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ABDRUIN
A POSELSTVÍ SV. GRÁLU
Zdenìk Trtík (1978)

Pod jménem Abd-ru-shin se pøed padesáti lety pøedstavil spisovatel a zakladatel
hnutí sv. Grálu Ernst Bernhardt, narozený r. 1875 v Bischofswerda, pùvodním
povoláním obchodník. Za první svìtové války se zabýval filosofickými a náboenskými otázkami. Dospìl k pøesvìdèení, které formou pøednáek podrobnì
rozpracoval v nìkolika spisech, z nich hlavní je Ve svìtle Pravdy (III díly,
èesky Brno, vyd. 3. bez vroèení). Výklady tohoto spisu svìdèící o znaèné
schopnosti abstraktního mylení, pøedstavují poselství sv. Grálu. Od r. 1928
zaèal budovat na Vomperbergu v Tyrolích sídlo hnutí na základech tohoto
poselství. Po nacistickém obsazení Rakouska byl r. 1938 zatèen a zemøel na
následky vìznìní v r. 1941. Jeho sídlo bylo promìnìno ve støedisko nacistického
kolení. Po r. 1945 byl objekt vrácen pùvodnímu urèení. Stoupenci sv. Grálu
(4 - 5 tisíc) ijí hlavnì ve výcarech a v nìmecké jazykové oblasti, ale setkáváme se s nimi také u nás. Shromaïují se na místech Svìtla a scházejí se
na Vomperbergu ke zpeèetìní souruèenství s Abdruinem, jeho pozemský
konec chápou jako paije. Oèekávají, e jejich nesmrtelný duchovní vùdce
rozpoutá v nejblií budoucnosti konec tohoto svìta a poslední soud.
1. Nové náboenství
Zmínìný spis uvádí autor skromnými, celkový smysl jeho poselství nevystihujícími slovy: Následující slovo nepøináí nové náboenství (I, pøedmluva).
Fakticky tu jde o nové náboenství, které originálním zpùsobem pøetváøí
a pøehodnocuje staré mimobiblické a mimokøesanské duchovní tendence.
Rozhodujícím východiskem poselství sv. Grálu je støedovìký romantický epos
bretonského cyklu o králi Artuovi, s ním souvisí mystická povìst o sv. Grálu,
chovaném na hradì Monisalvage (hora spásy). Sv. Grál je podle této povìsti
3

posvátná mísa o obrovského smaragdu, jej archandìl Michael vyrazil z Luciferovy koruny. Je to nádoba, do ní Kristus pøi poslední veèeøí lámal chléb
a do ní pak byla zachycena krev z jeho boku, probodeného øímským vojínem
Longinem. Z tohoto cyklu èerpal v letech 1160 - 1180 látku severofrancouzský
básník Chrostien de Troyes, který vedle svých eposù napsal nedokonèenou
verovanou Povídku o Grálu, její pøíbìh byl pak tradován také prózou.
Vystupuje v nìm postava Parsifala, která zaujala Wolframa z Eschenbachu
(naroz. r. 1170) a na základì jeho literárního zpracování se stala námìtem
Wagnerovy opery Parsifal. Je to rytíø, který pøijede na Artuùv dvùr, získá
království a dostane se na hrad sv. Grálu, s jeho ranìným králem Anfortasem
neprojeví ádný soucit. Za trest musí bez Boí milosti bloudit svìtem, a pouèen
poustevníkem Trevrizontem se vrací, svým soucitem Anfortase uzdraví a stane
se pánem sv. Grálu. (Verovaný svod povìsti o sv. Grálu vydal Fr. Støíovský,
Svatý Grál, Olomouc 1929.)
Tyto povìsti povauje Abdruin za tuchu vìèné Pravdy, která shùry pronikla
k básníkùm (I, 82)m ale byla jejich rozumem zkreslena. Støedovìkou povìst
pøetváøí v univerzálnì platný mythus o Bohu a stvoøení. Sv. Grál nemá podle
nìho nic spoleèného s nádobou z poslední Jeíovy veèeøe a s Kristovou krví,
ale je srdcem Stvoøitelovy lásky kadoroènì proudící do vesmíru a obnovující
sílu stvoøení. Parsifal se v jeho duchovním proitku stává duchovní formou
preexistentního Syna èlovìka, Ducha svatého, èásti to Boha, která se jakoto
Boí vùle a spravedlnost vtìlila na zemi v Abdruinovi. Své mystické vìdomí
o boském pùvodu a spásném poslání spolu s jeho mytologickým rámcem
uvádí Abdruin do souvislosti s Jeíem Kristem. Povauje se za naplnìní
Kristova zaslíbení v Janovì evangeliu o Utìiteli, Duchu svatém, duchu Pravdy
(14,16.26; 15, 26; 16, 7). ke vtìlení èásti Boha v Jeíi Kristu pøiøazuje dalí
vtìlení èásti, Boha, tj. Ducha svatého, v nìm samém. Èiní si nárok na plné
odhalení pravdy, kterou pøinesl Jeí jako inkarnovaná Boí láska, která vak
byla podáním Nového zákona a jetì více dalí køesanskou tradicí znetvoøena.
Pro své stoupence, kteøí jeho spasitelský nárok pøijímají, se tím stává nejvyí
boskou autoritou. jeho poselství je pro nì kánonem nadøazeným Písmu,
køesanské tradici a vekerému rozumu. Na posuzování a hodnocení sv. Grálu
vznáí Abdruin filozoficky správný poadavek Musí se zkoumati slovo, ne
osoba (I, 89). Jeho rozvedením je dalí výrok: Kromì toho bude kadý niternì
svobodný èlovìk hodnotiti vìc nebo nauku vdy podle toho, co pøináí, ne
podle toho, kdo ji pøináí Zlato je zlatem, nech je má v rukou kníe nebo
ebrák (I, 91). Na první pohled by se mohlo zdát, e Abdruin tímto kritériem
popírá své vlastní hodnocení sebe jako Spasitele, které patøí k obsahu jeho
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poselství. Ale tak tomu není. Má zde na mysli pouze svùj èistì pozemský zjev
univerzitnì nekoleného laika a neoprávnìné odmítání jeho poselství z tohoto
dùvodu. Rozhodnutí o tom, zda jeho spasitelný nárok je zaloen na pravdì
anebo na sebeklamu je opravdu podmínìno vìcným zkoumáním, zda obsah
jeho poselství vèetnì onoho nároku je Boím zjevením anebo lidským výtvorem.
jestlie Abdruin takové vìcné zkoumání svého poselství citovanými výroky
nejen pøipoutí, ale poaduje, je tím v rozporu se zcela odmítavým postojem
k rozumu, jeho kompetenci v otázkách ducha ve svém díle napoøád popírá.
Køesanská teologie nestojí osamocena v poznání, e rozum je jedním ze
specifických znakù lidské existence a spolu s vùlí a citem je úèasten ve vech
zkuenostech, které jsou jejím obsahem. Pøes vechny racionalistické teorie
rozum lidské existenci nikdy nepanoval, v pøítomnosti nepanuje a v budoucnosti
nebude panovat. Nemùe panovat, protoe to není v jeho povaze a urèení.
Rozum lidské existenci slouí tím, e objevuje její monosti a prostøedky
a ukazuje jí,jak mùe dosahovat své cíle. Osvìcuje i tyto cíle, ale neurèuje je;
pouze je kriticky hodnotí z hlediska moností a úèelností. Mnohem podstatnìjí
úlohu v urèování cílù lidské existence hraje vùle a cit. Ale vùle a cit jako
psychologické velièiny jsou pouhé abstrakce. Jako psychologické mohutnosti
jsou urèovány buï odpovìdností a láskou anebo neodpovìdností a sobectvím.
Druhý pøípad, který zahrnuje vechny druhy mravního zla, v dosavadní existenci
lidstva pøevauje. Odpovìdnost a láska, které se musí spoleèensky organizovat
proti spoleèensky organizované neodpovìdnosti a sobectví, jsou hodnoty
vynoøující se v mravní zkuenosti uprostøed globální lidské existence. Vùle
a cit jsou urèovány buï touto zkueností a jejími hodnotami, anebo nedostatkem
této zkuenosti, tj. pøírodními pudy a instinkty sebezáchovy na úkor jiných,
bezohledností a sobectvím. Rozum slouí lidské existenci v obou pøípadech. je
podøízen hodnocení a cílùm lidské existence, její takto urèené vùli a citu. Pokud
zde rozum je, je pøítomen v kadé lidské zkuenosti jako pochopení jejího
smyslu, významu a øádu, tj. prùhledné souvislosti se vemi zkuenostmi
ostatními. Rozum vak zkuenost nevytváøí. Zkuenost je poslední datum lidské
existence, které není výtvorem rozumu, nýbr nekoneènì rozsáhlé, sloité
a hluboké skuteènosti. Rozum nemá moc pøedepsat, co mùe nebo nemùe
být v lidské existenci obsahem zkuenosti. Jsou zkuenosti sdílené vemi lidmi,
jsou vak zkuenosti mnohým lidem neznámé, které se v jejich existenci
nevyskytnou vùbec nebo a v urèité ivotní situaci. Je to pøedevím zkuenost
Boha, která vedla a vede k rozmanitým náboenským soustavám. Jednou
z nich je køesanství. Pokud jde o køesanskou zkuenost Boha pøítomného
v osobì a díle Jeíe Krista, urèuje tato zkuenost, pokud ji lidé uèinili, celou
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jejich existenci ve smyslu odpovìdnosti a lásky. Rozum je i v této zkuenosti
se vemi zkuenostmi jinými a táe se, zda køesanství touto zkueností urèené
nepopírá nic, co je pro lidskou existenci charakteristické, zda ji prohlubuje
a vede k nejvyím cílùm odpovìdnosti a lásky. Sebemocnìjí náboenské
a duchovní zkuenosti, z nich je rozum s touto svou kritickou slubou vylouèen,
se nutnì stanou povìrou, který pøi nejmením od plné a pravé lidské existence
v tomto svìtì odvádí.
Abdruinùv poadavek vìcného zkoumání jeho poselství je v rozporu
s jeho odmítáním funkce rozumu v duchovní zkuenosti. V kritickém rozumu
vidí zkázu lidstva i køesanství, celo lidské existence. Proto odmítá výsledky
vìdeckého zkoumání Písma v køesanské teologii, rozumem ukáznìnou
køesanskou nauku a celou tradici køesanského teologického mylení a uèení.
Místo víry tímto dílem rozumu zotroèené nabízí svobodné a osobní duchovní
pøesvìdèení, zaloené na vyím poznání shùry. Ale není schopen tuto nabídku
splnit. Vlastní støed jeho poselství je podle nìho lidskému duchu a lidské
zkuenosti nepøístupný a mùe být pøijat jako pravda jen na základì autoritativního sdìlení: Nikdy nebude moci lidský duch, ani ve své nejvyí
dokonalosti a nesmrtelnosti, státi sám pøed Svatým Grálem! Proto nemùe
také nikdy z tìchto výin pøijít do hmotného k k zemi podrobná zpráva
o Svatém Grálu. Mùe se tak stát pouze prostøednictvím posla, který byl odtud
vyslán (1, 198). A kdo pøichází shùry, Ten také ví, e ani jediný z lidských
duchù, nemùe tuiti tyto vìci, nato aby je vìdomì pochopil (III, 502). Tím
Abdruin popírá jediný dùvod, pro nìj pøijal tuchu básníkù o sv. Grálu,
a vyvrací princip osobního proití a pøesvìdèení, v jeho jménu má být odmítáno
vechno pøijaté z druhé ruky: Uèením vnucujete se stále do cizích forem,
které vymyslili jiní. Pøipojujete se dobrovolnì k cizímu pøesvìdèení a osvojujete
si jen to, co jiní proili v sobì a pro sebe Cestu ke Svìtlu musí kadý jednotlivec
proíti v sobì. Chce-li po ní bezpeènì putovat, musí ji sám objevit. Èlovìk
pochopí plnì jen to, co v sobì proije a procítí ve vech obmìnách (I, 29).
Fakticky vak to, co je v jeho poselství nejpodstatnìjí a nejdùleitìjí, mùe
svým vyznavaèùm nabídnout jen jako neuvìøitelné dogma, je je mono za
pravdu míti jen na základì boské autority Abdruina jako vtìleného Syna
èlovìka, totoného podle nìho s Duchem svatým. Jeho vyznavaèi nemají
svobodu toto dogma spolu s køesanskými dogmaty odmítnout: Musíte pøijmout
vechno, nebo nic (III, 502). Nemáme monost si ovìøit ani právo popírat, e
Abdruin ve z fantastického duchovního svìta vèetnì sv. Grálu, co je obsahem
jeho poselství, duchovnì zøel a proil. Ale to nejhlavnìjí vyí duchovní
poznání, které se týká sv. Grálu samého, mùe podle vlastních slov nabídnout
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jen v podobì dogmatu, které jeho stoupenci osobnì nikdy neproili a ani proít
nemohou. Jsou odkázáni na onen druh víry, jím i církev v minulosti pøetvoøila
biblický charakter víry. Je to víra v dogma namísto víry v ivého Boha ve
smyslu osobního vztahu já - ty.
2. Náboenství gnóze
Podle Abdruina je vesmír se svými neviditelnými duchovními výinami i se
svou hmotou nìkolikastupòovou soustavou emanací (výronù) z bezbytostného
Boha, stupòovitì se zhuujícím pøedivem záøení Svìtla. Jeho rùzné sféry
jsou obydleny èetnými mythickými duchy a bytostmi. Na nejvyí hranici mezi
Bohem a odstupòovaným stvoøením je nehmotný hrad, v nìm existuje posvátná
nádoba - svatý Grál, z ní se kadoroènì v urèitou dobu rozlévá do vekerenstva
Stvoøitelova láska jako síla nového ivota. Na hranici niích sfér se vyskytuje
reprodukce hradu Grálu odpovídající podstatì a povaze dotyèné oblasti. Pojetí
ducha a podstaty vesmíru je silnì protirozumové a pøipomíná filozofii Arthura
Schopenhauera, podle ní svìt je vùle a pøedstava. Abdruinova náboenská
a metafyzická soustava je vnitønì pøíbuzná se starovìkou gnózí, která ve
2. století ohrozila køesanství, ale byla jím pøekonána a odmítnuta, protoe se
vydávala za vyí poznání, ne jako obsahuje svìdectví a víra biblických prorokù
a apotolù. Také Abdruin nabízí vyí poznání skrytých tajemství, o nich
víra neví. Jde mu o pøekonání víry zøením a vnitøním pøesvìdèením. Vyznavaèi
sv. Grálu jsou omilostnìni k tomu, aby zøeli duchovno a vydali svìdectví
o nìm vem lidem na zemi (I, 21). Rouka padá a víra stává se pøesvìdèením (I, pøedmluva). O gnózi svìdèí také Abdruinùv protiklad ducha a hmoty.
Pøíkrý gnostický dualismus je sice v poselství sv. Grálu zmírnìn dùrazem na
odpovìdnost za tìlo a bytí v tìle, ale pøesto zde hmota, zejména pøední mozek
èlovìka jako sídlo rozumu, zùstává doménou a nástrojem Boího a Kristova
odpùrce Lucifera. Hmota je zde sice zahrnuta do Boího stvoøení, ale vechna
svìtová tìlesa a tìla rùzných stupòù hmotnosti jsou odsouzena k opakujícímu
se rozkladu a zániku a na jejich zárodeèná semena, z nich mùe hmotný
vesmír vzniknout znovu. Gnostické je Abdruinovo uèení, e spása se týká jen
lidského ducha, který jako vyvinutá sebevìdomá osobnost s vlastním já se
mùe s pomocí gnóze poselství sv. Grálu vznést do øíe Svìtla z temnoty
hmoty. Zùstane-li vak lidský duch pod vládou rozumu, který slouí Luciferovi
a poutá ducha ke hmotì, ztratí své já, svou sebevìdomou osobnost, k ní se
vyvinul, a rozloí se podobnì jako hmota na pùvodní nevìdomá prasemena.
