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Sončna vrata pripeljejo posameznika na pot ljubezni in modrosti. Kdor v sebi odkrije ta 

dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega vesoljnega reda, od 

najmanjših zakonitosti, pa vse do prasvetlobe večnega ognja, 

kateri napaja vso neskončnost. 
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DUHOVNO IN MATERIALNO 
 

Že iz prejšnjih sporočil ste toliko vedeli, da vam zdaj že mora biti jasno, da vsa materija sama zase ni nič 

drugega, kot Moja misel, ki jo je utrdila Moja volja. 

 

Po tem pravilu pač tudi naš Grossglockner ne bo nič več in nič manj, kot je vsa druga materija. 

 

Kakšna razlika je potem pravzaprav med duhovnim in temu nasproti postavljenim materialnim, ko je 

tako eno kot drugo proizvod Moje volje? 

 

V produktivnem pogledu tu ni razlike - toda toliko večja je v bistvu. 

 

Temu se boste sicer nekoliko začudili; poglejte si samo enega od umetnikov med vami! 

 

Kaj je podlaga vse njegove produktivnosti? Tu ne morete najti in navesti ničesar drugega, kot edino 

njegovo voljo, to z drugimi besedami pomeni toliko kot: Vse, karkoli ustvarja, mora najprej hoteti; kajti 

brez te podlage bi težko kdaj kar koli ustvaril. 

 

Ali pa iz tega sedaj nujno sledi, da mora ena in ista volja kar naprej tudi proizvajati eno in isto? 

 

Ne, temveč ljubezen označuje modifikacijo (različnost pojavnih oblik) proizvodov, volja pa izgovori samo 

preprosti "Naj bo!", in tako nastane tudi tisto, kar je ljubezen že prej zaznamovala. 

 

Vidite torej, ravno tako se dogaja pri Meni: Moja neskončna ljubezen tvori oblike in moč ljubezni, ki se 

tu imenuje volja, omogoči, da nastanejo! Del teh oblik obdrži volja zaradi poželenja ljubezni strnjene; 

drugemu delu pa daje ravno ta volja po zahtevi ljubezni svobodo, ki postaja vse bolj živa. 

 

In tako ustreza materija, po Moji volji, ljubezni s tem, da je strjen temelj kot zadnja podlaga vsega 

duhovnega, in tako je v primerjavi z ljubeznijo to, kar se imenuje Moje "usmiljenje". 

 

Duhovno pa potem ustreza živi svobodi Moje ljubezni same in je to, kar se imenuje "milost" ali prava 

"samozavest" vsakega svobodnega bitja, ki izhaja iz svobodnega življenja Moje ljubezni in je duhovno 

popolnoma enaka z njo. 

 



Iz te kratke uvodne napovedi lahko sedaj že zlahka razberete, da mora biti povsod, kjer je materija, 

kakor koli je že oblikovana, nujno navzoče tudi duhovno; kajti, če je materija usmiljenje, potem vendar 

ne more obstajati to usmiljenje kot odkupnina za samo sebe, temveč gotovo za višjo potenco, na katero 

je ravno to usmiljenje naravnano. Ali pa ste se vi že kdaj usmilili samega usmiljenja? 

 

Če pa se že vi usmilite nekoga drugega, potem bo gotovo pač tudi Moje usmiljenje tukaj za nekoga 

drugega in ne zaradi samega sebe! 

 

S tem smo potem razložili tudi določeno nujnost materije za višjo potenco. Kje pa se potem mora muditi 

višja potenca? To je zelo pomembno vprašanje. 

 

Če bi bil na primer kakšen potreben človek v kakšni zahodni pokrajini, povejte Mi, ali bi se hoteli usmiliti 

tega človeka in mu pomagati iz njegove stiske, ali bi šli s svojim usmiljenjem na vzhod, - ali se ne bi 

morali s svojim usmiljenjem obrniti tja, kjer je pomoči potreben? In ko bi ga tu našli, ali ne bi s svojim 

usmiljenjem ostali pri njem? 

