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"SKRIVNOSTI ŽIVLJENJA" 
 

ZIMA, POMLAD, POLETJE IN JESEN  
 

Mnogi bi vprašali: Kako lahko zimo, ko je skoraj vsa narava podoba smrti, kjer namesto toplote, kot vira 

vsega življenja, prevladuje mraz, ki je sinonim smrti, enačimo z živahno naravo otroka, katerega vsega 

preplavlja življenje? 

In vendar, Moj dragi dvomljivec, ne obstaja boljši primer od tega, ki primerja življenje otroka z zimo in 

ki v duhovni povezavi  prikazuje ustrezne značilnosti v otroškem bistvu. 

Samo malo počakaj, Moj prijatelj in opisal ti bom navidezno mrtvo zimo kot zelo živo in toplo, kakršno 

tudi je otrokovo življenje. Vendar ne bomo obravnavali snov s stališča, ki je običajno pri vaših piscih in 

pesnikih , temveč z Mojega vidika, iz katerega jo rajši obravnavam na Meni lasten način. Torej 

poslušajte: Poglej Moj prijatelj, ko z zmo primerjaš celotno vegetativno otrokovo življenje in življenje 

njegove duše, je to, kot sem že rekel, sanjsko življenje, življenje, kjer dobro in slabo, pravo in nepravo še 

vedno spi čvrsto spanje nezavedanja samega sebe pod pokrivalom nedolžnosti. 

Kajti nedolžnost se imenuje samo tisto stanje, kjer se oseba svoje krivde ne zaveda in je tudi ne pozna; 

kajti s spoznanjem nedolžnosti le-ta neobstaja več. 

Kakor v tem sanjskem življenju otroka, kjer so kot pri zarodku vsa poželenja in druge strasti prikrite ter 

mirno spijo skupaj, čakajoč le na boljše stanje telesa, ki jih ovija, da bi lahko postale močne in se razvijale 

– glej, Moj dragi prijatelj, kakšna primerna primerjava in kako blizu Duhovnemu! – leži tam speče, 

prekrito s belim pokrivalom snega (kajti bela je barva nedolžnosti) , celotna prihodnja eksistenca tega 

dela zemlje. Čaka le na višjo silo, toploto sonca, da se dvigne in uniči to pokrivalo nedolžnosti in se na to 

osvobodi na tisoče in tisoče življenjskih oblik tako, da lahko vsaka izmed njih deluje skaldno s svojim 

namenom in dopolni svojo usodo. 

Tako kakor z otrokovim telesnim razvojem postanejo dobrein slabe lastnosti bolj očitne, tako se tudi 

takrat, ko se prebudi zemlja, pokažejo učinki dobrih in slabih vplivov. Najprej otrokova poželenja mirno 

bivajo skupaj pod ledenim pokrivalom snega, se nato bojujoče in prepriljivo ločijo in se med nenehno 

borbo soočijo s pomladjo ali bolje razvitim časom, kjer vse, kar je živo na tej zemlji, prične rasti močneje 

in se je zmožno upreti bitki elementov in drugim vplivom in jo prenašati v zmagoslavju. 

Spomladi vse nezavedno hiti proti svojemu cilju. Majhna rastlina zraste v majhno drevo in ta pripravi 

vse potrebno, da bi nekoč izpolnilo svoj namen kot drevo in da bodo živali gradile bivališča za svoj zarod, 

ne da bi vedele od kod le-to prihaja. Vse je dejavno in delovno; uničenje in nov začetek, spreminjanje 

oblik in novo rojstvo je naloga zemljske oble. To je njen mladeniški čas, ki pogosto proizvaja spačke in 

drugorazredne izrastke, ki ne sodijo v normalen krog in so kasneje odstranjeni, kakor so to pri mladeniču 

njegove bedaste potegavščine in lahkomiselne napake. 



Na takšen način se pomlad, kakor mladenič z rožnatimi lici, odene z najlepšimi rožami in se počasi 

odmika proti odraslosti, obdobju zorenja sadov, ki naj bi prihajalo iz prigovarjanja in siljenja pomladi, 

povsem v smislu Stvarnika. 

Poletje ali obdobje zrelosti je že bolj vroče.Možu curlja pot z čela, ko dela za vsakdanji kruh. Drevesom, 

ki obrodijo plodove, pogosto primanjkuje voda ali vlaga, da bi krepila svoje otroke, listje in sadeže, da 

bi dozoreli. 

Prav tako pogosto možu v brezupu omahnejo utrujene roke, kakor drevesu njegovi listi; nevihta in toča 

iztrgata njegove otroke, trudoma pridobljene sadeže. 

Bolezni ga oropajo njegovih potomcev ter njegovega partnerja. In kjer oba, mož in drevo, ne pričakujeta 

več tolažbe in pomoči, pogosto nevihta nakopiči oblake blagoslova in dežja. Slednji se izlije navzdol v 

potokih na žejna polja in travnike, oplodi in navlaži opešano naravo in očisti zrak, in glej nikoli izgubljena 

življenska sila narave ponovno oživlja vsa bitja. Neurje pride, mnogo je sicer izgubljeno, toda s tisočim 

drugim nadomeščeno. 