Znakem gnóze je také Abdruinova snaha pøisvojit si Jeíe Krista a vyloit
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ho ze svých gnostických pøedpokladù. Jeí Kristus byl podle nìho Boí Syn
jakoto vtìlení èásti Boha a to pøedevím Boí lásky. Abdruin je Boí Syn
jakoto vtìlení jiné èásti Boha a to pøedevím Boí vùle a spravedlnosti, Ducha
svatého, Imanuele: Bùh Otec a Bùh Syn jsou jedno a mohou jen v pùsobení
se jevit jako dva. Tak jako oba Synové Boí, Jeí a Imanuel, jsou jedno v Otci
a jen ve svém pùsobení, v druhu své èinnosti jsou dva (III, 466). To je
Abdruinovo uèení o Trojici. Bùh se podle nìho dìlí na èásti, co znamená, e
není osobnostní Subjekt, nýbr pøedmìtná síla: Bùh jest síla, která pohání
pøírodní zákony (I, 42). I kdy také on nazývá tohoto Boha Otcem, je jeho
pojetí v nesmiøitelném rozporu s biblickým a Jeíovým poznáním Boha jako
osobnostního subjektu. Toté platí o Abdruinovì pojetí spásy. Podle bible
a Jeíe je spása èlovìka moná jednak v Jeíi Kristu, jednak v Duchu svatém,
jen poznání Boha v Kristu otvírá. Na základì poselství sv. Grálu je osobní
vztah èlovìka k Bohu nemoný. Podle nìho se èlovìk mùe setkat jen
s Boími silami, záøeními a zákony ve stvoøení. Gnostické je také pojetí, e
spása záleí ve vysvobození ducha z hmoty, prostoru a èasu, kdeto podle
bible a Jeíe spása záleí v tom, e Bùh sestupuje k èlovìku do hmoty, prostoru
a èasu a zde chce zaloit své království. Podle Abdruina vykoupení, o které
se pokusil Jeí (III, 460) , se nedìje událostí køíe a vzkøíení v dìjinách,
nýbr poznáním neèasové a naddìjinné Pravdy, je lidského ducha povznáí
z tíe a temnoty hmoty do duchovního svìtla a výin. V nedìjinném pojetí
spásy je v podstatì zajedno vekerá gnóze s racionalismem, idealismem,
mystikou a liberální teologií. Na této nebiblické linii se pohybuje poselství sv.
Grálu: Nebo Kristus pøinesl nám vykoupení z temnot, ukázav jako èlovìk
cestu k Pravdì, cestu ke svìtlým výinám! A krví na køíi zpeèetil své
pøesvìdèení (I, 43). Vykoupením je naddìjinná pravda, kterou Kristus hlásal,
nikoli jeho køí: A tak nemùe ani Jeíova smrt na køíi prostì smýti tvoje
høíchy (II, 48). Je to odmítnutí vlastního støedu novozákonní zvìsti.
3. Náboenství mythu
Mythus si fantastické skuteènosti nevymýlí, nýbr je proívá. Je to zkuenost
ducha, který jetì nedospìl k objektivitì rozumu, nebo kritický rozum zámìrnì
potlaèil. Je to zkuenost vytrení (extáze) s rozmanitými vidìními (vizemi)
a slyeními (audicemi). Je to zkuenost subjektivnì velmi pøesvìdèivá, nìkdy
provázená fyziologickými a dokonce fyzikálními úèinky. Setkáváme se s ní
v amanismu, spiritismu, okultismu a mystice. Prvním poadavkem mystické
cesty je zastavit mylení. Ani vìdecká civilizace nepotlaèila zcela zkuenosti
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a jevy, s nimi si kritický rozum neví dobøe rady. Jejich vìdeckým výzkumem
se zabývá psychotronika.
Mythická zkuenost s mystickým zøením je také základem Abdruinova
poselství. Jeho prvním poadavkem vùèi stoupencùm je osvobodit se od
kritického rozumu. V poselství sv. Grálu zaèíná funkce rozumu a po proité
mytické zkuenosti, z ní je vylouèena. Není to funkce kritická, nýbr pouze
sluebná (I, 30. 59; II, 173) . Kladný význam kritického rozumu je Abdruin
ochoten uznat jen v èisté hmotné sféøe, která se podle nìho netýká duchovního
ivota. Týká se to vìdy aplikované v technice (I, 30; I, 120). Ale vysoko nad
vechno vìdecké poznání zákonù hmoty staví své gnostické pochopení
duchovních zákonù stvoøení, které jsou vìdì neznámé. Pokud se vìdecký
nebo teologický rozum vùèi této mythologii a gnózi staví kriticky, je
Abndruinem démonizován jako nástroj Antikrista Lucifera. Je podle nìho
koøenem vekeré zkázy lidstva i køesanství, základem domýlivosti, pýchy
a jeitnosti, høíným pádem a dìdièným høíchem (I, 123), posledním dùvodem
ukøiování Krista (I, 19) a Luciferovým triumfem (I, 20). Pìstování a rozbujení
rozumu vedlo podle nìho i k anatomickému zbytnìní pøedního mozku, zatímco
zadní mozek jako sídlo duchovního cítìní, poznávání a chtìní zakrnìl (I, 123).
S duchem a duchovností nemá rozum nic spoleèného (I, 120). Znakem ducha
není rozum, nýbr srdeènost a bodrost. Zhoubné nadvlády rozumu zùstalo
uchránìno jen umìní (I, 24), které vychází ze zadního mozku. Jinak ji po
tisíciletí ovládají zemi mozkoví mrzáci (I, 124).
Do poselství sv. Grálu patøí staroindický mythus o znovuvtìlování due
zemøelého za úèelem odpykání vin podle zákona karmy s omezením, e lidský
duch se mùe vtìlit jen do lidského tìla. Jde tu pouze o znovuvtìlení (reinkarnaci), nikoli o stìhování lidské due z lidského tìla do tìl zvíøat nebo
hmyzu (metempsychosa). Due zemøelé matky, která sobeckou láskou duchovnì pokodila svého syna se musí znovu vtìlit do embrya zplozeného stejnì
sobecky milujícími rodièi, aby vytrpìla toté, co kdysi zpùsobila svému synu
(I, 58). V kadém dítìti pøichází na svìt zcela cizí due za úèelem oèisty
z minulých vin. Jen toto vìdomí dává vyí smysl lidskému plození (I, 104).
Abdruin v podstatì pøijímá také mythus spiritistický, i kdy kritizuje mylné
oceòování záhrobních projevù spiritisty, kteøí nevìdí, e k dobrému duchu se
èasto pøipojí duch zlý, zatlaèí jej a svými projevy úèastníky seance klame. Ze
záhrobí, jakoto jemnohmotného okolí hrubohmotného svìta nemùe podle
nìho pøijít ádné sdìlení z nehmotného duchovna. Nepopírá okultní jevy, ale
kritizuje neznalost domnìlých mistrù okultních vìd, kteøí ohroují vzestup
lidských duchù ke Svìtlu. Hypnózu odmítá jako zloèin duchovního násilí.
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Podrobnì popisuje zkuenosti a osudy due zemøelého velkoprùmyslníka od
okamiku smrti (II, 186 - 189). Lidskou dui na rozdíl od lidského ducha definuje
takto: Due jest duch s jemnohmotnými a také bytostnými obaly, uvolnìný od
hrubohmotnosti (III, 411).
Typicky mythické je Abdruinovo pojetí svìtového dìní jako kolobìhu vznik
-vývoj-zánik-vznik. Bible mythické nazírání na svìt a lidský ivot pøekonala
dìjinným pojetím, v nìm konec a cíl svìtového dìní se lií od jeho zaèátku
a nemùe se k nìmu vrátit. Je odmítnutím mythu, který pøírodní dìní v kolobìhu
pøenáí také na ducha a dìjiny. Vechny hlavní pojmy, jimi Abdruin vyjadøuje
povahu ducha a duchovního dìní jsou odvozeny z pøírody: vývoj ze zárodku,
tma, svìtlo, záøení, síla, tíe, lehkost, pøitalivost, magnetismus. Osobnost a já
(subjekt), které v pøírodì najdeme a o nich Abdruin mluví, nejsou podle
nìho podstatou, nýbr nabytou vlastností ducha. Do kolobìhu vesmírného
dìní zaøazuje biblické eschatologické oèekávání konce tohoto vìku a posledního
soudu. Zbavuje tím eschatologické dìní jeho neopakovatelnosti a osobního
charakteru. Bible a s ní Jeí nezná vìènou smrt èlovìka ve smyslu rozkladu sebevìdomé lidské osobnosti spolu s hmotou na nevìdomé zárodky
a semena. V novozákonním a Jeíovì pojetí nezáleí vìèná smrt v neexistenci
subjektu, nýbr v jeho trapné existenci bez Boha. Podle Nového zákona
a Jeíe (Mt 25) se poslední soud týká osobnì a individuálnì kadého èlovìka
a pøedpokládá osobní vzkøíení ze smrti. Abdruin líèí poslendí soud jinak:
Poslední soud!
Nemá býti øeèeno: Vzkøíení vech mrtvých, nýbr
vzkøíení veho mrtvého (I, 175). Soudce nenechává kadou dui jednotlivì
pøestupovati pøed sebe, pøed svou stolici, nýbr vysílá z pøíkazu Boího své
údery meèem do vesmíru (I, 178). Tímto soudcem, Synem èlovìka, není
samozøejmì podle nìho Jeí Kristus, nýbr on sám. Ale i takto pøetvoøená
biblická eschatologie dodává Abdruinovu poselství naléhavost rozhodování.
Nebo pozemský svìt je podle nìho v situaci nastávajícího zániku: Pozemsky
znatelnì hømí nyní vesmírem odbíjení dvanácté hodiny na svìtových hodinách
(I, 165). Je to hodina ,buï - anebo pro kadého èlovìka. Buï se povznese
vysoko ke Svìtlu, nebo bude stren s hmotou do rozkladu, do duchovní smrti
jeho já, vìdomé osobnosti, do vìèného zatracení, v nìm pøestává existovat
(I, 47). Abdruin zde zapomíná na to, co tvrdil pøedtím: Tìlo je podrobeno
zmìnám, ale ,já, duch, je vìèný (I, 35). Nyní vykládá, e nezachránìný
sebevìdomý duch jako ,já se pøi zániku promìní opìt v nevìdomé duchovní
semeno, z nìho se vyvinul. V poèáteèní hmotná semena se promìní také
svìtová tìlesa, aby se vytvoøila znovu (I, 79).
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V jednotlivých sférách a úrovních vesmíru ijí a tkaní stvoøeného se
úèastní èetné mytické bytosti. Zhruba jde o praduchovní, duchovní a hmotnou
sféru. V praduchovní oblasti, v chrámu nejvyího svatého Grálu bytují
Prastvoøení, kteøí jsou nesmrtelní. Z pøímého vyzaøování Parsifala se zformovali
ètyøi Prastvoøení, kteøí tvoøí první kruh kolem nìho. Jsou to Od-shi-mat-noke, Leilak, Lev a Merkur (II, 475). Lev patøí mezi ètyøi vìdomá okøídlená
Zvíøata na stupních Boího trùnu. Vedle nìho je to jetì Orel, Býk a Skopec.
Nesou v sobì druhy pro stvoøení. V jiném druhu vyzaøování se vznáejí
archandìlé. Jedineèné místo mimo jakékoliv stupnì a okruhy zaujímá
prakrálovna Elisabeth, z ní povstala èistá Lilie (III, 479n). Zvlátní úlohu hrají
Marta a Irmingard (III, 484). O pùl stupnì dále je Vasitha (III, 486). Pak
pøijde ostrov rùí, ostrov lilií a ostrov labutí, jeho strákyní je Schwanhilda
(III, 493). Dalí stupeò prastvoøených tvoøí vedoucí pøipravovatelé vech podpor
lidského pokolení. Jedním z nich je Is-ma-el (III, 495). K nìmu se vztahuje
záhadné tvrzení, e kdysi vychovával Abdruina, kvùli nìmu se na Zemi
vtìlil, pozdìji jako Jan Køtitel zvìstoval pøíchod Jeíe a dal lidem Zjevení
Janovo (III, 495). estým stupnìm je Bílý zámek, v nìm pod vìrnou ochranou
dlí praduchovnì enské nádoby pro pozemské matky Jeíe a Abdruina: Maria
a Tereza (III, 496). Posledním, sedmým stupnìm prastvoøení je ostrov
vyvolených Patmos, na nìm bytuje reprodukovaný Is-ma-el, který se zachvívá
a pùsobí v paprscích prvotního Is-ma-ele (III, 498). Pak následuje ochranná
vrstva, oddìlující praduchovno Prastvoøených od duchovní èásti stvoøení (III,
498). K velmi sloitému a barvitém vylíèení duchovního vesmíru, které nelze
ve struènosti vìrnì reprodukovat, patøí jetì Lucifer, který pochází z praduchovní oblasti bosky bytostného a je pùvodcem faleného smìru ivota a snaení
ovládaného rozumem. Sám stojí zcela mimo hmotné stvoøení a proto nepodléhá
rozkladu, do nìho strhává své obìti (II, 204n).
4. Èlovìk a Bùh
Podstatou èlovìka je podle Abdruina duchovní zárodek, prasemeno, nesmrtelná jiskra (I, 19). Tento zárodek z usazeniny duchovna putuje rozmanitými
sférami smìrem dolù k hmotné oblasti. Ponenáhlu nabývá vìdomí a teprve
pozdìji se vyvíjí k sebevìdomí. Na jeho pouti se ho ujímají mytické enské
bytosti, zahalují jej jemnými bytostnými pláti a pøedávají jej jiným enským
bytostem, které jsou na hranici hmotnosti, která má smìrem dolù nìkolik stupòù.
Jsou to dobré víly (II, 421). Ke zrození urèený lidský duch se vtìluje do nìjakého
lidského embrya v polovinì tìhotenství eny. Do té doby se zdruje v její
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blízkosti (II, 21). Na svém sestupu ke vtìlení se mu dostává stále hutnìjích
obalù a tìl. Pokud jde o tìla, má nejdøíve jen tìlo jemnohmotné, pak pøibírá
tìlo astrální a vstupem do embrya koneènì tìlo hrubohmotné. Ze sloitých
Abdruinových výkladù není zcela jasné, jaký je osud vech duchovních
zárodkù, kde vude lidtí duchové ijí a co se s nimi dìje: Na tuto zemi mohou
nakonec pøijít jen starí, døíve vtìlené lidské due, které musí v ukonèení kruhu
dokonèit svùj bìh! (II, 430).
Pod vládou Lucifera, který ovládá èlovìka prostøednictvím jeho rozumu,
je lidský duch oddìlován od øíe duchovna a Svìtla a pøipoután k hmotì propadá
zániku a sní, nezachrání-li se svým chtìním podle návodu poselství sv. Grálu.
V tom záleí jeho vina i spravedlivý trest. Rozumem je zkaeno vechno lidské
vìdomí, biblické podání, církevní vyznání, køesanská tradice a teologie. Jedinou
cestou ke spáse je poselství sv. Grálu, jeho Pravdu hlásal ji Jeí, ale
køesanství ji zatemnilo a znetvoøilo. Nejvìtím duchovním nebezpeèím je zvìst
a uèení o vykoupení z vin Kristovou obìtí na køíi. Je to potupa Boí dokonalosti
a lásky, která je totoná s neúplatnou Boí spravedlností a zákonitostí (I, 119n).
