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MUHA KOT SIMBOL PONIŽNOSTI 
 

1 O tem, kaj razumemo z omejevanjem, ste v tem sporočilu sicer že dovolj slišali, pa ne samo v tem, 

temveč tudi v več drugih sporočilih, ste že večkrat slišali, da je lahko vsak samostojen, četudi je v svojem 

srcu najgloblje povezan s svojim Stvarnikom. Toda ne glede na to vam še zmeraj ni jasno - vera ima še 

trdo polje in duša težko sprejema - kako bi mogel biti človek duhovno popolnoma svoboden in 

samostojen, ko pa je vendar njegovo življenje tako povezano s Stvarnikovim praživljenjem, da skupaj 

z Njim sestavlja eno samo življenje. 

2 Resnično, to dojeti v zemeljski omejenosti je gotovo izredno težko, povem pa vam tole: Kdor se ne uči 

iz skromne muhine pesmice, ali sedaj še jasneje povedano, kdor se ne uči iz resnične, najgloblje 

ponižnosti na križevi poti, ja, še jasno in bolj razumljivo povedano, kdor se ne uči od Mene, Očeta, ki 

sem najvišja in najgloblja ponižnost, ta ne bo dojel in gotovo tudi nikoli razumel, kako morejo biti Oče 

in otroci eno. 

3 Da pa bi si to laže in bolj utemeljeno predstavljali, si oglejmo še dve veliki stvari, namreč velikega 

človeka, ki se tu imenuje "svet" in drugega velikega človeka, ki se tu imenuje "nebesa". 

4 Če gledamo na prvega človeka formalno materialno, lahko cela vesolja (Hulsenglobe - nešteto vesolij 

z vsemi svojimi galaksijami, sonci, planeti v eni globalni lupinasti ovojnici / opom. prev.) polna sonc in 

svetov imenujemo živčni končič njegovega bitja, in če se ima ta človek v svoji veličini za popolnoma eno 

življenje, tako kot se imate vi, eno življenje, ali obstaja zaradi tega res samo iz enega življenja? 

5 Mislim, da za to, da bi uvideli, da ta veliki vesoljni človek živi prav mnogokratno življenje, ni potrebno 

nič drugega, kot samo opazovati roj muh; te vam bodo s svojim brenčanjem sporočile, da imajo že celo 

one kot prve živalce zase sklenjeno življenje. Koliko bolj mora priznati isto človek, in koliko bolj šele vsa 

Zemlja, polna ljudstev in drugih živih bitij neštetih vrst, in še veliko bolj sonce s svojimi popolnimi bitji, 

in še veliko bolj eno osrednje sonce za drugim s svojimi najpopolnejšimi in najmočnejšimi duhovi, in 

končno še bolj v sebi sklenjena vesolja, ki vsebujejo skoraj nešteto nebesnih teles, kaj šele bitij na njih. 

6 In vendar vsa vesolja, vsa centralna sonca, vsa podcentralna, planetarna in vsa druga pomožna s 

svojimi planeti in vsemi bitji na njih, če prav pogledamo, niso nič drugega kot telesni deli tega velikega 

vesoljnega človeka, ki ima svoje življenje, tako kot vsak človek od vas na Zemlji in skupaj z njo v tem 

velikem svetovnem človeku. 

7 Vidite, to je bilo opazovanje z materialne strani. 

8 Zdaj pa usmerimo svoj pogled na nebeškega človeka, v primerjavi z njim je prej omenjeni veliki svetovni 

človek ravno takšen kot triljoninka atoma v primerjavi s prej omenjenim vesoljnim človekom. 

9 Ja, nebesa so, gledano človeško, tolikšna, da bi bilo v eni sami cevki dlačice tega telesa dovolj prostora 

za neštete milijarde vesolj, iz katerih sestoji prej omenjeni vesoljni človek, in sicer tako, da bi se lahko 

v njej gibale, ne da bi se kdaj dotaknile sten te cevke! 