Ko mož, sključen zaradi nesreče, več ne v, kaj bi naredil, ko se celotna verska zgradba iz mladosti zruši 

ob viharju usode, se začne na vzhodu pojavljati žarek upanja. Najprej je kot zvezdica, nato se vzdiguje 

višje in višje, narašča postane sonce, sonce milosti z Mojo podobo v središču in obtkano z Mojim naukom 

v obilki snopa žarkov, razsvetli raztrgano moževo čud, vlije nežno tolažbo in svetlobo v njegovo srce, in 

dovoli mogoče prvikrat težlo preiskušenemu, da dobi prvi duhovni vtis nebes, okus Božje ljubezni. 

Mož se zravna, dojame dobroto svojega Očeta in blagoslovi udarce usode, ki navsezadnje niso imeli 

drugega namena, kot da ga vodijo v roke Njemu, ki jih je že dolgo tega široko razprl, da bi Ga sprejel, in 

ki za dosego tega namena ni poznal nobenega drugega načina, kot navidezno nesrečo. 

Tako mož dozoreva v starost kakor drevo, kateremu jeseni dozorijo sadeži. Končno pride jesen. Naravna 

sila, ki je pozimi spala pod nežno odejo, ki je pomladi vse prebudila v novo življenje, ki je poleti dejavno 

vodila vse k njihovi poklicanosti, je proti jeseni iztrošena, postane utrujena, ozpolnila je svoj namen in 

ponovno zaspi. 

Listje odpada, drevo, ki običajno stoji v razkošnem obilju, izgubi vsojo zunanjo obliko in kmalu kot 

ogrodje in okostje kaže sicer osnovo, ki je nosila vse, kar je bilo porojeno, vendar je čudovita barva, 

svežina življenja prešla; drevo počiva, da bi lahko naslednje leto izpolnjevalo naslednjo nalogo, ali 

popolnejše kot prejšnje leto ali pa tudi nasprotno, bližajoč se svojemu razkroju v druge elemente. 

Enako velja za moškega, ki postopoma doseže starost. Njegova odločnost in zmožnost hitrega odločanja 

začneta pešati, brava obraza se spremeni, sivenje las ( ki označuje umik železa iz krvi, kot nosilca 

delavnosti) postane vedno bolj izrazito. Zunanji svet se čedalje bolj zapira in starec začne notranje 

življenje, kakor drevo jeseni, ko se mu tudi ustavi kroženje sokov in sledi počasnejša notranja dejavnost, 

skrita človeškemu očesu. 

Tako drevo čaka na svojo nalogo v naslednjem letu, ki zavisi od njegovega delovanja, namreč, ali bo 

uporabljen kot les za kurjavo, ali bo služilo drugačnim namenom, ali pa mu bo mogoče dovoljeno, da bo 

kot drevo obrodilo boljše in lepše sadeže, da bo človeku prinašalo fizično in duhovno veselje, fizično s 

svojimi materialnimi proizvodi in duhovno z njegovim razmišljanjem o brezmejno dobrem Stvarniku in 

Gospodu. 

Vsi sadeži in proizvodi celotne narave, ki služijo živim bitjem kot hrana, prehajajo s svojo najrazličnejšo 

uporabo na višjo duhovno stopnjo, kjer služijo ohranjanju višjih bitij, podpirajo njihovo telesnost in so v 

pomoč pri izpopolnjevanju njihove duhovnosti. 

Kar so sadeži med proizvodi zemlje, so pri človeku njegova dejanja. Ta mu pomagajo, da na koncu 

zemljskega življenja izgradi svoj duhovni jaz  in ga tako vodijo na višjo stopnjo. 



Kar sem vam Jaz tukaj povedal glede rastlinskega in živalskega kraljestva kakor tudi o človeku, o 

njegovih štirih obdobjih življenja, se lahko uporabi za vse ljudi in narode. 

Tudi ti imajo svoja obdobja otroštva, mladosti, odraslosti in starosti in jih postopoma vodim preko 

nesreč, vojn, pogubnih bolezni in z mnogočem drugim, dokler ne dosežejo svojega duhovnega vrha, da 

lahko kot posamezniki ali kot celotni narodi stopijo v višja duhovna področja. To zavisi od tega, kako so 

bili naklonjeni Mojim nasvetom in opozorilom, in tako bo ta narod zrel prej, drugi pa kasneje. 

Tukaj imate drugo vrstico našega naslova – Zima, Pomlad, Poletje in Jesen. Sedaj se bomo povzpeli na 

višjo točko in od tam kakor Jaz razmišljali o  Mojem Stvarstvu in njegovem postopnem delovanju, kjer 

boste ponovno še bolj videli Mojo ljubezen in Mojo modrost, kateri je edina skrb veselje Mojih 

ustvarjenih bitij! 
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