Lidé chtìjí bez trestu høeit, aby na konce pøipravili svému Bohu radost tím,
e si nechají od nìho odpustit své viny bez vlastního odpykání (I, 110). Èlovìk
se musí spasit v rámci nezmìnitelné boské zákonitosti svým chtìním: Vdy
vyrovnání viny mùe být vytvoøeno protiproudem síly dobré vùle, která stává
se v duchovnu stejnì jako jiné mylenkové formy ivou a silnou zbraní, která
je schopna odstraniti kadé bøímì temnoty, kadou tíhu, aby vlastní ,já dovedla
ke Svìtlu (I, 36). Pravá mylenka nezáleí v rozumu, nýbr v citu, proitku
a chtìní. Bùh pùsobí jako síla v nezvratných zákonech stvoøení, k nim
pøedevím patøí zákon pøitalivosti stejnorodého, zákon zvratného pùsobení
dobrých èi zlých mylenek na pùvodce a zákon duchovní tíe, pod jeho vládou
zlé chtìní stlaèuje ducha dolù a èiní ho tìkým, kdeto dobro nese ho vzhùru
(I, 49). V mezích tìchto a jiných zákonù mùe èlovìk boskou sílu øídit
k dobru nebo ke zlu (I, 42). To znamená, e Spasitelem je si èlovìk sám. Bùh
je pouze pùvodcem a silou vesmíru, jeho tajemných zákonù a skrze Abdruina
to dokonale zjevuje, protoe toté zjevení v Kristu se nám nedochovalo
neporuené. Abdruinovo poselství si èiní nárok na zjevení Boha jako
bezbytostné, velké, nepochopitelné síly (I, 42). Protoe Bùh je neosobnostní
síla, nemohl podle poselství sv. Grálu ani v Jeíi Kristu ani v Abdruinovi pøijít
jako osoba, nýbr jen jako èást sebe. Ani osoba Jeíe Krista ani osoba
Abdruinova nemohou být z Boha, který osobou není. Jejich sebevìdomý
duch, subjekt, mùe mít svùj pùvod jen v niích sférách, ne je bezbytostný
a neosobnostní Bùh. V Abdruinovì poselství je nevìdomé nadøazeno vìdo12

mému, neosobní osobnímu, pojem Boha jako sily pojmu Boha jako osoby. To
je naprostý protiklad zvìsti prorokù, Jeíe Krista a apotolù, podle ní Bùh je
vìèný subjekt, a Spasitelem mùe být jen tento osobnostní Bùh pøítomný
v konkrétním dìjinném èlovìku. Tímto Bohem, který je nám pøítomen jako
èlovìk, je jeí Kristus (Immanuel). Podle Abdruina je Bùh jako zdroj
vyzaøování, z nìho vzniká vesmír, èlovìku nejen nekoneènì vzdálený (I, 75,
138. 198), ale také je neosobností. Proto s ním není vùbec moné osobní
obecenství, které je dùvodem, smyslem a cílem celé biblické zvìsti. Neosobnostní Bùh nemùe být Stvoøitelem svìta v biblickém smyslu. Podle Abdruina
vzniká vesmír vyzaøováním z Boha, nikoli rozkazem jeho slova. Vesmír z Boha
vyzáøený je s Bohem podstatnì totoný. Z biblického hlediska je to panteismus
(veboství), ale zvlátního druhu. Jeho prototyp vytvoøil novoplatonismus.
Podle Plotina je Bùh zdrojem emanací (výronù), které se z nìho íøí jako stále
slabí vlny ze svého rozèeøeného støedu na hladinì vody. V kadé z tìchto vln
je tím ménì boství a tím i skuteènosti, èím je vzdálenìjí od svého støedu.
Pokud v ní jetì nìjaké boství je, mùe se ke svému zdroji vrátit. Protoe
hmota je od svého boského zdroje ji tak daleko, e v ní u ádné boství
není, nemùe se k Bohu vrátit, nemùe být spasena a je odsouzena k zániku.
Zvlátnost tohoto panteismu záleí v tom, e vechny stupnì vesmírné
skuteènosti vykládá jako výrony z Boha a pøesto zachovává povznesenost,
vzdálenost a jinost Boha vùèi nim, zvlátì vùèi hmotì: Abdruinovo pojetí není
s novoplatonským totoné. Nepovauje Boha za Absolutno, mimo nì u
neexistuje ádná pravá skuteènost. Vesmír vèetnì èlovìka je podle nìho
skuteèný vedle Boha. Pøesto vak nám novoplatonismus pomáhá Abdruinovo
pojetí pochopit zvlátì v tom, e i on pøes svùj panteismus klade dùraz na
nekoneènou povznesenost Boha nad vím ostantím (I, 75. 138. 198). Gnóze
mìla k novoplatonismu vdy blízko.
Poselství Písma nebo Abdruin?
Náboenství, jeho spasitelskou postavou a autoritou je Abdruin, nemohlo
svou gnózi a mytologii pøevzít z Písma vèetnì Jeíovy zvìsti, protoe tam
prostì nejsou. Poselství sv. Grálu je prorokùm, Jeíi Kristu a apotolùm
nekoneènì vzdálené. Není odhalením pravdy, kterou hlásá Jeí a ani mu o ni
podstatnì nejde. Kdyby mu o ni vánì lo, muselo by se s novozákonním
podáním o Jeíi Kristu vyrovnávat podrobnìji a dùkladnìji, ne fakticky èiní.
Jeho sloitá mytologie a gnóze èerpá ze støedovìké povìsti o sv. Grálu
a Parsifalovi, z prastarého reinkarnaèního mytu, jej obnovila teosofie, z lidové
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mytologie o vílách, rusalkách, elfech a gnómech, z nìkterých obrazù Zjevení
Janova, ze starogermánské mytologie, z astrologie, z novoplatonismu a gnóze
starovìku, z filosofie Arthura Schopenhauera a z antroposofie R. Steinera.
Do tohoto synkretismu, zpracovaného v gnostickou soustavu je vtaeno a tím
pøetvoøeno také poslání Jeíe Krista. Evangelium je zvìstí o jedineèné
a neopakovatelné inkarnaci Boha v nìm. Z ádného novozákonního výroku
neplyne, e také Duch svatý má pøijít Inkarnovaný v lidské bytosti. Køesanská
víra je zaloena na svìdectví prorokù a apotolù a opírá se o souvislou tradici,
do ní patøí Augustin, Anselm, Tomá Akvinský, Hus, Luther, Kalvín,
Komenský a celá øada jiných køesanských svìdkù. Naproti tomu náboenství
sv. Grálu je vírou v Abdruina jako definitivního Spasitele a soudce, jeho byl
Jeí Kristus pouze pøedchùdcem. Pøijmout tuto víru nutnì pøedpokládá uvìøit,
e celé biblické podání bylo pokaeno rozumem jako nástrojem Antikrista
Lucifera, pod jeho vládou byli vichni proroci, apotolové a vichni velicí
uèitelé v dìjinách køesanství, take jediným pravým Uèitelem a Spasitelem
lidstva je Abdruin. Spasitelem je Abdruin podle svého poslství ovem jen
v tom smyslu, e odhaluje tajemství, jak se má èlovìk spasit sám.
Theologická revue církve èeskoslovenské husitské,
roèník 11, 1978, str. 144-152
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HNUTÍ GRÁLU:
VZNIK A PØEDVÁLEÈNÝ VÝVOJ
Zdenìk Vojtíek (2002)

Témìø pøed ètvrtstoletím publikoval na stranách Teologické revue profesor
dogmatiky Zdenìk Trtík èlánek Abdruin a poselství sv. Grálu.1 V této pozoruhodné práci se autor vyrovnal s uèením Oskara E. Bernhardta, které dalo
vzniknout náboenské spoleènosti, dnes známé jako hnutí Grálu. Trtík si dal
práci peèlivì proèíst více ne tisíc stran základního Bernhardtova spisu Ve
svìtle Pravdy, citlivì sloil obraz Bernhardtovy teologie, vystihl její koøeny
a bystøe konfrontoval s køesanským poselstvím.
Teologické zamìøení Trtíkova èlánku ovem vylouèilo popis okolností, za
nich Bernhardtovo uèení vznikalo, i popis spoleèenství, které se kolem tohoto
uèení zformovalo. Vzhledem ke kvalitì Trtíkova èlánku se na tomto místì
nebudeme Bernhardtovou teologií zabývat a pokusíme se radìji na Trtíkùv
èlánek navázat tím, e doplníme to, co v nìm ètenáø nenalezne. Èiníme tak
s vìdomím, e hnutí Grálu nepøestalo být pro køesany zvlátì v naí zemi
jistou výzvou. A na stránkách Theologické revue také s vìdomím, e to
èasto byli právì vìøící církve èeskoslovenské husitské, kteøí na tuto výzvu
reagovali nìkdy a nekriticky pozitivnì.2
Následující studie pøinese ve své první èásti nejprve struèný ivotopis
zakladatele Bernhardta spolu s pøehledem jeho spisovatelských a vydavatelských aktivit v náboenské oblasti. Druhá kapitola této prvé èásti se soustøedí
na dìjiny spoleèenství Bernhardtových následovníkù do roku 1941.
1 Trtík, Z., Abdruin a poselství sv. Grálu, Teologická revue církve èeskoslovenské husitské,
1978, 11, str. 144-152.
2 Napø. ve Zlínì pùsobil v letech 1937  1973 faráø CÈSH F. Valík, jen byl zároveò uèedníkem
Imanuele, tj. vysoko postavenou osobou v hierarchii hnutí Grálu. Samým zakladatelem Bernhardtem byl dokonce oznaèen za pøevtìleného Jana Husa.  Podle: Horák, P., Nìkolik pohledù
na tento i onen svìt oèima Poselství Grálu, písemná práce na katedøe religionistiky Evangelické
teologické fakulty UK, Praha 1995, str. 9-10.
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Druhá èást, uveøejnìná v pøítím èísle Teologické revue, popíe náboenskou praxi hnutí Grálu a jeho vývoj od roku 1941 do souèasnosti.
1. Oskar Ernst Bernhardt, jeho ivot a náboenské spisy
Oskar Ernst Bernhardt se narodil 18. dubna 1875 v evangelické rodinì v Biskupicích (Bischofswerda) v Sasku. Jeho otec Theodor pracoval jako koeluh
a hostinský. Oskar absolvoval na pøání matky Emmy Theresy obchodní kolu,
brzy opustil rodinu a usadil se v Dráïanech. Tam se také roku 1897 oenil.3
Jeho povolání obchodníka ho pøivedlo k cestování, jemu se vìnoval od
roku 1900, kdy podnikl první cestu do Orientu, a do vypuknutí první svìtové
války. Delí èas strávil v New Yorku a v Londýnì. Ze svých cest èerpal
inspiraci k psaní cestopisù, románù a dramat.  V této dobì byl také nìkolikrát
soudnì stíhán: odsouzen byl roku 1901 a 1902 za majetkové pøeèiny k pìti,
resp. osmi mìsícùm vìzení, a v Bernu roku 1909 v nepøítomnosti za falování
listin, podvod apod. ke ètyøem rokùm vìzení.4
Rozhodující zlom se v jeho ivotì ovem stal v dobì první svìtové války.
Jako nìmecký obèan byl na cestì z New Yorku v roce 1914 zadren britskými
úøady a internován na ostrovì Man. Jak uvádí Bernhardtova biografie z pera
jeho blízkého spolupracovníka Herberta Vollmanna, ivot v odlouèenosti, který
internace pøináela, mìl za následek jeho vnitøní prohloubení.5 Kromì
odlouèenosti na nìho tìce dolehla i smrt dvou blízkých lidí: roku 1917 zemøela
jeho matka a koncem války padl jeho syn.6 Je pravdìpodobné, e právì
v internaci proil svoje duchovní povolání. Právì zde se v nìm stále více
probouzelo veliké pøání pomoci lidem a ukázat jim pravou cestu z jejich bídy.7
Do vlasti se smìl Bernhardt vrátit a roku 1919. Nalezl Nìmecko vojensky
a ekonomicky hluboko pokoøené, ale stále wagnerovsky romantizující, s velkou
ochotou naslouchat esoterním vìdám, 8 okultismu a spiritismu a zároveò
s tìkou pováleènou nedùvìrou k lidovým církvím. Zdá se, e Bernhardtovo
uèení pøesnì odpovídalo potøebám tehdejího Nìmecka: nárokovalo pro
nìmecký národ vedoucí úlohu v lidských náboenských dìjinách, a tak ho
vracelo na výsluní nad ostatní národy svìta alespoò na duchovní rovinì,
3 Hutten, K., Seher, Grübler, Enthusiasten, Quell-Verlag, Stuttgart 1950, str. 686.
4 Reller, H., Handbuch Religiöse Gemeinschaften, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh
1978, str. 330.
5 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina, Marie a Irmingard na Zemi. 1875-1990.
Verlag Alexander Bernhardt, Vomperberg 1994, str. 12.
6 Abd-ru-shin. Detailed Biography, http://www.grailmessage.com/ABD_Page.htm, Stiftung
Gralsbotschaft, Stuttgart, Germany, 1998, download 26. 3. 2002.
7 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 12.

16

v motivu Parsifala navazovalo na nìmecké kulturní koøeny9 a vytváøelo konsistentní esoterický systém, ostøe se vymezující proti tradiènímu køesanství
a praxi etablovaných církví.
Jako poèátek Bernhardtovy duchovní èinnosti je oficiálnì udáván Velký
pátek roku 1923. Tehdy, jak praví Bernhardtova biografie, bylo duchovnì
spatøeno, e Syn Boí Jeí sestoupil k zemi, aby svùj úkol prostøedníka
mezi Bohem a lidstvem pøenesl na Syna Èlovìka.10 Dalí okolnosti této
události vak ivotopisec Vollmann neuvádí. Zdùrazòuje ovem, e tehdy se
splnil návrat Jeíe Krista, jak bylo zvìstováno v proroctvích a pøedpovìdích,
jako i Jeíem samým.11
Tého roku Bernhardt zakládá v Lázních Heilbrunn v Horním Bavorsku
nakladatelství Gralsblätter 12 a pod pseudonymem Abdruschin vydává výzvu
Co hledáte?. V ní - kromì jiného - vyzývá: Proto se probuïte! Zboøte
v sobì dogmatické zdi, strhnìte si pásku, aby k vám mohlo nezkalenì
proniknout èisté svìtlo Nejvyího.13 O tomto svìtle se mohli ètenáøi dozvídat
v èasopise Gralsblätter (Listy Grálu), jeho vydávání na výzvu Co hledáte?
navazovalo.
Roku 1924 bylo manelství Oskara a Marthy Bernhardtových rozvedeno14
a Bernhardt se znovu oenil. Jeho druhou manelkou se stala Maria Kaufferová
(1887-1957), vdova, která si do nového svazku pøivedla své tøi dìti z prvního
manelství s Augustem Freyerem: dcery Irmingard (1908-1990) a Elizabeth
(1912-2002) a syna Alexandera (1911-1968). Bernhardtova rodina bydlela
v Lázních Heilbrunn v Domì Grálu. V domì se konaly pøednáky a paní
Maria provádìla léèení vkládáním rukou, inzerované v Listech Grálu.15 Celá
rodina sehrála ve vývoji pozdìji vzniklého hnutí Grálu rozhodující úlohu.
8 Tìsnì pøed první svìtovou válkou, roku 1912, vznikla z nìmecké sekce Theosofické
spoleènosti pod vedením Rudolfa Steinera (1861-1925) Anthroposofická spoleènost a rozíøila
se nejprve pøedevím po nìmecky hovoøící Evropì. Na základì Steinerova esoterního uèení
se roku 1922 ve výcarsku ustavily díky bývalému evangelickému faráøi Friedrichu
Rittlemayerovi první sbory Obce køesanù.
9 Postavu Parsifala, známého ji z povìstí o králi Artuovi, literárnì zpracoval Wolfram
z Eschenbachu (kol. 1170  kol. 1220) do vrcholného dvorského eposu Parzival (mezi lety
1200  1210). Tuto postavu dále zpopularizoval hudební skladatel Richard Wagner (18131883) ve známé opeøe Parsifal (1882).
1 0 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 12.
1 1 Tamté, str. 13.
1 2 Gralsblätter, majitel: O. E. Bernhardt, 1925-1926 Bad Heilbrun, 1926-1929 Tutzing.
1 3 Co hledáte?, citováno podle: Abd-ru-shin, Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu, Nakladatelství
Alexander Bernhardt, Vomperberg 1979, str. 11.
1 4 Hutten, K., Seher..., str. 686.
1 5 tefek, J., Jak bylo nám, lidem, pøedáváno Poselství ze svatého Grálu, Integrál pro Nadaci
Hnutí Grálu v Èeské republice, Brno 1998, str. 9.
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A do roku 1927 Oskar E. Bernhardt zùstal svým ètenáøùm skryt za
pseudonymem Abdruschin. Toto jméno má pocházet z persko-arabského
jazyka s údajným významem Syn Svìtla,16 aèkoliv pùvodnì bylo pøekládáno
jako Syn Ducha Svatého.17 Kadopádnì má toto jméno odkazovat k údajné
Abdruschinovì první inkarnaci na zemi v dobì Mojíovì. Jeden z Bernhardtových nejvìrnìjích následovníkù, Josef Wagner, vypráví ve své vzpomínkové
knize celou koatou legendu o svìtadíle Ephesus, jeho obyvatelích Ismánech
a jejich vùdci Ismaelovi, který Abdruschina, syna perského královského páru,
vychovával. Abdruschin se pak prý stal vùdcem národa Is-Ra, do nìho se
vtìlilo 144 tisíc povolaných k vykonání posledního soudu nad lidstvem.18
Èasopis Gralsblätter pøinesl v letech 1923-1926 ve své první sérii o esti
seitech èíslovaných 2-7 tøicet est Bernhardtových pøednáek. 19 Tyto
pøednáky byly v roce 1926 spolu se sedmi dalími pøednákami a úvodem
Zum Geleite (K doprovodu!) vydány v tzv. malém fialovém vydání pod názvem
Im Lichte der Wahrheit. Neue Gralsbotschaft von Abdruschin (Ve svìtle
Pravdy. Nové poselství grálu od Abdruschina). 20 Kniha mìla 262 stran
a vyla v nákladu 13 tisíc výtiskù.21 Na jejím konci byl umístìn inzerát na
dalí èísla èasopisu Gralsblätter.