10 Sedaj pa si zamislite, koliko življenj ima vendar ta nebeški človek že v eni lasni cevki, in koliko življenj 

mora potem imeti v enem svojem udu, koliko šele v svojem srcu in koliko v vsem svojem telesu. In 

vendar misli ta celotni nebeški človek sam o sebi, da je navaden človek, ki živi samostojno, sam zase, 

neštete milijarde in milijarde najpopolnejših angelov in duhov v njem pa misli o sebi in živi prav tako 

kot veliki nebeški človek sam! 

11 V nebeškem človeku so še druga razmerja, po katerih enako misleča in enako ljubeča bitja 

sestavljajo zvezo, ki sama zase podobno kot zemeljsko telo ali vsaj njegov del predstavlja popolnega 

človeka, ki spet v vsej svoji celoti tudi lahko čuti in misli sam o sebi, kot da bi bil en sam samostojen 

človek. 

12 Poleg tega vam povem še tole: V Moji neskončnosti je celo več takšnih nebes in vsaka nebesa zase 

so spet popoln človek, in vsa nebesa skupaj šele tvorijo spet takšnega neskončnega človeka, ki si ga ne 

more zamisliti in občutiti nihče, razen mene, ker je le-ta pravzaprav Moje telo ali Bog v svoji 

neskončnosti (Bogočlovek / Bog in človek - pop. izdaja.), ki tu najodločnejše in najjasnejše misli in čuti 

svojo samostojnost in edinstvenost - in vendar kolikšna mnogoterost življenja je v njem! 

13 Če ti dve podobi samo malo primerjate in potem v duhu pregledate, ne morete prezreti, da se v 

večnem in neskončnem življenju nešteta življenja lahko prosto gibljejo in uživajo najvišje slasti življenja, 

deli glavnega življenja pa so v Bogu. 

14 Vidite, tako torej poje muha v svoji ponižnosti; in ponižnost je pravzaprav resnična poglavitna muha 

človeka samega! Kajti tako kot začenja muha v svetnem delu zmagovati nad življenjem, enako začenja 

tudi ponižnost v človeku sprejemati najsvobodnejše življenje iz Boga in ga vsrkavati vase in potem z 

vztrajnostjo in s pogumom vzgoji in okrepi v sebi to večno svetišče, ki je živi Kristus v vsakem pravem 

človeku. In ko njegovo življenje preide v vse dele duše in po duši tudi v meseno telo, potem je takšen 

pojav, takšno resnično delovanje v duhu vendarle zmaga, tista resnično najvišja, ki bi si jo človek sploh 

lahko izbojeval; kajti s to zmago je vendarle ujel v sebi najvišje Božje življenje, si ga z ljubeznijo prisvojil 

in tako postal eno z večnim Bogom, Očetom vse ljubezni. 

15 Povejte, ali ni to zmaga, o kateri vam poje muha? 

16 In če hočete muho, ki vam tu poje o zmagi, prav razumeti, potem vprašajte svojo pravo muho v vas, 

ki je popolna ponižnost, in ta vam bo dala veliki odgovor: Ja, z njo boste dobili, pravo resnično zmago! 

17 Tako kot je ljubezen sad ponižnosti, je tudi večna resnica ali svetloba vse svetlobe sad ljubezni; in 

ker ljubezen raste iz ponižnosti in resnica iz ljubezni, je to prava rast in pravo drevo življenja in pravo 

drevo vsega svetega spoznanja življenja in vsega, kar je njegovo časno in večno. 

18 Kdor pa hoče skrivnosti življenja izslediti, morda celo s svojim svetnim razumom, jih pač nikoli ne bo 

izsledil, temveč bo z razumom izgubil še tisto malo življenja, ki si ga je nekoč pridobil v otroštvu. Kajti 

resnično vam povem: Kdor takšni notranji besedi, ko se naznani ali v srcu vsakega boljšega človeka po 

opozarjajoči vesti, ali kot slišna beseda iz ust kakšnega obujenega, - ne verjame z otroško preprosto 

pobožnim srcem, in potem ne ostane samo poslušalec takšne besede, ki se kvečjemu le čudi, včasih 

temu, včasih onemu, kar se v njej pojavi, - temveč postane njen izvrševalec, - tu vam povem še enkrat: 

- resnično samo poslušanje in gledanje ne bo pripeljalo v nebesa nikogar, pripeljalo ga bo edinole 

izvrševanje! 