 

Če ste predelali ta vprašanja z vsaj nekaj pozornosti, vam mora biti vendar pri priči jasno, da so 

sirotišnica in reveži gotovo vedno skupaj. In tako bo tudi z materijo in duhovnimi potencami, da se  med 

seboj sprimejo in ena vsebuje drugo. 

 

Če pa na Zemlji naletite na bolj in bolj odlično in s tem tudi vse večjo sirotišnico, boste lahko čisto 

naravno sklepali, da lahko odličnejša in večja sirotišnica sprejme več revežev kot manjša in manj 

odlična. 

 

Prav tako je tudi z veličastnostjo in odličnostjo materije: na kolikor bolj veličastno in odlično kjer koli 

naletite, za toliko več duhovnih potenc je tudi tu. 

 

Tako se bomo spet ozrli na naš Grossglockner! Poglejte ga, kako veličasten in odličen stoji tu, kot kralj 

med gorami; kajti, kjer se vrhovi drugih gora izgubijo v gole skale, ravno tu se naš Grossglockner šele 

začenja mogočno dvigati nad vse svoje gole sosede. In poglejte njegovo večurno razsežnost na vse 

strani; poglejte, kako je pokrit z večnim ledom in snegom; poglejte številne potoke, ki derejo z 

njegovega skalovja, in poglejte njegova strma slemena, kako so skoraj neprenehoma obdana z 

belkastimi oblaki! Ja, to goro boste spoznali že od daleč in z gotovostjo rekli "To je čisto gotovo naš 

Grossglockner; kajti njegov snežni sijaj, njegova višina in njegova obdanost s stalnimi oblaki - vse to je 

trden porok za našo domnevo!" 

 

Vidite, tako odlikovanega boste našli! Ker pa je tako odlikovan, bo gotovo tudi odlična priprava, skratka 

je po svoje velik kos Mojega usmiljenja. 

 

Že iz naravnega dela te gore smo spoznali daleč razprostrto veličastnost njegovega koristnega 

delovanja. Ob tem pa se vprašajte: "Ali bi si bilo sploh mogoče zamisliti takšna pravila, če tu ne bi 

prebivale duhovno-intelektualne potence, ki bi vse to vodile: ali bi bilo delovanje brez pritrdilne sile ali 

sil sploh mogoče?" 

 

Vidite, sile, ki tukaj tako delujejo, so ravno tiste duhovne potence, ki vse to opravljajo! 



 

Zdaj je samo vprašanje: Ali so ti naravno koristni pojavi v zvezi s to goro glavni namen duhovnih potenc, 

ki jo obdajajo in v njej prebivajo, ali pa so samo stranski namen, po katerem morajo vse te duhovne 

potence zoreti za neki drug namen? 

 

Na to vprašanje lahko odgovori kratek primer, in sicer ponovno z vprašanjem: Kaj je pri sejanju semen 

v zemljo namen tega dela? Ali je to setev sama na sebi ali pa ima setev še kak višji namen pred seboj? 

 

S trohnenjem semen se sicer zemlja pognoji in postaja vedno bolj mastna; toda gotovo ne boste gledali 

tega koristnega učinka setve kot glavni namen takega dela, temveč boste rekli: "Zrnje sejemo v zemljo 

samo zato, da iz njega nastane nova bilka, ki nam mnogoterno povrne to, kar smo prej preprosto položili 

v zemljo." 

 

 

Vidite, kako ima tudi prej omenjeni naravni koristni učinek te gore neki višji cilj - od gnojenja prsti z 

razkrojem semena v zemlji do mnogoterega živega sadu, ki nastaja iz njega! 

 

Iz tega boste sedaj že sposobni nekoliko spoznati pravilnost tega, kar sem omenil na koncu predstavitve 

naravnih koristnih učinkov te gore, kjer je rečeno, kako visoko stoji ena duhovna točka ali atom nad 

vsemi doslej omenjenimi koristnimi učinki te gore. 

 

To doslej povedano imejte zato samo za nujen uvod, brez katerega bi težko razumeli to, kar sledi! To, 

kar pa bo sedaj specialno sledilo, bomo prihranili za naslednje sporočilo; in tako naj bo spet dovolj za 

danes! 
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