Z druhé série byly ovem publikovány jen dva obsáhlé seity. Nejprve
dvojèíslo o 72 stranách jetì v roce 1926 a pak trojèíslo o stu stranách v roce
následujícím. Trojèíslo reaguje kromì jiného i na mnoství dohadù o spojitosti
èasopisu Gralsblätter s nìkterým ze spolkù, které pouívaly pro sebeoznaèení
na veøejnosti slovo grál. Abdruschin jakoukoli takovou spojitost odmítl, vylouèil
monost vytvoøení organizace kolem své osoby a radìji odhalil své obèanské
jméno. 22 Tého roku 1927 vyla v nakladatelství Gralsblätter kníka s citáty
z tzv. malého fialového vydání Ve svìtle Pravdy, nazvaná Denkst du daran?
(Myslí na to?).23
Desetitisícový náklad24 této knihy citátù naznaèuje, e Bernhardtovo
poselství mìlo pomìrnì znaèný ohlas. Snad právì proto se autor rozhodl
1 6 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 11.
1 7 Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu od Abdruschina. Velké vydání, Verlag Der Ruf G. m. b. h..,
Mnichov 1932, str. 657.
1 8 Wagner, J., Moje cesta ke svatému Poselství a k Pánovi a do doby, kdy opustil zemi, rukopis,
Brno 1995.
1 9 tefek, J., Jak bylo..., str. 7 a 11.
2 0 Im Lichte der Wahrheit. Neue Gralsbotschaft von Abdruschin, Gralsblätter,Tutzing 1926.
2 1 tefek, J., Jak bylo..., str. 11.
2 2 Tamté, str. 10-11 a 13-14.
2 3 Abdruschin, Denkst du daran?, Gralsblätter, Tutzing 1927.
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nahradit èasopis Gralsblätter èasopisem novým. Ten na rozdíl od Listù Grálu,
které uveøejòovaly zásadnì jen Pánovy pøednáky a jeho odpovìdi na dotazy
ètenáøù, mìl irí zamìøení...25 Ovem ani tento èasopis, nazvaný Der Ruf
(Volání) a vydávaný v novì zaloeném stejnojmenném nakladatelství,26 nechce
vední rukopisy a nevyzývá ètenáøe veobecnì ke spolupráci, nýbr
preferuje pouze jejich otázky27 a pojednání povolaných, tj. svých následovníkù.
Mnoho ètenáøských otázek a Bernhardtových odpovìdí z èasopisù Gralsblätter a Der Ruf bylo po autorovì smrti shrnuto do knihy Fragenbeantwortungen (Odpovìdi na otázky).28
Mìsíèník Der Ruf vycházel jen do roku 1930. První øadu tvoøila tøi dvojèísla
a dvì trojèísla, vycházející pøesnì rok od srpna 1927 do èervence 1928. Je
pravdìpodobné, e zánik èasopisu uspíilo zaloení osady Grálu v tyrolském
Vomperbergu roku 1928. Tam se Bernhardt pøestìhoval spolu se svou rodinou
a s nìkolika desítkami následovníkù a tam také s nimi a s dalími pøíchozími
komunikoval spíe prostøednictvím mluvených pøednáek. Z druhé øady èasopisu Der Ruf vyla ji jen dvì èísla  první v kvìtnu 1929 a druhé a poslední
roku 1930.29
Pøíchodem na Vomperberg zaèíná nejslavnìjí doba Bernhardta jakoto
duchovního vùdce. V úplòkovém veèeru 21. èervence 1929 se naplnila osudová hodina obratu svìtù, kdy Abd-ru-shin po dlouhé dobì pozemského uèení
nastoupil své poslání jako Syn Èlovìka Imanuel, o nìm bylo zaslíbeno, e
na nìm se lidé musí soudit. 30 Tento mesiáský nárok Bernhardt potvrdil na
sklonku tého roku veøejným prohláením: Já to jsem, Imanuel, Syn Èlovìka! 31
Rok 1929 je také rokem vydání dalí Bernhardtovy náboenské knihy:
výklad Die zehn Gebote Gottes und das Vaterunser (Desatero Boích
pøikázání a Otèená). 32 Jinak  zdá se  Bernhardt tento a následující rok
vìnuje pøípravì druhého, souborného vydání stìejní knihy Ve svìtle Pravdy,
které mìlo být Abdruschinovým úplným poselstvím lidstvu. Kniha vychází
24
25
26
27
28
29
30
31
32

tefek, J., Jak bylo..., str. 14.
Tamté, str. 16.
Der Ruf, G.m.b.h., Mnichov, 1927-1936.
Volání, seit 1-2, citováno podle: tefek, J., Jak bylo..., str. 16.
Abd-ru-shin, Fragenbeantwortungen 1924-1937, Vomperberg 1953.
tefek, J., Jak bylo..., str. 16-27.
Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 15.
Tamté.
Die zehn Gebote Gottes und das Vaterunser. Den Meschen gedeutet von Abdruschin, Der Ruf,
Mnichov 1929.
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roku 1931 pod názvem Im Lichte der Wahrheit. Gralsbotschaft von Abdruschin. Grosse Aufgabe (Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu od Abdruschina.
Velké vydání).33
Aèkoliv je hlavní titul této knihy shodný s titulem tzv. malého fialového
vydání, jedná se o rozsahem nesrovnatelná díla. 34 Druhé vydání Ve svìtle
Pravdy obsahuje celkem 91 pøednáek (43 z malého fialového vydání, dalí
z èasopisù Gralsblätter a Der Ruf i pøednáky dosud nepublikované) a
obsáhlý dodatek, v nìm ètenáø nalezne pøed dvìma lety publikovaný výklad
deseti pøikázání a otèenáe a pøednáku ivot. Vydání z roku 1931 má 720
stran.
Na konci tohoto nejdùleitìjího díla, vydaného za Bernhardtova ivota,
stojí slova, která autora knihy jasnì oznaèují jako Imanuela, Syna Èlovìka,
Bohem poslaného k soudu a spáse lidstva. Pozorný ètenáø díla Ve svìtle Pravdy
si zajisté domyslel ji bìhem postupné èetby pøednáek, e autor  Abdruschin
 sám sebe za tuto mesiáskou postavu povauje, ale explicitní vyjádøení
v tomto smyslu mohl nalézt a v tomto Závìru.35
Navzdory tomu, e Závìr deklaruje dokonèení Abdruschinova poselství,
Bernhardt pokraèoval v psaní a pøednáení. Jeho pøednáky po roce 1931
rozmnoovalo mnichovské nakladatelství Der Ruf cyklostylem a rozesílalo
odbìratelùm. Do roku 1934 to bylo 59 èíslovaných pøednáek, které Bernhardt
upravil a doplnil o dvì dosud nepublikované a vydal v nakladatelství Der Ruf
pod názvem Nachklänge zur Gralsbotschaft von Abdruschin, Band I.
(Doznívání Poselství Grálu od Abdruschina, svazek I.).36 Kniha mìla 530
stran.37
Z událostí bezprostøednì po roce 1931 je tøeba jmenovat snad jen stínost,
je dobøe dokumentuje rozruch, který vznikl kolem rychle se rozvíjejícího
Bernhardtova nového náboenského smìru. Na základì Bernhardtovy titìné
pøednáky Vánoce 1932, v ní autor vysvìtlil Jeíovo zrození láskou Marie
3 3 Im Lichte der Wahrheit. Gralsbotschaft von Abdruschin. Grosse Aufgabe, Der Ruf, Mnichov
1931.
3 4 Jaroslav tefek, jeden ze souèasných vedoucích pøedstavitelù hnutí Grálu u nás, vysvìtluje
rozdíl mezi prvním (1926) a druhým (1931) vydáním knihy Ve svìtle Pravdy tím, e první
vydání bylo urèeno povolaným, kteøí se mìli k Abdruschinovi pøiznat a pomoci mu pøi
plnìní jeho úkolu, druhé vydání pak pro celé lidstvo. - tefek, J., Jak bylo..., str. 29.
3 5 ZÁVÌR. Abdruschin dokonèil nyní svoje poselství lidstvu. Po dokonèení povstal v nìm
Bohem poslaný Syn Èlovìka IMANUEL, kterého sám Jeí zaslíbil k soudu i ke spasení, kdy
ji staøí proroci na nìho poukazovali. Nosí znamení svého vzneeného poslání: ivoucí køí
Pravdy, záøící z nìho, a Boskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boí. Lidstvo, probuï
se ze spánku svého ducha!  Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu od Abdruschina. Velké vydání,
Verlag Der Ruf G. m. b. h.., Mnichov 1932, str. 657.
3 6 Nachklänge zur Gralsbotschaft von Abdruschin, Der Ruf, Mnichov 1934.
3 7 tefek, J., Jak bylo..., str. 29-30.
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k øímskému setníkovi, se rozvinulo vyetøování, zda Bernhardt neporuil zákon,
který chránil státem uznané církve a náboenské spoleènosti pøed urákou.
Proces skonèil a roku 1935 v Bernhardtùv prospìch.38
V letech 1934 a 1935 bylo cyklostylováno dalích 38 pøednáek (èíslovány
60-97). Ovem druhý svazek Doznívání ji vydán nebyl, nebo nìmecké
úøady nakladatelství Der Ruf roku 1936 uzavøely a zabavily jeho majetek. 39
Po vyrovnání plateb byly dosud neprodané výtisky knihy Ve svìtle Pravdy
odvezeny do výcarska a odtud po èase na Vomperberg.
Dùvodem uzavøení nakladatelství Der Ruf byla pravdìpodobnì vazba,
kterou na Bernhardta uvalily rakouské úøady v souvislosti s obvinìním
z devizového pøeèinu vùèi Nìmecku. Jak vysvìtluje Herbert Vollmann, bylo
v té dobì stále tìí získat povolení nìmeckého devizového úøadu pro pøevody
do Rakouska. Øítí Nìmci, bydlící v osadì Grálu na Vomperbergu, si proto
nechávali pøeváet nìmecké bankovky pøes hranice. Aèkoli se tato èinnost
podle Vollmanna dìla bez Bernhardtova vìdomí, byl Bernhardt spolu se správcem osady Grálu Friedrichem Halsebandem zatèen. Halseband se k pøeèinu
pøiznal, Bernhardt byl pro nedostatek dùkazù po více ne tøech mìsících z vazby
proputìn. 40
Jetì v tém roce 1936 se Bernhardtovy nakladatelské aktivity podaøilo
pøenést do výcarského Curychu. Od zaèátku roku 1937 tam zaèal vycházet
mìsíèník Die Stimme (Hlas) ve stejnojmenném nakladatelství.41 Pøi pøíleitosti
prvního èísla nového èasopisu si Bernhardt zmìnil pseudonym tak, aby znìl
více arabsky: Abd-ru-shin. Podaøilo se vydat pouze jeden roèník tohoto èasopisu;
jeho poslední èíslo vylo v únoru roku 1938.42 Po Bernhardtovì opìtném zatèení,
k nìmu dolo tohoto roku, ukonèilo èinnost i toto nakladatelství.
Nakladatelskou èinnost se tedy po osudném roce 1936 jetì Bernhardtovi
podaøilo alespoò nakrátko udret, pøesto vak tento rok znamenal zaèátek
tìké krize a velkého úpadku celého hnutí. Bernhardt se cítil zklamán
z nesplnìných nadìjí, které vkládal do 144 tisíc povolaných nìmeckých
duchù.43 Tak o slavnosti, konané sedm let po obratu svìtù (tj. 19. 7. 1936),
tasil meè jako blesk z pochvy a namíøil jej proti lidstvu na znamení zaèátku
soudu, vzpomíná na tuto dobu jeho blízký následovník Wagner a pokraèuje
3 8 Vollmann, H., A to svìtlo ve tmì svítí a tma jej nepøijala. Osudová léta nìmeckého národa
1933-1945, Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 1996, str. 13-15.
3 9 tefek, J., Jak bylo..., str. 33.
4 0 Vollmann, H., A to svìtlo..., str. 15-20.
4 1 Verlags A. G. Die Stimme, Curych, 1936-1938.
4 2 tefek, J., Jak bylo..., str. 38-39.
4 3 Wagner, J., Moje cesta..., str. 16.
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líèením Bernhardtova hnìvu: Obvinil lidského ducha z úplného selhání,
z nespolehlivosti v kadém smìru. Pán hovoøil celou hodinu a osvìtlil vechno,
jak to s námi stojí. 44 Zmìna v chování Bernhardta po návratu z vazby byla
markantní: Od nynìjka byl Pán pøísný, svìdèí Wagner.45
Zklamání z malého poètu následovníkù bylo provázeno i palbou kritiky ze
strany odpadlíkù a znepokojené veøejnosti. Dokonce i zatèení a vazba pro
devizový pøeèin se dodnes pøièítá udavaèství a lhaní odpadlíkù.46 Na obranu
pøed touto kritikou vydal roku 1936 prohláení, v nìm kromì jiného zdùrazòuje:
Mùj cíl je duchovního druhu! Nepøináím vak nové náboenství, nechci zaloit
novou církev, tím ménì nìjakou sektu, nýbr dávám ve ví prostotì jasný
obraz samoèinného pùsobení ve stvoøení...47
Ve snaze otupit ostøí kritiky, jí byl vystaven kvùli svým mesiáským nárokùm,
dal Bernhardt roku 1937 pokyn k vyøíznutí Závìru z výtiskù knihy Ve svìtle
Pravdy, které byly pøipraveny k prodeji. Èinil tak v nadìji, e tím se bude
poselství mnohem snadnìji íøit a zùstane pak také pro nepøátele
nedotknutelné. Zároveò vak varoval pøed vyøíznutím tohoto Závìru u celého
skladovaného mnoství, protoe pozdìji v nìm mùe zase zùstat. 48 Jak ale
bude jetì pøipomenuto níe, tento Závìr se v dalích autorizovaných vydáních
tohoto spisu ji neobjevuje.
Od podzimu 1937 do svého zatèení v bøeznu následujícího roku bydlel
Bernhardt se svou rodinou na Vomperbergu ponìkud v ústraní, v novì
zrekonstruované lovecké chatì. Zde mohl být na krátký èas vzdálen od lidí,
kteøí mu pøipravili tak mnohé zklamání.49
Prvního dne nìmecké okupace Rakouska, dne 12. bøezna 1938, byl Oskar
Bernhardt na Vomperbergu zatèen. Dùvodem k tak rychlému postupu snad
mohlo být podezøení, e Bernhardt aspiruje na politické vedení nìmeckého
národa. 50 Tiskoviny vèetnì výtiskù knihy Ve svìtle Pravdy byly zabaveny,
naprostá vìtina obyvatel osady Grálu ji postupnì opustila a celý areál byl
vyvlastnìn a pøemìnìn v upní kolící støedisko.51
Po více ne pùl roce byl Bernhardt proputìn z vazby, ale zbytek ivota
strávil pod dohledem nìmecké tajné policie. Nejprve bydlel s rodinou krátce
44
45
46
47
48
49
50
51
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Tamté, str. 17.
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u jednoho ze svých následovníkù v obci Schlauroth u Zhoøelce, od roku 1938
pak v Kipsdorfu v Kruných horách.