19 Vi pa ste v tem sporočilu slišali, da se življenje ne mora vrniti prej, dokler ni sojeno; hkrati morate to 

vedeti iz Evangelija, kjer se glasi: "Ne Jaz, temveč beseda, ki sem vam jo govoril, vas bo sodila." 

20 Vidite, torej je beseda sodnik za tistega, ki jo izvršuje, za večno življenje - in za tistega, ki je ne 

izvršuje, za večno smrt; kajti nihče si gotovosti ne more pridobiti kar tako, temveč le po dejavni poti križa 

po besedi, ki ne oznanja nič drugega kot ponižnost in ljubezen. Kdor pa je tu samo poslušalec in ne ravna 

po živi besedi, ki naj bi ga sodila za življenje, se ne bo mogel združiti z njeno pozitivno-živo močjo, temveč 



bo ostal v svoji negativni polariteti smrti, iz katere se bo težko v vsej večnosti kdaj spet razvilo pozitivno-

polarno življenje. 

21 Kaj pa so prva znamenja takšne obsodbe na smrt pri tistem, ki besede ne izvršuje? 

22 Prva znamenja so dvomi o pristnosti enega ali drugega dela Božjega razodetja. 

23 Kaj pa je takšen dvom sam na sebi? 

24 Dvom tu ni nič drugega kot nezavest notranjega življenja, zaradi katere pade duh nazaj vase in v 

duši ni druge svetlobe kot moten naravni somrak; pri tem izvira en del svetlobe od žarkov duha, ki 

vedno bolj medlijo, prividni del naraščajoče svetlobe pa od sveta, ki slepi celotno zavest. 

25 Kam torej vodijo takšne omedlevice duha, ne bo potrebno več na veliko razlagati, če duh ne bo 

kmalu spet ponovno prebujen z močnim izpolnjevanjem besede. 

26 Kdor pa v tem življenju ne bo prešel v resnično pozitivno polariteto večnega življenja, se bo sam 

obsodil za negativno polariteto, iz katere ne bo nikdar več vstal. 

27 Ti dve polariteti pa sta v enakem razmerju kot duhovno in materialno, ali kot živi notranji sadež in 

mrtva zunanja lupina. 

28 Kdor bo tu prešel v sadež, bo prešel v življenje; kdor pa bo tu prešel v lupino, bo tudi prešel v smrt. 

29 Vi pa vendar že veste, da ste v vsaki stvari, in tako še toliko bolj zanesljivo v Bogu, dve polariteti; in 

kot je Božje bitje večno, tako morata biti večni tudi ti dve polariteti. 

30 Kogar tu vodi beseda, skratka, če se sam ravna po njej, ta sprejema življenje vase in ustreza Božji 

pozitivni polariteti, ki je tu najsvobodnejša in najmanj omejena bit. 

31 Kdor pa besede dejansko ne sprejme vase, temveč jo pusti teči samo skozi svoj negativni razum, tega 

bo beseda sama obsodila na negativno polariteto, ki je tu temeljno načelo vsega materialnega in s 

tem vse smrti in vse omejenosti. Iz tega sledi, da naravnega sveta prav tako kot duhovnega ne bo nikoli 

konec, temveč bo ostal kot večna negativno-polarna podlaga vsega duhovnega in svobodnega. Sami pa 

lahko presodite, katera usoda prinaša več sreče - na vekov veke biti vključen ali v negativno ali v 

pozitivno Božjo polariteto, ali: biti večno angelski duh, najsvobodnejši in poln užitka, ali izgnani Satan 

v mrtvem kamnu. 

