; to je pekné, ale ako sa správajú ku zvieratám a k 
iným ľuďom? Ak žiadajú právo a ľudskosť, je nutné aby tak bolo pre všetkých. Láskavosť je 
vyjadrená v tom, aby sme sa vžili do postavenia iných, akceptovali ich potreby a obavy ako svoje 
- toto je Božský zákon vo svete.  
Len zo súcitom si môžeme pomáhať navzájom jeden druhému, kráčať po správnej ceste života 
bez prekážok, ktoré nás dnes stretávajú a náš život dospeje k vnútornému významu, a obdržíme 
poznanie prečo a pre koho žijeme. Každý človek, aj keď nevedomo, žije pre večnosť, za 
prechodnými formami stále hľadá nesmrteľnosť a večnosť. Vo svete môže byť milované len to, 
čo nezomiera, pretože len to je reálne. Reálne je to, čo nestráca svoje vnútorné spojenie.  
Realita nezávisí od našej viery alebo neviery v ňu samotnú, ona prosto je. Realita je rozlíšiteľná 
tým, že je možné ju okúsiť; Realita je sama o sebe absolútne inteligentná. A život človeka, ktorý 
je vyjadrením tejto reality je prísne určený - nie fatálnym spôsobom, ale silou zákonov, ktoré 
upravujú samotnú jeho existenciu. Preto sa dá predpovedať rad udalostí, ktoré sa stanú v jeho 
živote. Tak napríklad, 15 rokov pred 1. svetovou vojnou jedno okultné spoločenstvo v Anglicku 
nielen že predpovedalo vojnu, ale aj oznámilo jej vývoj a načrtlo mapu Európy po vojne; a mali 
pravdu vo všetkých svojích predpovediach. A teraz nakreslili inú mapu Európy, ktorá bude po 
čase zrealizovaná. Spýtate sa, odkiaľ to dopredu vedia.  
V prírode existujú zákony, ktoré určia sociálne postavenie a pomery národov tak, ako existujú 
zákony, ktoré regulujú všetky procesy a okolnosti v prírode a v živote. Všetky tieto zákony sú 
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založené na veľkej inteligencii v Bití. A ak sa spoliehame na túto múdrosť a študujeme jej jazyk, 
budeme oboznámení o tom, čo sa nám stane. Pretože jestvuje jazyk prírody, ktorý v nás hovorí - 
je to sama Realita v nás. Realita sa rozoznáva podľa toho, že nám vždy niečo dáva, kdežto to, čo 
je nereálne a je ilúziou od nás niečo berie. Realita je to, čo vnáša silu do ľudskej mysle a núti ho 
myslieť; je to, čo dáva silu a život ľudským citom a telu, aby človek mohol v živote niečo 
docieliť. Ak sa stanete kanálmi(spojeniami) Reality vo svete, budete užitoční taktiež 
pozdvihnutiu celého ľudstva.  
Budete spolupracovníkmi prírody - služobníkmi Boha, povedané náboženským jazykom. Ale je 
nutné, aby sa myšlienka Boha postavila do nového svetla. Tá myšlienka, ktorú teraz o Bohu 
ľudia majú, to nie je žiaden Boh. Podľa nás Boh je Veľká Realita vo svete - to, bez čoho človek 
nemôže žiť.  Život, ktorý v nás pôsobí, ktorý v nás pulzuje, to je Boh; rozumnosť, ktorá v nás 
jedná, to je Boh. On sa prejavuje v každej duši a hovorí: "Všetci sa stanete takými, ako ja myslím, 
a ak budete následovať moju cestu, dosiahnete všetko." Je nutné aby ste sa všetci podrobili 
impulzu života. Ak následujete tento impulz bez strachu, potom všetci dobrí a veľkí ľudia vám 
budú zázemím a budú vám pomáhať. Ak začneme žiť týmto spôsobom, budeme oslobodení od 
protirečení a od chorôb. Základ všetkých nemocí leží v prestúpení veľkého zákona Lásky. 
Všetky choroby nervového systému sú dôsledkom narušenia zákona Múdrosti, a fyzické 
choroby sú spôsobené narušením zákona Pravdy. Akonáhle porušíte zákon Pravdy, isté orgány 
vášho tela začnú chorľavieť. 
Je nutné, aby sa niečo nové vlialo do ľudskej duše. Súčasní ľudia nemajú žiadnu predstavu o 
svojom živote, hľadia len aby ako-tak prežili a umreli - sú to ľudia, ktorí nemajú žiaden ideál. 
Len keď do človeka vstúpi Láska, aby cez neho konala, len vtedy má ašpiráciu a ideál. Keď príde 
láska, vytvorí úplný raj, v ktorom budete mať k dispozícii všetko dobré a ušľachtilé, čo si vaša 
duša zaželá. V budúcnosti budú ľudia čeliť potrebe vyriešiť veľké otázky života. Tie protirečenia, 
ktoré teraz medzi národmi existujú sa stratia a celé ľudstvo bude jedna veľká rodina, a národy i 
jednotlivci budú členmi tejto rodiny a vzájomne si budú pomáhať a rešpektovať sa tak, ako si 
pomáhajú orgány nejakého tela - medzi všetkými bude vnútorná harmónia. A vy budete 
svedkami tohoto všetkého.  
Beseda učiteľa Petra Danova uskutočnená 31. Decembra 1933. 
Preložil Viliam Tkáč, December 2008. 
 