Podle Wagnerova svìdectví byly vztahy v Bernhardtovì rodinì po
vypuknutí tìkostí v roce 1936 stále chladnìjí. Manelka Maria ani nevlastní
dcera Irmingard neprojevovaly pochopení pro Bernhardtovu situaci. V domì
vládlo ohromné napìtí. Dennì sílilo. Pán trpìl neuvìøitelnì, píe Wagner a
pøipojuje i Bernhardtova slova: A tak trpím jako mùj bratr Jeí.52 Zdá se,
e v posledních letech ivota Bernhardta tìila nadìje na dalí literární èinnost
 snil o devítisvazkovém rozíøení svého poselství.53
V druhé polovinì roku 1941 Bernhardt oèividnì chøadl. Jeho zdraví
nepomohl ani pobyt v hotelu Pupp v Karlových Varech v záøí.54 Smrt zastihla
Oskara Bernhardta 6. prosince 1941. Skuteènost, e za jeho ivota nedolo
k soudu nad svìtem a nebyla nastolena slíbená tisíciletá øíe, je dodnes
pøipisována lidstvu, které Bernhardtovu jedineènou úlohu v dìjinách nepochopilo a neusnadnilo mu ji. V dùsledku selhání lidstva v takové míøe, jaká
nebyla zpoèátku pøedpokládána, píe Herbert Vollmann, nemohl Syn Èlovìka
Imanuel, prodlévající na zemi, zøídit zde øíi míru, jak bylo pùvodnì pøedurèeno. 55 A Wagner, který mìl Bernhardta nepochybnì osobnì velmi rád, píe
emotivnì: Svìtlo tehdy úplnì odelo z této zemì...56
2. Poèátky hnutí Grálu (1924-1941)
U od samého poèátku své veøejné èinnosti Bernhardt vystupoval proti kadé
náboenské instituci57 a dával dùraz na samostatnost duchovního ivota
kadého èlovìka. Naléhání ètenáøù jeho èasopisu Gralsblätter, aby se vytvoøila
pevná organizaèní forma, pøímo vázaná na osobu Pána, 58 Bernhardt odmítá
slovy: Co øíkám ve svých pøednákách, pravím v pøesvìdèení ze sebe samého... Ze vech tìchto dùvodù neustále vybízím, aby se zkoumalo øeèené
a nebylo dbáno na øeèníka! Kdo mne chce potom následovat, je opravdu tím
vánì hledajícím, který dovede myslet sám. A jiní lidé, kteøí se musí pøidrovat
52
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Wagner, J., Moje cesta..., str. 29.
Tamté, str. 29.
Nedomanský J., Karlovarské lépìje, in: Svìdectví, Nadace Hnutí Grálu 1991, str. 62-64.
Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 43.
Wagner, J., Moje cesta..., str. 40.
Co hledáte?, první tiskovina s náboenským obsahem, vydaná Bernhardtem, in: Abd-rushin, Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu, Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg
1979, str. 9-12.
5 8 tefek, J., Jak bylo..., str. 13.
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osob namísto vyøèeného a nemohou proto zùstat vìcnými, jsou pro váné
usilování vpøed bezcennými.59
Poèet ètenáøù Bernhardtova poselství na konci 20. let 20. století roste,
aèkoli se autor výslovnì distancuje od náboru. V úvodníku k novému èasopisu
Der Ruf píe: Nabízím proto, ale nedìlám nábor! A vdy setrvám u zásady:
Kdo v mých slovech nenachází nic pro sebe, pro toho nejsou øeèena. Nikdy
se mu také nemají vnucovat.60 Podle publikace Svìdectví, která byla vydána
k 50. výroèí Bernhardtovy smrti, se zdá, e alespoò v Èeskoslovensku se jeho
poselství íøilo v nezanedbatelné míøe ve spiritistických kroucích.61
A íøeno tím èi oním zpùsobem, ji v roce 1927 zpùsobilo poselství vznik
skupinek ètenáøù Bernhardtova èasopisu nebo posluchaèù, kteøí byli zaujati
Bernhardtovými pøednákami, na rùzných místech nìmecky mluvící Evropy
a pod rùznými názvy.62 Tzv. malé fialové vydání knihy Ve svìtle Pravdy se
tohoto roku dostalo i na území Èeskoslovenska a zasáhlo i budoucí první
èeskoslovenské uèedníky: Josefa a Jana Kováøovy.63 Díky nim se nejenom
Bernhardtovo hnutí uchytilo i u nás, ale díky nim také bylo do èetiny pøeloeno
druhé vydání knihy Ve svìtle Pravdy a s pouhým pùlroèním odstupem po
originálu vydáno èesky (roku 1932). Horlivost prvních èeských hledaèù Pravdy
byla tak velká, e zlínské nakladatelství Hlas vydávalo èeskou mutaci èasopisu
Die Stimme souèasnì s jeho nìmeckým originálem, vydávaným v Curychu.64
Pomìrnì záhy (po deseti letech) byl v Èeskoslovensku vydán pøeklad
Bernhardtovy knihy Die zehn Gebote Gottes und das Vaterunser. Vyel
pod názvem Kdy zvony volají roku 1939.65
Ve výe zmínìném úvodním èlánku Volání v prvním èísle èasopisu Der
Ruf Bernhardt tyto první skupinky nazval volnými sdrueními k pìstování
mých mylenek a odmítl se postavit do jejich èela: I kdy radostnì zdravím
tato sdruení, pøece je nemohu vést ani se jich úèastnit; nebo takové snahy
mají nakonec vdy za následek vázanost pro toho, kolem nìho se seskupují.66
5 9 Gralsblätter, 3-4-5/1927, citováno podle: tefek, J., Jak bylo..., str. 14.
6 0 Abdruschin, Volání, Der Ruf 1, 1927, citováno podle: tefek, J., Jak bylo..., str. 15.
6 1 Svìdectví Rudolfy Øezníèkové, Anny Jánské èi lidických en, in: Svìdectví, Nadace Hnutí
Grálu 1991.
6 2 Jako jeden z nejvýznamnìjích Reller uvádí Pøírodovìdnì-filosofický spolek stoupencù Grálu
ve výcarsku (Naturphilosophische Vereine von Gralsanhängern der Schweitz). - Reller, H.,
Handbuch..., str. 331.
6 3 tefek, J., Jak bylo..., str. 12.
6 4 Tamté, str. 35.
6 5 Svìdectví, Nadace Hnutí Grálu 1991, str. 21.
6 6 Abdruschin, Volání, Der Ruf 1, 1927, citováno podle: Vollmann, O ivotì a pùsobení ,
str. 20.
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Pøestìhováním Bernhardtovy rodiny na Vomperberg, ploinu nad obcí Vomp
blízko tyrolského Schwazu, v únoru 1928 ovem organizaèní struktura, pøímo
vázaná na Pána, pøece jen vznikla. Vomperberg se stal kultickým i organizaèním centrem Bernhardtova nového náboenství. Jeho dùm je dokonce následovníky povaován za axis mundi:67 Dùm stojí na onom místì, které
smìl kdysi spatøit Abrahám jako Horu spásy! Na tomto posvátném místì
se od Bernhardtovy koupì pozemkù konají nejvýznamnìjí kultické dìje prvním z nich byla slavnost svaté Holubice v kvìtnu roku 1928.
Je zøejmé, e toto posvátné místo bylo vyhledáváno Bernhardtovými
následovníky a e nìkteøí vyjádøili touhu na tomto místì bydlet. Postupem
èasu tak vznikla osada Grálu, v ní ilo asi 120 osob. 68 Roku 1929 byla obyvatele a návtìvníky Hory postavena døevìná shromaïovací budova,69 na zaèátku 30. let øadové domky a správní budova. V ní byla umístìna i první kola
Grálu (kola budoucnosti, která znamenala úplnou pøemìnu kolství 70 ),
v roce 1935 pøemístìná do vlastní budovy. V tém roce byla vybudována
i lanovka z obce Vompu na ploinu Vomperberg. Mìla slouit i pro plánovanou
stavbu sanatoria a útulku pro sirotky.71
Stavební plány na bohosluebné objekty ale byly jetì velkolepìjí. Vizi
Hradu Grálu popisuje pamìtník Wagner takto: Hrad Svìtla se má stát hradem
pro celý svìt, pro 12.000 osob. Silnice mìla vést pøes Fliecht a skoro k Hradu
Grálu, k nìmu vak auta nemìla a nesmìla pøijet. Celá Hora se mìla zvedat
stupòovitì a k svatému Hradu. Od lesa mìly vyrùstat krásné kvìtinové sady
a jiní keøe, aby celý svìtadíl byl pozvednut do lepího klimatu. Mìlo vzniknout
mírnìjí pásmo. Nad Zilderhofem smìrem k Fliechtu mìl být postaven spojovací
chrám 10.000 osob. Hrad Grálu mìl být postaven z bílého mramoru a mnoha
kamenù dovezených z ciziny. Na tomto díle mìli pracovat nejvìtí umìlci
a stavitelé. Mìlo se stát hradem svìta, pøekrásným, jak jen mono, Hradem
Svìtla na Zemi. Støední, nejvìtí kopule mìla být ze zelenavì lesknoucího
zlata; její mimoøádnì ulechtilý tvar mìl být viditelný u zdálky. Na vrcholu
mìla vlát zelená vlajka Grálu tak, jak u nyní vlaje pøi slavnosti Grálu na
stoáru pøed domem Grálu. ... Hrad Svìtla mìl mít sedm kopulí se sedmi
svatynìmi, kadá mìla mít jinou barvu: lutou, svìtle modrou, modrou, rùovou,
zelenou, fialovou a bílou, tedy pro kadý den urèitou barvu k pobonosti. 72
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Mezi lety 1928 a 1936 ila osada Grálu stále intenzivnìjím bohosluebným,
stavebním, spoleèenským i obchodním ivotem. Za pøíklad rychle se rozvíjející
aktivity mùe slouit vomperberská laboratoø Jaspis, která vyrábìla zdravotní
èaje, posilující prostøedky, tinktury, oleje, masti,73 ale také náramky s barevnými
sklenìnými kameny, které mìly pøináet pomoc tìlu i duchu. ... Tyto náramky
mìly napomáhat vyzaøování krve. To prostupuje odpovídajícími barevnými
kameny, prohavuje je a mìní se tím v takové záøení, které je schopno pøijímat
paprsky síly z kosmu, je pak mohou stejnou cestou pronikat do krve.74
Zajímavým projektem laboratoøe Jaspis mìla být výroba a prodej Posilujících vloèek Jaspis (Jaspis  Kraftflocken). Ve výcarsku byl pro tento úèel
zakoupen stroj na zpracování obilovin a lutìnin a Bernhardt si opatøil výhradní
práva na výrobu tìchto vloèek pro celé Rakousko.75 Projekt ale nakonec
nebyl uskuteènìn  podle Vollmannovy oficiální verze kvùli potíím s úøady,76
podle Wagnerových vzpomínek kvùli Bernhardtovì sporu se dvìma výcarskými uèedníky o zisk z tohoto podnikání.77
V této souvislosti nám Wagner zachovává i jiné pozoruhodné svìdectví 
o pøípravách na pøeití apokalyptických událostí, pøedpovídaných v souvislosti
s blízkým soudem nad lidstvem a nastolením tisícileté øíe: Jednoho dne jsem
musel jít s Pánem ... na pùdu. Pán si to tam prohlíel, protoe mìl urèitý
úmysl. Chtìl zde toti uskladnit znaèné mnoství penice a prosa. Tyto obilniny
mìly být zpracovány na vloèky pro obyvatele Hory pro pøípad, e dojde k tomu,
jak bylo urèeno z výin, e by Hora byla po urèitou dobu oddìlena od svìta
trhlinou v zemi a vodou. Za tím úèelem koupil ve výcarsku lisovací stroj na
vloèky. Byl jsem pøi jeho instalaci a uvedení do provozu. Pán mìl radost,
ponìvad chtìl lidem na Hoøe jen pomáhat a dát jim anci k pøeití, aby nikdo
nemìl hlad, a dojde k velkým pøevratùm, které byly pøedvídány a u se
blíily.78
Blízké apokalyptické události byly oèekávány po celých vrcholných devìt
let od obratu svìtù v èervenci 1929 a do Bernhardtova zatèení a záboru
osady Grálu roku 1938. Nejvìtí oèekávání vak spadají do doby kolem roku
1934. Tento rok nazval Herbert Vollmann dobou, kdy koneèné dìní a na nì
72
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navazující výstavba byly pojímány jako nìco, co má bezprostøednì nastat.
Tehdy, pokraèuje Vollmann, byla ze Svìtla dána monost zøídit na zemi øíi
míru, kdyby lidé neobloili pozemskou cestu Pánovu trny a kamením.79
Právì ono kdyby z poslední vìty dobøe vystihuje skuteènost, e po tomto
roce byla nadìjná oèekávání tisícileté øíe stále více nahrazována zklamáním
z neuskuteènìného pøíchodu 144 tisíc povolaných. Zklamání vedlo i k pomìrnì
velkému poètu odpadlíkù. Vollmann napø. s trpkostí uvádí, e ze 24 vyvolených,
jejich jména byly uvedena na listinì uschované roku 1933 ve vìtrné korouhvi
na správní budovì osady Grálu, se více ne polovina odklonila.80 V nìkterých
odpadlících vzrostla na základì tohoto touha Bernhardtovo hnutí pokodit,
a tím se podíleli na krizi, která se naplno rozhoøela poèínajíc rokem 1936. Míru
jejich vlivu na tuto krizi je ovem tìko odhadnout.
Snad to byli opravdu oni, kdo po Bernhardtovì zatèení v roce 1936 objevili
a zveøejnili skuteènost, e se Bernhardt byl ji na poèátku 20. století soudnì
trestán, a snad to byli odpadlíci, kteøí zveøejnili dopis správce osady Grálu
Friedricha Halsebanda (bílého rytíøe), v nìm konstatoval, e Pánùv postoj
k èemukoli ve vìci penìz není snadné pochopit.81 Vyhrocený Bernhardtùv
vztah k odpadlíkùm, jejich èiny nazýval uèednickým morem,82 je dobøe
patrný napø. na dikci jeho pøednáky Uvalte na nìho vechnu vinu, v ní
reagoval na rozkol ve výcarském Pøírodnì-filozofickém spolku stoupencù
Grálu v roce 1937.83 Pøednáka konèí pøedpovìdí: Silou hromu zazní jim
vstøíc: Nechtìli jste! Buïte proto nyní zahubeni a vymazáni z knihy ivota! 84 Výhruky a spílání obsahují i dalí pøednáky, zamìøené proti odpadlíkùm, napø. Hora Spásy nebo Velká oèista.85
Povolaní, tak netrpìlivì oèekávaní v letech 1934 a 1935 Bernhardtem
a jeho následovníky, mìli být vysokými, nìmeckými duchy, jim bylo dovoleno,
aby Synu Èlovìka  Parsifalovi pomohli splnit jeho misi. Podle Bernhardtova
podání to mìli být duchové, kteøí na ostrovì Pathmos pøísahali Parsifalovi
vìrnost a kteøí se kdysi vtìlili jako národ Is-Ra a slouili Abdruschinovi a kteøí
nyní mìli opìt jako vyvolený národ asistovat pøi nadcházejícím posledním soudu
7 9 Vollmann, H., 1. Otázky, kterými se zabýváme, 2. Velká nadìje, Nakladatelství Alexander
Bernhardt, Vomperberg 1996, str. 40.
8 0 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 23-24.
8 1 Dopis Friedricha Halsebanda z 2. ledna 1937, in: Reller, H., Handbuch ..., str. 331.
8 2 Wagner, J., Moje cesta..., str. 16.
8 3 Reller, H., Handbuch ..., str. 331.
8 4 Abd-ru-shin, Uvalte na nìho vechnu vinu, in: Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu, Nakladatelství
Alexander Bernhardt, Vomperberg 1979, str. 345.
8 5 Abd-ru-shin, Napomenutí, Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg 1984.
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a nastolení tisícileté øíe. Tito nositelé nìmeckého ducha ovem nejsou totoní
s nìmeckým národem  naopak, byli rozesláni do vech národù Zemì.86
Pøesto ale Bernhardt nepochybuje, e Nìmci mají být povoláni, aby se
stali duchovnì i svìtsky vedoucím národem!87 Zároveò ale varuje: Vy, Nìmci,
mìjte se tedy na pozoru! Nasaïte vechny síly, abyste jako povolaní svými
vlohami stali se také vyvolenými! Vyvolený národ bude se skládati z vyvolených jednotlivcù, na které máte vechny nadìje. Proto bude se skládati nejen
z Nìmcù, nýbr i z èástí jiných národností, které patøí duchovní hodnotou
k vyvolenému národu.88
Bernhardtovo èekání na tyto povolané, zklamání a postupný rozpad hnutí
popisuje jemu blízký Josef Wagner takto: Parzival, Syn Svìtla èekal a èekal.
Nìkteøí pomalu pøicházeli a slyeli volání. Bylo jich asi dva tisíce, øekl mi Pán
v roce 1931, jak velice ho to tìilo a s jakou dùvìrou jim el vstøíc. Pøicházeli
k nìmu jeho vyvolení, které potøeboval... Do roku 1935 pøilo jetì nìkolik
tìch, kteøí slyeli volání... U v letech 1934-1935 mìli pøijít vedoucí Indie
a Persie... Poctivost stále více slábla. Pán to pozoroval u nìkolika povolaných.