32 Za živega je resnica sicer povsod, toda za mrtvega v vsej večnosti ni nikjer svetlobe. 

33 Nekaj je treba nositi s seboj, nekaj, kar zmeraj pomeni resnico (primerjaj pesem na koncu - opom. 

izdaja.); in ravno nekaj takega je nadvse dobra stvar, ja, to je večni krog življenja, v katerega morate 

prodreti, ki pa ni samo v zabavo razumu, temveč se resno vrti samo v dejanju in šele potem nastane v 

njem resnica kot svetloba pravega življenja in ga docela preveva (popolnoma preveva-op. izdajat.). 

34 Glejte; in če to razumete, boste gotovo razumeli tudi to, da je ton takšen, kakršna je piščal, ali 

svetloba takšna, kakršno je življenje, in plačilo takšno, kakršno delo, ali spoznanje oziroma samozavest 

(zavedanje samega sebe - opom. izdaja.) večnega življenja v sebi takšna kot ravnanje po besedi; in 

kakršna je gora, tak je ovinek, ali kakršno življenje, takšen je njegov pot; in kakšno srce, takšen tudi 

njegov glas, ali kakšna ponižnost v srcu, takšna živa beseda v njem. 

35 Zdaj boste komaj še vprašali: Kdo naj to razume; komu bo ta oljčna veja zorela? Kajti iz tega sporočila 

ste zvedeli, kaj je resnica in kaj svetloba, zato boste torej tudi zlahka razumeli, da je resnica luč k 

svetlobi, in svetloba luč za sodbo, to pomeni, ali za sodbo, ki obrne življenje k življenju, ali nasprotno. 

 

36 Čeprav vse povedano dobro premislite, morda še zmeraj ne razumete vprašanja: Mar lahko snubiš 

sonca, s svetlobo pa oskruniš Zemljo? Ali povedano po slovensko: Ali lahko služiš dvema gospodarjema? 

37 Kajti kako bi se lahko nekdo, ki tu snubi sonca ali živo popolnost, s to svetlobo obrnil k zunanjemu 

svetu, da bi po njem samega sebe opeharil?! Ali, da boste še bolje razumeli: Kako naj si človek, ki je s 

svojim razumom dosegel Božje resnice, doseže večno življenje, če noče v sebi udejanjiti besede?! 



38 Takšen je vendar tisti, ki oropan svetlobe, s svojo lenobo skruni zemeljsko kraljestvo, v katerem bi 

moral biti dejaven! Mar ne vedo celo fiziki, da se enake polaritete nikoli ne privlačijo, temveč zmeraj 

odbijajo? Če pa bo Zemlja lena, ali jo bo lahko kdaj nedelavnost oživila? 

39 Zaradi tega je vendar jasno, da nihče ne more služiti dvema gospodarjema - torej nedelavnemu 

razumu in živemu dejanju hkrati. 

40 Kdor pa lahko snubi sonca, ta naj s svetlobo ne skruni Zemlje, temveč naj jo, nasprotno, blagoslavlja 

s svojo dejavnostjo, da se mu bo tudi Zemlja spremenila v Sonce. 

41 Mračni dvomljivec naj torej beži, če Jaz z vso veljavnostjo privlačim sonca. Toda kam? 

42 Naj vpraša muho in povedala mu bo, v katero smer teče življenje, in kako se potem vrača, obloženo 

z oderuškimi obrestmi; toda muha mu bo tudi povedala, kam še lahko beži, da, celo mora bežati, če se 

noče z udejanjanjem besede vrniti nazaj k večnemu življenju vsega življenja. 

43 Komur so se že vsaj malo odprle oči, temu tudi ne bo treba dolgo iskati, in uzrl bo neskončnost, polno 

jelenov, ki dirjajo kot za stavo k pracilju, kamor se je usmerilo življenje že v naši muhi; kajti pojma 

"jeleni" in "vedno bolj svobodno življenje" označujeta isto. 

44 In če veste to, veste tudi, kdo in kako lahko povzdiguje neskončno verigo vseh vrst bitij, ki se dviga k 

praviru vse svetlobe in vsega življenja. 

45 Tu pa se postavlja vprašanje razumarskemu človeku, ali tudi on, nedejaven kot je, zmore dvigniti to 

verigo, in enako tudi drugo in zadnje vprašanje: Če ne boš našel sledi resnice z delom, kdo te bo odrešil 

noči večne smrti? 

46 Mislim, da to zadnje vprašanje ne potrebuje nobenega pojasnila več, saj vam bo že iz samega spisa, 

da če se hoče kdo rešiti noči večne smrti, mora biti živi izvrševalec besede, - in ne samo poslušalec, 

nazadnje celo kritik, ali kar je še hujše, zaničevalec ali celo zatajevalec Moje besede. 

47 Kdor pa hoče biti pravi izvrševalec besede, ta jo mora vzeti popolnoma resno, zato more potem z 

Mojim ljubim Davidom izreči: "Bog je moja prava resnica; pel in igral bom; to je tudi moja slava. 

Prebudite se, citre in harfe! Zgodaj bom vstal. Zahvaljeval se Ti bom, Gospod, med ljudstvi in pel Ti bom 

med ljudmi; kajti Tvoja milost sega tako visoko kot so nebesa, in Tvoja resnica nad oblake. O Bog, dvigni 

se nad nebesa in nad vso deželo Tvoja slava; da se bodo rešili tvoji ljubi prijatelji, pomagaj s Tvojo 

desnico in me usliši! (Psalm 108) (slovenski prevod v Svetem pismu je precej drugačen - opom. prevaj.). 

48 Ali David tu ne poje, da prav resno misli na Boga? 

49 Kako pa je sicer lahko Bog pri človeku, kakor v besedi?! Človek mora torej resno misliti na besedo, 

zato naj poje ali posluša in potem pesni ali izvršuje; in to je slava ali svetloba človeka samega. 

50 David tu poziva citre in harfe in hoče zgodaj vstati, da bo potem nekaj storil, toda kaj? 

51 Nič drugega kot izrekel besedo; kajti kdor sprejme besedo v svoje srce in po njej ravna, ta se Mi 

zahvaljuje in Me slavi na najboljših citrah in harfah, - in to počne med ljudstvi in med ljudmi, ali če je 

sredi med dvema vam že poznanima polaritetama in se sredi med njima vzpenja k Bogu, in se ne pusti 

premotiti niti od ljudstev, niti od ljudi, ali od svojega razuma, niti od svoje lenobe. 

52 Resnično, komur je tako kot Davidu Bog prava resnica, ta zelo dobro ve, kako daleč sega Moja milost, 

ali kako daleč sega življenje iz Mene v vse večne prostore, ki so nebesa, o katerih vam je bilo danes 

dovolj povedano. Ve tudi, kaj so "oblaki resnice", namreč da so to duhovi večnega življenja... 

53 Kdor resno misli na Boga, ta v sebi spozna zmago in prav tako kliče z Davidom: "Dvigni se, Bog, nad 

nebesa - ali nad moje prejšnje življenje -, in Tvoja slava - ali Tvoja živa svetloba - naj se izlije nad vso 

deželo mojega bitja, da se tako vsi ljubi prijatelji, ali vsi, ki so se obrnili k življenju, pa naj bodo na kateri 

koli stopnji še, kmalu rešijo vsega, kar je smrtno!" 

54 Komur je tako kot Davidu Bog prava resnica, bo enako kot on še na koncu klical: "Gospod, moj Bog 

in moj Oče, glej, moje srce je prepolno ljubezni do Tebe! Glej, iz te globine svoje ponižnosti vzdihujem in 



vpijem k Tebi, da bi mi pomagal s svojo desnico, ali da bi mi dal pravo svetlobo življenja in bi potem 

mogel biti s Teboj eno edino popolno življenje; in tako me usliši, moj Bog!" 