... To naeho Pána velmi, velmi bolelo. Nemohl vùbec pochopit, e nìmecký
duch, povolaný duch se mohl stát neèistým, neèestným, bezmeznì domýlivým.
... A hle, v roce 1935 dolo k silnému útoku temna, od povolaných, kteøí propadli
temnu. ... V roce 1936 mìl být vystavìn Hrad Svìtla... Teï pøiel rok 1936 a
v bøeznu první zatèení Pána, které zpùsobil mor uèedníkù.
Pøes nìkteré plány do budoucna (jako napø. Bernhardtùv úmysl vybudovat
v osadì Grálu zvonici 89 ) se hnutí v roce 1937 propadalo stále hloubìji do rozbrojù a tìpení. Zatèení Bernhardta a následné oputìní Hory spásy témìø
vemi jejími obyvateli uspíily rozkladný proces, zpùsobený velkým zklamáním
po velkých a nesplnìných oèekáváních. Po rozpadu ústøední komunity v osadì
Grálu zùstaly po Evropì rozeseté hlouèky Bernhardtových následovníkù, kteøí
zùstali bez svého støedu svìta (Vomperbergu), bez slavností i bez èasopisu.
Kdy pak na konci roku 1941 zùstali i bez svého Pána, a tím i bez nadìje na
pøíchod tisícileté øíe, který si s jeho osobou spojovali, nebylo hnutí daleko
úplného zániku. Jak ale jetì uvidíme, pováleèné roky pøinesly hnutí jiný osud.
Theologická revue. Ètvrtletník University Karlovy v Praze
- Husitské teologické fakulty, roèník 73, 2002, str. 213-224
8 6 Wagner, J., Moje cesta..., str. 46-47.
8 7 Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu od Abdruschina. Velké vydání, Verlag Der Ruf G. m. b. h..,
Mnichov 1932, str. 592  pøednáka Povolaní.
8 8 Tamté, str. 598.
8 9 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 32.
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HNUTÍ GRÁLU:
POVÁLEÈNÝ VÝVOJ
A NÁBOENSKÝ IVOT
Zdenìk Vojtíek (2002)
Tato dvoudílná studie je mínìna jako doplnìk èlánku Abdruin a poselství
sv. Grálu, který v tomto èasopise publikoval v roce 1978 profesor Zdenìk
Trtík.1 Zatímco se Trtík zabývá uèením hnutí Grálu na základì teologického
rozboru jeho základního spisu, v této studii jde o historii a náboenský ivot
této náboenské spoleènosti. ivot zakladatele, sled vydávání jeho náboenských spisù a první léta hnutí Grálu byly popsány v minulém èísle,2 v tomto
èísle shrnujeme pováleèný vývoj hnutí a jeho náboenskou praxi. Tím je doufáme - obraz hnutí Grálu na stranách Teologické revue v hrubých rysech
dokonèen.
3. Hnutí Grálu po smrti svého zakladatele (od roku 1941)
O dìní v hnutí Grálu brzy po smrti zakladatele Oskara Ernsta Bernhardta
(18. 4. 1875 - 6. 12. 1941) nejsou témìø ádné zprávy. Publikace hnutí Grálu
nejdou dále ne k jeho smrti a pohøbu (11. 12. 1941) a pak pøeskakují a
k pováleèným událostem.
Pøi popisu okolností Bernhardtovy smrti jeho následovníci zdùrazòují, e
jejich Pán (Abd-ru-shin, Bernhardt) netrpìl ádnou organickou chorobou,3
nýbr opustil tìlo pouze z duchovních pøíèin: Pán shoøel ve své vlastní síle,
kterou nemohl pøedávat, pøedevím tìm 144 000 vyvolených, kteøí na Pathmosu
slavnostnì pøísahali, e mu budou slouit. Tak musel Pán opustit tuto krásnou
1 Trtík, Z., Abdruin a poselství sv. Grálu, Teologická revue církve èeskoslovenské husitské,
1978, 11, str. 144-152.
2 Vojtíek, Z., Hnutí Grálu (1)  vznik a pøedváleèný vývoj, Teologická revue, 2002, 73, str.
213-224.
3 Vzpomínka Pánovy poslední pozemské hodiny (in: Svìdectví, Nadace Hnutí Grálu 1991,
str. 25) uvádí Bernhardtovu vìtu: Bylo nutné, abych byl vyetøen v Dráïanech na klinice,
aby lidstvo jednou vìdìlo, e jsem nemìl ádnou organickou chorobu.
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mateøskou zemi, kde splnil své poslání, kde vak úplnì zklamali témìø vichni
povolaní. Pán byl povolán zpìt svým Bohem  Otcem. Paprsek Imanuelùv se
oddìlil od hmoty.4
Bernhardtova smrt je v hnutí Grálu chápána jako promarnìná pøíleitost
lidských duchù vybudovat na Zemi øíi míru.5 Lidstvo selhalo, a tak nejen
sebe pøipravilo o tisíciletou øíi, ale zavinilo i Bernhardtovu pøedèasnou smrt.
Bylo toti pøedurèeno, e Pán se mìl doít kolem sta pozemských let!.6
Bernhardt musel zemøít pøedèasnì, aby byla lidem vzata monost spáchat
druhou vradu na Boím Vyslanci, vysvìtluje s odkazem na prvního Vyslance
- Jeíe Nazaretského - Bernhardtùv nejblií spolupracovník Vollmann7
a pokraèuje: Vdy takový pøíerný èin se nedal vylouèit, kdy nacistický
reim provádìl cílevìdomou likvidaci nepohodlných osob... Podobnì dal do
souvislosti Bernhardtovu a Jeíovu smrt i Bernhardtùv osobní lékaø KarlHeinz Hütter: Svìtlo nechtìlo dopustit druhou Golgatu!. 8
Bernhardtùv pohøeb vykonal evangelický duchovní v jeho rodném mìstì
 v Bischofswerdì. Aèkoliv Bernhardt zanechal instrukce k provádìní pohøbù,
tehdejí status pøísluníkù hnutí Grálu jim nedovoloval ádný veøejný obøad
provést. V datu Bernhardtovy smrti nalezli nìkteøí pøísluníci hnutí Grálu
potvrzení kosmického významu svého Pána: druhý den po jeho smrti vstoupily
Spojené státy do války a zpùsobily její rozhodující obrat.9
Nové dìjiny hnutí tak zaèínají a po válce. V záøí roku 1945 se Bernhardtova
rodina mohla vrátit do osadu Grálu na Vomperberg. Vedení hnutí bylo
nezpochybnitelnì v jejích rukou, nebo kadý její èlen byl Bernhardtem ji
døíve urèen za vysokou duchovní bytost, která sestoupila do hmoty z nejvyích
boských øíí. Bernhardt jako Syn Èlovìka (Imanuel), jeho manelka Maria
jako zhmotnìlá Láska Boí a její nejstarí dcera Irmingard jako Èistá lilie
spolu tvoøí - podle Bernhardtova náboenství - svatý Trigon, trojici, pùsobící
ve stvoøení jako Spravedlnost  Láska  Èistota.10 Také dalí Mariiny dìti,
syn Alexander a dcera Elizabeth, mají být spojeny pøímo s boským záøením
4 Wagner, J., Moje cesta ke svatému Poselství a k Pánovi a do doby, kdy opustil zemi, rukopis,
Brno 1995, str. 43-44.
5 Vollmann, H., A to svìtlo ve tmì svítí a tma jej nepøijala. Osudová léta nìmeckého národa
1933-1945, Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 1996, str. 29.
6 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina, Marie a Irmingard na Zemi. 1875-1990.
Verlag Alexander Bernhardt, Vomperberg 1994, str. 39.
7 Vollmann, H., A to svìtlo ..., str. 27.
8 Havlová, M., Ecce homo!, in: Svìdectví, Nadace Hnutí Grálu 1991, str. 24.
9 J. H. ve vzpomínce Abd-ru-shinùv pohøeb, in: Svìdectví, Nadace Hnutí Grálu 1991, str. 28.
1 0 Abd-ru-shin, Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu. Pøednáka Praduchovní úrovnì V.
Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg 1979, str. 1062.
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ze Svìtla: Alexander s prastvoøenou bytostí Lva,11 Elizabeth s prakrálovnou,
ochránkyní a vládkyní ostrova Labutí.12 Toto postavení v duchovní hierarchii
umonilo Bernhardtovì rodinì pokraèovat ve vedení hnutí Grálu i po
zakladatelovì smrti. Stojím nyní pøed vámi, abych ve jménu Imanuele dokonèila
s Irmingard jeho dílo, prohlásila Maria na slavnosti Záøící hvìzdy na sklonku
roku 1945.13
Touto první slavností se na horu Spásy, do osady Grálu vrátil po sedmi
letech pravidelný náboenský ivot. Cíl hnutí Grálu se vak Bernhardovou
smrtí ponìkud zmìnil. Lidem se uzavøel prùplav Svìtla,14 zachycuje Josef
Wagner jednu z posledních Bernhardtových promluv, která pøedpovìdìla pocity
jeho následovníkù po jeho smrti. Vzápìtí ale Wagner optimisticky dodává:
Láska Boí vak nechává otevøenou jetì jednu cestu, aby po ní stoupali ti
nemnozí ke Svìtlu,... Oni si mohou èistou prosbou vyprosit inkarnování na
jedné z pìti svìtových obcí, kde je situace lepí, aby jednou smìli a mohli
stoupat vzhùru, ... jinak ji není ádné cesty.15
Pøíchod tisícileté øíe byl v hnutí Grálu pùvodnì spojován s pozemským
pùsobením Syna Èlovìka, tzn. mìl nastat za Bernhardtova ivota. Ukazuje na
to øada míst v Bernhardtovì základním spise, napø. slova: Jednou má nastat
na zemi odlesk skuteèného ráje, a to na zaèátku tisícileté øíe za pùsobení
Syna Èlovìka. 16 Po Bernhardtovì smrti (a snad té následkem zklamání
v roce 1934) ji ale ádný pøesný èas, kdy by tisíciletá øíe mìla zaèít existovat,
není nadále naznaèován. To je vyhrazeno vyí Prozøetelnosti,17 ujiuje
nejplodnìjí autor zásadních textù v hnutí Grálu Herbert Vollmann. A na jiném
místì Vollmann, manel Mariiny dcery Elizabeth, a tedy èlen Bernhardtovy
rodiny, uvádí: Kdy a jak bude zøízena øíe tisíce let, to spoèívá nadále ve vùli
Pánì a zùstává lidským duchùm jetì skryto.18 Pøísluníci hnutí si tedy po
Bernhardtovì smrti mají získat pravé lidství 19 a musí se namáhat, aby
duchovnì a pozemsky postupovali vpøed, lhostejno, zda budou proívat øíi
1 1 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 77; viz té Abd-ru-shin, Ve svìtle
Pravdy... Pøednáka Praduchovní úrovnì V. ... str. 1059-1061.
1 2 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 57; viz té Abd-ru-shin, Ve svìtle
Pravdy... Pøednáka Praduchovní úrovnì VI. ... str. 1071-1072.
1 3 Vollmann, O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina , 62.
1 4 Wagner, J., Moje cesta..., str. 44.
1 5 Tamté.
1 6 Abd-ru-shin, Ve svìtle Pravdy... Pøednáka Vývoj stvoøení ... str. 426.
1 7 Vollmann, H., 1. Otázky, kterými se zabýváme. 2. Velká nadìje, Nakladatelství Alexander
Bernhardt, Vomperberg 1996, str. 38.
1 8 Vollmann, H., A to svìtlo ..., str. 29.
1 9 Vollmann, O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina , str. 44.
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míru ve svém nynìjím pozemském atì, na onom svìtì nebo v nìjaké pozdìjí
reinkarnaci. 20
Novému vedení hnutí se tedy podaøilo stanovit nový cíl pro Bernhardtovy
následovníky, který jim poskytl novou nadìji a pomohl pøekonat zklamání
z doposud neuskuteènìné tisícileté øíe. Podaøilo se i obnovit svaté dìje v ústøedí
hnutí na Vomperbergu a v roce 1948 postavit zvonici, 21 kterou Bernhardt
plánoval ji v roce 1937. Pøedevím se ale novému vedení podaøilo vydat
Bernhardtùv základní spis v definitivní, kanonické podobì.
Nové vydání knihy Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu vylo v letech 1949
a 1950. 22 Za editora je oficiálnì pokládán sám Oskar Ernst Bernhardt (Abdru-shin), který mìl tuto práci vykonat v posledních letech ivota, kdy pobýval
pod dohledem nìmeckých úøadù v Kipsdorfu.23 Jak ale uvidíme pozdìji, jeho
autorství je mezi nìkterými hledaèi Pravdy zpochybòováno.
Toto ètyøsvazkové vydání je pováleèným hnutím Grálu povaováno za svatý
text. První tøi svazky (èíslované I, II, III) dosud vyly v patnácti jazycích,
v nìkterých z nich i nìkolikrát. Vycházejí buï samostatnì, nebo svázány do
jedné knihy. Celkový náklad snad pøesáhl jeden milion výtiskù.24 Pøísluníci
hnutí Grálu tyto první tøi svazky pouívají k misijním úèelùm a distribuují je do
knihkupectví a knihoven.
Naproti tomu ètvrtý svazek s názvem Ermahnungen (Napomenutí) je na
pokyn Marie Bernhardtové25 urèen pouze nositelùm køíe (zasvìceným Bernhardtovým následovníkùm) a mùe být získán jen jako interní materiál ve
spoleèenstvích hledaèù Pravdy, tzv. kruzích Grálu. Pøedpokladem pro èetbu
této knihy je znalost a proití díla Ve svìtle Pravdy Poselství Grálu od Abdru-shina, upozoròuje kniha ètenáøe. Je proto urèena jen tìm, kdo tento
pøedpoklad splòují. 26
Jejím obsahem jsou - slovy jejího podtitulu - Abd-ru-shinovy proslovy
k jeho nejbliímu okolí v létech 1934-1937. Obsah tìchto dvaadvaceti proslovù
se pøíli nelií od prvních tøí dílù; pouze jejich dikce je dramatiètìjí a výèitky
a hrozby lidstvu jsou výraznìjí. Více ne první tøi svazky tak ètvrtý svazek
pravdìpodobnì odráí Bernhardtovu frustraci z nesplnìných oèekávání ve
tøicátých letech.
20
21
22
23
24
25
26
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Vollmann, H., 1. Otázky, kterými se zabýváme..., str. 38.
Vollmann, O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina , str. 63.
Abd-ru-shin, Im Lichte der Wahrheit. Gralsbotschaft, Vomperberg 1949/1950.
Vollmann, O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina , str. 39.
http://www.grailmessage.com/gmevo.htm; download 6. 5. 2002.
Vollmann, O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina , str. 68.
Abd-ru-shin, Napomenutí, Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg 1984, str. 4.

První tøi svazky, urèené i pro veøejnost, obsahují 168 pøednáek. Nalezneme
mezi nimi 87 pøednáek, publikovaných ji ve stejnojmenné knize z roku 1931,
který slouil jako kanonický spis pøedváleèné generaci hledaèù Pravdy. Nìkteré
z tìchto osmasedmdesáti pøednáek jsou mírnì upraveny a jejich poøadí se
lií od pøedváleèné verze. Tyto nejstarí pøednáky tvoøí celý druhý svazek
a asi polovinu prvního svazku Bernhardtova posmrtného vydání. Zbytek prvního
svazku a celý tøetí svazek je pak tvoøen pøednákami napsanými po roce
1931.
Z devadesáti jedné pøednáky z vydání z roku 193127 chybí v pováleèném
souboru ètyøi.28 Dùvod vynechání tøí z nich je pravdìpodobnì stejný, jako je
dùvod vynechání Závìru (který byl z vytitìných knih vyøezáván ji od roku
1937): tyto Bernhardtovy pøednáky pøíli bezprostøednì pøedpovídaly poslední
soud a pøíchod tisícileté øíe a pøíli jasnì ukazovaly na Bernhardta samého
jako na Vyslance Boího a mesiáe. Ètvrtá vynechaná pøednáka Povolaní
zase obsahuje pøíli mnoho oslavných slov o nìmeckém duchu29 a o výsadním
postavení bílé rasy,30 ne mohlo být v pováleèné situaci vhodné.
Rozsah úprav pováleèného vydání (1949-1950) spisu Ve svìtle Pravdy
proti vydání pøedváleènému (z roku 1931) je pomìrnì znaèný. Navíc pøedváleèné vydání bylo samotným autorem (Bernhardtem, alias Abdruschinem)
pokládáno za definitivní. V doslovu Jak se má poselství pøijímat píe výslovnì:
Nezmìnìné musíte ponechat mé poselství od prvního do posledního slova,
má-li vám pøinést uitek.31 A o nìkolik øádek výe zdùrazòuje proloeným
písmem: Musíte pøijmout vechno nebo nic...32 V pøednáce Já posílám
vás varuje jetì pøísnìji: Nepøedávám vám Poselství proto, abyste s ním
mohli nakládat pøi dalím pøedávání lidem podle vaeho mínìní, nýbr já si
vymiòuji, e musí zùstat nezmìnìné ve vem, co skrývá a jaké jest! Kdo
chce zmìnit smysl i v tom nejmením, i nejmení slovo, i kdy v nejlepím
chtìní, ten se proviòuje...33
2 7 Im Lichte der Wahrheit. Gralsbotschaft von Abdruschin. Grosse Aufgabe, Verlag Der Ruf
G.M.B.H., München 1931; èesky Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu od Abdruschina.Velké
vydání, Verlag Der Ruf G.M.B.H., München 1932.
2 8 Jsou to pøednáky Syn Boí a Syn Èlovìka (10), Povolaní (83), Poslední slovo (89)
a závìreèná pøednáka A vyplnilo se...! (91).
2 9 Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu od Abdruschina.Velké vydání. Pøednáka Povolaní..., str.
592-598.
3 0 Tamté, str. 597.
3 1 Abd-ru-shin, Ve svìtle Pravdy... Doslov Jak se má Poselství pøijímat ... str. 1082.
3 2 Tamté, str. 1081.
3 3 Citováno podle: Vollmann, H., 1. Otázky, kterými se zabýváme..., str. 39-40.
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Vydání spisu Ve svìtle Pravdy z roku 1949-1950 proto dává stále znovu
vznikat pochybnostem, jak pøiznává Herbert Vollmann v Otázkách, kterými
se zabýváme. Na pochybnosti, zda zmìny provedl opravdu Bernhardt, a zda
mají být tedy povaovány za závazné, reaguje v èeském prostøedí zlínské
nakladatelství Hlas 34 vydáváním Bernhardtových spisù v nezmìnìné,
pøedváleèné podobì. V roce 1996 toto nakladatelství vydalo èeský pøeklad
pøedváleèné verze Bernhardtova díla z roku 1931.35 Na svých internetových
stránkách 36 navíc inzeruje i pøeklad pøedváleèného Poselství doznívá 37
a Sborník nezaøazených pøednáek Abd-ru-shina. Na objednávku z prostøedí mimo okruh Bernhardtových následovníkù vak nakladatelství nereaguje,
take nelze ovìøit, zda dvì poslednì jmenované publikace skuteènì vyly.
Pokud ano, jednalo by se o jejich první vydání v èetinì.
Na pochybnosti o pravosti pováleèného vydání Bernhardtova spisu Ve
svìtle Pravdy reagují oficiální pøedstavitelé hnutí Grálu mnoha zpùsoby. V roce
1985 vydala Irmingard Bernhardtová, poslední tehdy ijící osobnost boského
Trigonu, prohláení, v nìm popisuje, jak její nevlastní otec pøed smrtí své
pøednáky redigoval a pøipravil tak pováleèné vydání.38 Jedineènost a koneènost této verze s velkou naléhavostí potvrzuje i v dalím prohláení o tøi roky
pozdìji: Poselství Grálu v tom znìní a uspoøádání, jak je vytvoøil sám Pán, je
koneèné. Vechny texty, které v nìm nikdy nebyly nebo ji nejsou, nemají
být lidem více pøístupné.39
Herbert Vollmann, dalí významný pøedstavitel hnutí Grálu, podpírá pravost
pováleèného vydání dvìma argumenty. Jednak uvádí, e Bernhardtova
varování ohlednì zmìny jeho slov se obracela jednoznaènì k lidem.40 Vímá
si toho, e Bernhardtùv zákaz zmìny textu oslovuje ètenáøe, ale nepatøí autorovi
samému. 41 Druhým argumentem je pak pro Vollmanna zmìna situace, k ní
dolo selháním povolaných: Teprve velikým selháním povolaných a lidstva,
3 4 Nakladatelství stejného jména, ovem se sídlem v Praze, vydalo roku 1940 druhé vydání
èeského pøekladu Abd-ru-shinova díla z roku 1931.
3 5 Jedná se tedy ji o tøetí èeské vydání  viz pozn. 34.
3 6 http://www.abdrushin.sk/CZ/vo_svetle_pravdy; download 8. 4. 2002.
3 7 Poselství doznívá je jeden z mála Abd-ru-shinových spisù, který dosud nevyel èesky. Dùvodem
je jistì to, e velká vìtina pøednáek z tohoto spisu byla (po úpravách) pøevzata do
pováleèného vydání Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu.
3 8 Prohláení ke vzniku díla Ve svìtle Pravdy Poselství Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta
Bernhardta), 1. 12. 1985. In: tefek, J., Jak bylo nám, lidem, pøedáváno Poselství ze svatého
Grálu, Integrál pro Nadaci Hnutí Grálu v Èeské republice, Brno 1998, str. 48-49.
3 9 Prohláení ze 30. 3. 1988. Citováno podle: Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-rushina , str. 106.
4 0 Vollmann, H., A to svìtlo ..., str. 40.
4 1 Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina, str. 68-69.
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selháním, které v tomto rozsahu nebylo pøedvídáno ani Svìtlem a které skonèilo
pozemským vyhnanstvím Pána, se vechno zmìnilo! - Pod dojmem tohoto
stralivého dìní se Pán rozhodl Poselství novì zformovat tak, aby odpovídalo
stále hloubìji klesající duchovní úrovni lidí.42
S Vollmannovým názorem, e jen s takto novì uspoøádaným vìdìním
o stvoøení mùe dnení èlovìk kráèet krok za krokem z chaosu ke svìtlu,
souhlasí i èeský pøedstavitel hnutí Grálu Jaroslav tefek.43 V novém uspoøádání
do tøí dílù a svazku Napomenutí navíc nalézá jetì dalí smysl: Tøi díly
Poselství Grálu pøedstavují tøi stupnì poznání lidského ducha.44
Navzdory kontroverzím, které posmrtné vydání spisu Ve svìtle Pravdy
vyvolalo, znamenalo toto vydání bezpochyby dùleitý krok ke konsolidaci hnutí
po smrti jeho zakladatele. V této dobì (roku 1949) byly také Bernhardtovy
ostatky uloeny v hrobce ve tvaru pyramidy v osadì Grálu. Zásluhou Marie
byla zprùhlednìna struktura následovníkù jejího manela a zaloeno vlastní
hnutí Grálu. Vnìjím znamením této konsolidace i rùstu se stala nová
shromaïovací hala, postavená a vysvìcená v osadì Grálu na Vomperbergu
roku 1952. Vdova po Abd-ru-shinovi, Maria Bernhardtová (1887-1957) tak
v roce 1954 pøedala vedení hnutí svému synu Alexandrovi v situaci, kdy krize,
která nastala po smrti zakladatele, byla ji plnì pøekonána.
K lepímu se mìnily i vztahy mezi osadou Grálu a okolními obyvateli. Jen
v poslední fázi svého ivota podstoupila Maria soudní zápas s místním kaplanem
Friedrichem Jesacherem pro uráku na cti, jí se mìl kaplan dopustit oznaèením
Bernhardtovy rodiny za rafinovanou, podvodnickou, ba zloèineckou bandu
skrývající se pod plátíkem náboenské svobody. 45 Proces ovem v roce
1955 prohrála.
Za vedení Alexandra Bernhardta (1911-1968) a po jeho smrti za vedení
jeho starí sestry Irmingard Bernhardtové (1908-1990) hnutí expandovalo do
dalích svìtadílù (Severní i Jiní Amerika, Afrika, Austrálie), ale zároveò utrpìlo
i rozkoly a odtìpením. Nejvìtím z nich bylo zaèátkem 60. let odtìpení
brazilské vìtve hnutí Grálu pod vedením Rakuanky Roselis von Sassové
(1906-1997). Ta se v mládí odstìhovala do Brazílie a proslula i jako autorka
beletrie. Aèkoli pøesný poèet èlenù tohoto brazilského Øádu Grálu na Zemi 46
4 2 Vollmann, H., A to svìtlo ..., str. 40-41.
4 3 tefek, J., Jak bylo nám, lidem, pøedáváno Poselství ze svatého Grálu, Integrál pro Nadaci
Hnutí Grálu v Èeské republice, Brno 1998, str. 42.
4 4 Tamté, str. 43.
4 5 Citováno podle: Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina , str. 78.
4 6 Více informací: http://www.graal.org.br.
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není znám, dosahuje pravdìpodobnì pøiblinì stejné velikosti jako jeho mateøská
organizace.
Smrt Irmingard, poslední z Trigonu, znamenala pro hnutí Grálu zásadní
pøelom. A do této doby bylo toti hnutí podle víry jeho pøísluníkù vedeno
inkarnacemi z nejvyích výin, 47 tedy èleny Bernhardtovy nejblií rodiny.
Odchodem sleèny Irmingard 22. kvìtna 1990 bylo toto vedení ukonèeno,
a my, nositelé køíe, jsme jako lidtí duchové odkázáni na sebe...48
Tato slova výbornì dokumentují vhodnost klasické typologie náboenské
autority podle Maxe Webera a jeho pozorování pøechodu od charismatické
autority (vedení z výin) k autoritì byrokratické (lidtí duchové odkázáni
sami na sebe). Charismatickou autoritu toti lze - jak vystihl právì Max
Weber49 - uplatòovat pouze v omezeném èasovém rozsahu. Døíve èi pozdìji
má charismatický typ vedení sklon k pøemìnì ve více odhadnutelný a ménì
spontánní zpùsob, doprovázený vznikem pevné organizaèní struktury. První
krok k této zmìnì byl uèinìn ji v dobì vedení Marie Bernhardtové zprùhlednìním organizaèní struktury. Po smrti její dcery Irmingard se tento èasto bolestný pøechod z jednoho typu autority do druhého, jím prochází snad kadý
nový náboenský smìr, odehrál i v hnutí Grálu s plnou silou.
Pøedehrou k tomuto dramatu byla závì,50 kterou Irmingard Bernhardtová
poøídila v roce 1985. Podle ní se dìdièkou jejího majetku stala její adoptivní
vnuèka Claudia-Maria Bernhardtová. Vzhledem k významu Vomperbergu jako
hory Spásy byl dìdièce uloen závazek udrovat osadu Grálu a zajistit její
náboenský provoz. Z dìdìného majetku byla vyèlenìna autorská práva na
Bernhardtovy spisy. Tato práva sleèna Irmingard odkázala Nadaci hnutí Grálu
(Stiftung Gralsbotschaft) v nìmeckém Stuttgartu, která se tak fakticky
osamostatnila a stala se druhým centrem moci v hnutí. Pøedsedou Nadace je
v souèasnosti Jürgen Sprick.
Ètrnáct dní pøed svou smrtí v kvìtnu 1990 Irmingard udìlila plnou moc
k vekerému vedení Grálu na Zemi51 Siegfriedu Bernhardtovi (*1955), mui,
který se pøíbuzným rodiny Bernhardtovy stal sòatkem s její adoptivní vnuèkou
Claudií-Marií a který pøijal její jméno. Tato plná moc výslovnì zmiòuje vedení
vech institucí, èinných ve smyslu Poselství Grálu, vèetnì Nadace hnutí Grálu.52
4 7 Dopis Siegfrieda Bernhardta ze dne 23. 2. 1993.
4 8 Tamté.
4 9 Weber, M., The Theory of Social and Economic Organization, Free Press, New York 1947,
str. 364.
5 0 Ve svém dopise ze dne 23. 2. 1993 o závìti referuje Siegfried Bernhardt.
5 1 Plná moc Irmingard Bernhardtové ze dne 8. 5. 1990.
5 2 Tamté.
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Jak ovem jetì v tém mìsíci upozornil Herbert Vollmann, z právního
hlediska tato plná moc smrtí Irmingard Bernhardtové zanikla. Zøetelnì se zde
tedy objevují základy konfliktu mezi naplòováním vùle nositelky charismatické
autority Irmingard Bernhardtové pøedat celé hnutí Grálu do rukou Siegfriedu
Bernhardtovi a právním hlediskem, podle nìho je Nadace hnutí Grálu v èele
s Jürgenem Sprickem z Bernhardtova vedení vyòata.
Konflikt mezi charismatickým vedením, z nìho se ovem síla charismatu
pøenosem na pouze nepokrevnì pøíbuzného Siegfrieda Bernhardta do znaèné
míry vytratila, a byrokratickým vedení na èele s Jürgenem Sprickem, podporovaným Herbertem Vollmannem, se odehrál jetì v jiné rovinì. Brzy po smrti
Irmingard poádal Siegfried Bernhardt Abd-ru-shinova zetì, apotola Herberta
Vollmanna, o pøevzetí doèasného vedení mezinárodního hnutí Grálu, aby on
sám mohl pomalu vrùst do této velké odpovìdnosti.53 Herbert Vollmann
toto Bernhardtovo povìøení pøijal54 a jeho autoritu nad sebou výslovnì uznal.55
V následujících letech (1990-1998) o hnutí Grálu rozhodovali Bernhardt a Vollmann spoleènì.
Tato rovnováha moci byla patrnì køehká. Jak vyplývá z dopisu, který roku
1993 rozeslal vem zemským vedoucím hnutí Grálu, 56 Siegfried Bernhardt
nebyl smíøen se ztrátou vlivu na Nadaci hnutí Grálu. V tomto dopise také
zdùrazòuje své kompetence pøi jmenování zemských vedoucích, pøi rozhodování
o budování prostor pro pobonosti apod. Otevøené spory ale definitivnì nastaly
a v souvislosti s rozvratem manelství Siegfrieda a Claudie-Marie Bernhardtových.
Tato manelská krize vypukla v roce 1993. Tìce nemocná Claudie-Marie
byla trvale upoutána na lùko a dlouhý èas trávila v sanatoriích. O jejich spoleèné ètyøi dìti tak peèoval pouze Siegfried Bernhardt. Roku 1997 se natolik
sblíil s vychovatelkou Birkelandovou, e na jejich vztah pøísluníci hnutí Grálu
kriticky poukazovali. V kvìtnu 1998 byl Siegfried Bernhardt kvùli odlouèení
od manelky a pøilnutí k jiné enì odvolán Herbertem Vollmannem z vedení
hnutí Grálu a degradován zákazem nosit uèednický plá. Na Bernhardtovo
místo Vollmann povolal Jürgena Spricka,57 pøedsedu Nadace hnutí Grálu, který
tak mìl obì mocenská centra hnutí opìt slouèit v jedno.
5 3 Otevøený list Siegfrieda Bernhardta Jak vypadá dnení situace? Jak to bude pokraèovat?
Tyto otázky si klade velké mnoství nositelù køíe z dubna 1999, str. 2.
5 4 Dopis Herberta Vollmanna ze 29. 5. 1990.
5 5 Herbert Vollmann veøejným prohláením ze 3. 10. 1991 potvrdil, e panu Siegfriedu
Bernhardtovi, Vomperberg, náleí vekeré vedení Grálu na Zemi...
5 6 Dopis Siegfrieda Bernhardta ze dne 23. 2. 1993.
5 7 Dopis Herberta Vollmanna zemským vedoucím hnutí Grálu ze dne 5. 5. 1998.
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V tée dobì (kvìten 1998) opustil Siegfried Bernhardt místo pøedsedy
Spolku k uskuteèòování vìdìní Grálu od Abd-ru-shina, Vomperberg, které
zastával od smrti Irmingard Bernhardtové. Spolek, který byl do té doby neèinný,
zaèal pod pøedsednictvím Jürgena Spricka hrát roli úøadu vedoucího mezinárodního hnutí Grálu, za nìj byl Sprick Vollmannem povolán. V souvislosti
s odvoláním Bernhardta mìla být Sprickovi na Vomperbergu zaøízena pracovna.
Zùstává otázkou, do jaké míry Siegfried Bernhardt s tímto vývojem souhlasil. Herbert Vollmann píe o událostech 5. kvìtna 1998 jako o odstoupení:
Dneního dne odstoupil pan Siegfried Bernhardt z osobních dùvodù z vedení
mezinárodního hnutí Grálu. Dìkujeme mu za jeho neustálé plné nasazení! 58
Bernhardt ovem dùslednì píe o odvolání. Jisté je, e Bernhardt 27. kvìtna
podepsal Nové uspoøádání pùsobení Grálu na Zemi, jím zmìnu ve vedení
potvrdil.