55 Vidite, to je prava prošnja za tistega, ki lahko sam pri sebi reče v duhu in v vsej resnici: "Bog je moja 

prava resnica!" 

56 Kajti kdor resno misli na Boga, se bo tudi povsem obrnil k Bogu in se ne bo z enim očesom oziral nazaj 

na svet in samo z drugim k Bogu. Ne samo svoje oči, temveč vse svoje bitje bo dvignil k Bogu! Toda 

verjemite Mi, da je zdaj takšen čas, da je prav malo resnosti do Boga, in vse človeštvo je prešlo v 

največjo mlačnost, in poslednjo kapljo življenjske moči, ki jo še ima, uporablja samo za posvetno. 

57 Koliko k Meni vračajočega se življenja bo prišlo iz tega, boste lahko, ne da bi si belili glavo, prešteli 

na prste, in bodite prepričani, da tukaj ne bomo rabili besed "nešteto" in "neskončno"! 

58 Ali naj se morda zaradi tega bojimo? O Moji ljubi otročiči, nikakor! Kajti vse gre svojo pot, ki jo 

predpisuje Moja usmerjevalna beseda, ali navzgor, ali navzdol; in čisto prosto povedano: Čeprav je bila 

Zemlja odkupljena za veliko ceno in postavljena v središče med Moji neskončni polariteti, je ne glede 

na to v širni neskončnosti še zelo veliko svetov, na katerih živijo zvestejši otroci kot na tem edinem najbolj 

nehvaležnem. In vendar nobeni drugi Zemlji nisem storil tega, kar sem storil tej! 

59 Vendar večnosti še ni konec; njeno trajanje je neskončno! Gorje tej Zemlji, če bom Svoje srce odvrnil 

od nje in ga naklonil kateri drugi! 

60 Dobro si zapomnite vse, kar ste sprejeli v tej Muhi in se ravnajte po tem! Odvrzite daleč svoj razum, 

zato pa toliko bolj približajte svoje srce, pa boste prepoznali v sebi resnično zmago življenja in se boste 

lahko vzdigniti k sedemkratni svetlobi in k trikratni svetlobi nad sedemkratno svetlobo! 

61 Končno pa vam povem še tole: Če bi kdo še dvomil in ne bi mogel popolnoma verjeti takšnemu 

sporočilu, da bi potem postal dejaven v svojem srcu, za tega je boljše, če se ga ne dotakne; kajti če se 

ga je dotaknil, si je okrepil notranjega sodnika k smrti. Če pa se ga ni dotaknil, bo tudi njegova sodba 

lažja in pot do negativnega pola znosnejša, in se bo morda po večnostih lahko obrnila. 

62 Kdor pa ga bere in ga ima za krepak kažipot k življenju in se ravna po njem, resnično, ta je v sebi že 

zmagovalec, vse to je na vekov veke edina sveta ljubezenska volja vašega Očeta. Amen. 

 

TOLAŽBA IZ VISOKE MODROSTI, KI SE REŠUJE TU 
 

Nekaj je treba nositi s seboj, 

nekaj, kar zmeraj pomeni resnico. 

To je prav dobra stvar, 

prodreti v krog, ki se venomer vrti, 

kje veje svetla resnica. 

 

Kakršna piščalka, takšen ton, 

kakršno delo, takšen lon, 

kakšna gora, tak ovinek, 

kakšno srce, takšen glas! 

Kdo naj v sebi to razume? 

Komu bo ta oljčna vejica zorela. 

 

Resnica je svetlobi luč, 

za sodbo je svetlobi luč. 

Mar lahko ti snubiš sonca, 



s svetlobo pa oskruniš Zemljo? 

Dvomljivec mračni, beži, beži, 

če sonca Jaz privlačim dol! 

Glej jeleni dirjajo za stavo. 

Bi rad dvignil to verigo? 

Če nočeš najti sled resnice, 

kdo te bo noči odrešil? 
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