Podpisu pod novým uspoøádání ale Bernhardt brzy litoval: Podepsal jsem
ho v tísni a z obavy, e spory by mohly kodit Pánovu dílu na Zemi. Jak se
brzy ukázalo, byla to velká chyba, která jen zesílila ohroení osady Grálu na
Vomperbergu a také celého Dìní Grálu.59
Siegfriedu Bernhardtovi v této situaci ovem stále jetì zbyl vliv na vlastnictví
nemovitostí v osadì Grálu, které se nacházelo v drení jeho nemocné manelky
Claudie-Marie. V øíjnu 1998 proto dopisem upozornil, e osada Grálu je fakticky
v jeho rukou, nebo roku 1994 uzavøel s její majitelkou, svou manelkou ClaudiíMarií Bernhardtovu, smlouvu o jejím dìdictví. Podle této smlouvy po její smrti
dìdictví pøevezme on a následnì je pøevede na jedno z jejich ètyø dìtí. Tato
smlouva Siegfriedu Bernhardtovi umonila vypovìdìt Spolek k uskuteèòování vìdìní Grálu od Abd-ru-shina, Vomperberg z osady Grálu. Jeho pøedseda
Sprick musel svou kanceláø na hoøe Spásy vyklidit.
Rozkol gradoval i kvùli tahùm na druhé stranì: Herbert Vollmann povolal
Jürgena Spricka pøi slavnosti Rùe v prosinci 1998 za uèedníka s plátìm,
tedy do úøadu, který v kvìtnu odebral Siegfriedu Bernhardtovi. Tento krok
byl nìkterými nositeli køíe tvrdì kritizován.60 Záminkou jim bylo nesprávné
formální provedení obøadu, nebo nebyla vyslovena slova Ve jménu Imanuele
... tì posílám.61
58
59
60
61
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Tamté.
Dopis Siegfrieda Bernhardta z bøezna 1999.
Dopis Reimera Wilhelma Ebela Hnutí Grálu, anebo spolek Grálu? ze srpna 1999.
Tamté, str. 6 èeského pøekladu dopisu.

Oddìlování znepøátelených stran Siegfrieda Bernharda a Jürgena Spricka
se zavrilo po smrti Claudie-Marie v dubnu 1999. Brzy po jejím pohøbu Siegfried
Bernhardt vyjádøil Herbertu Vollmannovi nedùvìru: Od nynìjka ji nemáte,
pane Vollmanne, vedoucí postavení v Osadì Grálu, popøípadì Správì Grálu.
To znamená, e Vám nejsou k dispozici kanceláøe, zaøízení a spolupracovníci.62 Na základì tohoto dopisu stoupenci Spricka odøekli úèast na kvìtnové
slavnosti Holubice. 63
Dopisem ze dne 30. dubna èást Jürgena Spricka oznámila konání této
významné slavnosti také mimo osadu Grálu na ètyøech dalích místech v Evropì
(také v Karviné). Slavností Holubice (obdobou køesanských letnic) se tak
uzavøel rozkol v hnutí mezi vìtví Siegfrieda Bernhardta se sídlem na Vomperbergu a vìtví Jürgena Spricka, k ní patøí Nadace hnutí Grálu s autorskými
právy na spisy Oskara Bernhardta. Aèkoliv Herbert Vollmann roku 1991 napsal,
e Hora je a bude støedem veho, co nám Pán pøinesl,64 ji za osm let byla
jeho a Sprickova èást hnutí Grálu o monost vstupu na Vomperberg pøipravena.
Rozkol pak stvrdilo setkání vedoucích pøedstavitelù, vìrných Sprickovì
vìtvi hnutí Grálu, které se konalo 1. 5. 1999 a které - kromì jiného - vyzvalo
vechny hledaèe Pravdy k rozhodnutí mezi Svìtlem a Horou.65 Metafora
svìtla v Bernhardtovì uèení oznaèuje boství, Horou je mínìna vìtev hnutí
Grálu pod vedením Siegfrieda Bernhardta.
Vìtev Jürgena Spricka se oznaèuje jako Mezinárodní hnutí Grálu (Internationale Gralsbewegung) a sídlí v nìmeckém Ditzingenu. Právnickou
osobou se sídlem na Vomperbergu, která této vìtvi patøí, je ji výe zmínìný
Spolek pro uskuteèòování vìdìní Grálu od Abd-ru-shina.66 Tento spolek (pod
Sprickovým vedením) zaèal posilovat svùj vliv mezi jetì nerozhodnutými
hledaèi Pravdy vydáváním trojjazyèného Bulletinu hnutí Grálu (Bulletin der
Gralsbewegung) od podzimu roku 1998. Na svých internetových stránkách67
odkazuje na øadu národních organizací. Jeden z textù tìchto národních
organizací  patøící hnutí Grálu v Kanadì - se struènì vyjadøuje i k rozkolu ve
hnutí. Vyjadøuje lítost nad tím, e na èas není moné povaovat Vomperberg
... za centrum Mezinárodního hnutí Grálu.68
6 2 Citováno podle dopisu Jürgena Spricka vedoucím mezinárodního Hnutí Grálu ze 30. 4. 1999.
6 3 Dopis Jürgena Spricka vedoucím mezinárodního Hnutí Grálu ze 30. 4. 1999.
6 4 Vollmann, O ivotì a pùsobení , str. 109. Viz té pøednáku Hora spásy, in: Abd-ru-shin,
Napomenutí, Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg 1984.
6 5 Mimoøádné zasedání uèedníkù a zemských vedoucích, Stuttgart, 1. 5. 1999.
6 6 Verein zu Verwirklichung des Graalswissens von Abd-ru-shin, Vomperberg, Österreich.
6 7 http://www.grailmessage.com.
6 8 http://www.grail.ca/gmorg.thm; download 2. 9. 2002.
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Hora pod vedením Siegfrieda Bernhardta uvádí jako svou právnickou
osobu (Grals-Verwaltung). I její internetová prezentace 69 odkazuje na
mnoství národních organizací hnutí Grálu. Zatímco v nìkterých zemích70 je
ji zøejmé, e jsou vytvoøeny dvì národní organizace (Sprickova i Bernhardtova),
nìkteré jiné organizace71 figurují v internetových prezentacích obou vìtví.
Smrt Claudie-Marie roku 1999, Herberta Vollmanna tého roku a jeho
manelky Elizabeth, posledního adoptovaného dítìte zakladatele Oskara
Bernhardta, roku 2002, symbolicky uzavírá dlouhou pováleènou etapu ve vývoji
hnutí Grálu. Do nového století hnutí Grálu vstoupilo jiné, ne bylo za ivota
zakladatele Oskara Bernhardta, ale v obou svých souèasných vìtvích ivotaschopné.
4. Náboenský ivot hnutí Grálu
Ritus, kterým se otvírá pøístup ke spoleènému náboenskému ivotu v hnutí
Grálu, se nazývá zpeèetìní. Je chápáno jako nová smlouva s Bohem, kterou
Jeí (Syn Boí) po dva tisíce let po svém ukøiování pøipravoval pro Syna
Èlovìka. Oskar Ernst Bernhardt (Abd-ru-shin) jako Syn Èlovìka tuto smlouvu
nyní v dobì obratu svìtù a v koneèném soudu uzavírá s tìmi lidmi, kteøí
v èistotì a pokoøe touí po Pravdì. 72 Základem této smlouvy je víra, e
Imanuel, Syn Èlovìka, prostøedník nové smlouvy, byl na zemi v Abd-rushinovi.73
O zpeèetìní mùe poádat pouze dospìlý zájemce, který si je vìdom
závaznosti obøadu, která pøesahuje tento pozemský ivot. Pokud místní kruh
Grálu s jeho ádostí souhlasí, zájemce je zpeèetìn pøi nìkteré slavnosti v Osadì
Grálu na Vomperbergu. Zámoøtí hledaèi Pravdy mohou být zpeèetìni na
nìkolika dalích místech ve svìtì. Po rozkolu v roce 1999 Sprickova èást
hnutí zpeèeuje i na jiných evropských místech, ne je Vomperberg. Pøi
zpeèetìní hledaè Pravdy kleèí pøed zpeèeujícím uèedníkem, který mu uèiní
vodou na èele znamení rovnoramenného køíe. Stejnì jako pøi ostatních ritech
hnutí Grálu jsou pronáena slova, od nich se není mono odchýlit. Náboenskou zkuenost zpeèetìní pøísluníku hnutí Grálu nadále pøipomíná støíbrný
rovnoramenný køí v kruhu, který je mu dovoleno od té chvíle nosit.
6 9 http://www.grailnet.org; http://gralswerk.org
7 0 Pøíkladem jsou Spojené státy: internetové stránky Bernhardtovy vìtve odkazují na vlivné
americké vydavatelství Grail Publications, Inc., zatímco internetové stránky Sprickovy vìtve
uvádìjí Nakladatelsví Nadace Grálu (Grail Foundation Press).
7 1 Pøíkladem je moravské nakladatelství Integrál, s. r. o.
7 2 Úkony Grálu na Zemi, Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg, nedatováno, str. 9.
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V hierarchii hnutí Grálu stojí nositelé støíbrného køíe na nejniím stupni.
Ne mnoha z nich se podaøí stát se nositeli zlatého køíe. Ti patøí k tzv. povolaným,
tedy do poètu 144 tisíc,74 kteøí dospìli k poznání, e chtìjí pomáhat pøi výstavbì
øíe Grálu na Zemi.75 Tito lidé vìtinou mají práci pro hnutí jako své hlavní
zamìstnání. Na dalím stupni jsou nositelé køíe s kamenem na stuce. Ti
mají právo provádìt poehnání a zpeèeování. Nejvyími osobnostmi jsou
uèedníci; uèedník s plátìm má postavení vedoucího celého hnutí Grálu.
Uèednický plá dostává od apotola, ale v hierarchii mu nepodléhá. Vichni,
kdo jsou zpeèetìni, se spolu nazývají nositelé køíe. Dohromady s tìmi, kdo se
na zpeèetìní teprve pøipravují, pouívají pro sebe oznaèení hledaèi Pravdy.
Dalími svátostmi, tzv. úkony Grálu, jsou vedle zpeèetìní a povolávání
také sòatek, poehnání manelství, které bylo uzavøeno døíve, ne se manelé
pøipojili ke hnutí Grálu, poehnání nemluvnìte (do 15 mìsícù vìku), poehnání
dìtí (ve vìku od 4 do 14 let), svatá hostina, slavená u stolu chlebem a vínem,
a pohøeb. Vechny úkony jsou provádìny pevnì stanoveným zpùsobem bez
odchylek, nebo kadému detailu je pøikládán hluboký duchovní význam.
Zvlátní pozornost je vìnována pohøbu.76
Pobonosti se konají kadou nedìli nejen na Vomperbergu, ale v kadém
místním kruhu Grálu buï ve vlastním chrámu, tzv. stánku Svìtla, nebo
v pronajatých místnostech. Sestávají z poslechu váné hudby, èetby pøednáky
z Bernhardtova Poselství Grálu a na závìr pronesené modlitby ke Svìtlu.77
Není zaveden ani zpìv ani kázání. Pobonosti nejsou pøístupné tìm, kteøí nejsou
vánými hledaèi Pravdy, protoe takoví lidé by do spoleèenství nevyhnutelnì
vnesli negativní vibrace. 78
Bìhem roku se na Vomperbergu a ve chrámech v Nigérii, Zaire, USA,
Kanadì a ve Sprickovì vìtvi novìji také na dalích místech konají tøi slavnosti
Grálu. 79 Dne 30. kvìtna je podle Abd-ru-shinova náboenství vylévána síla
Ducha svatého na kadého, kdo se jí otevøe. Tato obdoba køesanských Letnic
se nazývá svátkem svaté Holubice, popø. Kvìtnicemi. Na 7. záøí je stanovena
73
74
75
76
77

Tamté.
Èíslo je odvozeno z novozákonního Janova zjevení.
Úkony Grálu na Zemi, str. 12.
Pohøeb jako úkon Grálu, Nadace Hnutí Grálu v Èeskoslovensku, bez datace.
Vollmann, O pùsobení Grálu na Zemi, Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg
1991, str. 21.
7 8 Z rozhovoru s pøedstaviteli hnutí Grálu v Èeské republice 1. 3. 2002.  Ovem Dùm hnutí
Grálu v Karviné, který je nejvhodnìjím místem pro posvátné úkony v ÈR, v poslední dobì
zve veøejnost k návtìvì nedìlního pobonosti prostøednictvím internetové stránky http://
www.hnuti.gralu.cz.
7 9 Úkony Grálu na Zemi, str. 7-8.
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slavnost Èisté lilie, urèená pøedevím enám. Na konci kalendáøního roku,
29. prosince, se pak koná slavnost Záøící hvìzdy, zvaná té slavnost Rùe.
Má pøipomínat Boí lásku (symbolizovanou rùí), s ní byl Jeí jako Boí Syn
poslán k lidem s poselstvím.
Tyto tøi hlavní slavnosti jsou rámovány pøípravnou a závìreènou slavností,
konanou pøedcházející, resp. následující den. Odìv na kadou ze slavností je
pøedepsán; pro mue je to èerný oblek. Souèástí kadé ze tøí hlavních slavností
je svatá hostina. Zvlátì pøi slavnostech se uplatní bohatá a pøesnì stanovená
symbolická výzdoba, v ní hrají barvy jednu z hlavních rolí. Symbolický význam
mají i tøi zvony, umístìné vedle haly pro pobonosti na Vomperbergu: pøedstavují
èistotu, lásku a spravedlnost.
Osada Grálu na náhorní ploinì Vomperbergu je - jak ji bylo mnohokrát
øeèeno - duchovním centrem celosvìtového hnutí Grálu. Kromì ji pøipomenutých objektù shromaïovací haly a zvonice ji tvoøí správní budova, nìkolik
obytných domù a hospodáøských budov, restaurace a ubytovací domy. Do
náhrobku ve tvaru pyramidy byly postupnì ukládány ostatky Oskara Bernhardta, jeho manelky a jejích dìtí. Pøedpokládá se, e toto místo navtíví pøi
pøíleitosti nìkteré ze slavností kadý evropský pøísluník hnutí Grálu alespoò
jednou roènì. Rozkol v hnutí vak tuto tradici naruil.
Hledaèi Pravdy doposud odmítají své hnutí povaovat za náboenskou
organizaci. Hnutí Grálu je neformálním spoleèenstvím lidí, kteøí si pøejí ít
své ivoty podle principù knihy Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu od Abdru-shina, ujiují internetové stránky.80 Èasto se v této souvislosti také citují
slova zakladatele Oskara Bernhardta, jimi roku 1936 odmítl vytváøet náboenství, církev nebo sektu.81 Dùraz je také kladen na skuteènost, e v hnutí
neexistuje èlenství. 82 Ovem navzdory tìmto deklaracím hnutí Grálu ve
skuteènosti jako náboenská organizace pùsobí, a to dokonce pravdìpodobnì
v jetì pevnìjí struktuøe, ne je mezi náboenskými spoleènostmi obvyklé.
Základní organizaèní jednotkou hnutí Grálu jsou místní kruhy Grálu, které
se scházejí k pobonostem a poøádají obvykle pøednáky pro veøejnost. Pro
zakládání kruhù Grálu a dosazování jejich vedoucích je nutný souhlas vedoucího
mezinárodního Hnutí Grálu,83 øíká Siegfried Bernhard, který funkci vedoucího
mezinárodního hnutí Grálu øadu let vykonával a podle jedné vìtve hnutí ji stále
vykonává. Pøísnì centralizovaná organizace má pøesné evidence o poètu zpe80
81
82
83
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http://www.grailmessage.com/GMmain.htm, download 6. kvìtna 2002.
Viz pozn. 47 v první èásti této studie.
http://www.grailmessage.com/GMmain.htm, download 6. kvìtna 2002.
Dopis Siegfrieda Bernhardta 23. 2. 1993.

èetìných a dalích nositelù køíe a disponuje monostmi, jak neloajální èleny
postavit mimo náboenský ivot.84 Jetì typiètìjí ne byrokratické mechanismy
je pro hnutí Grálu ovem úèinný spoleèenský tlak smìøující ke konformnímu
chování. Tento tlak se týká obleèení, spisovné mluvy, dùsledného vykání (nìkdy
i manelským partnerùm), formální zdvoøilosti i snahy být v kadém ohledu
vzorem pro ostatní, která nìkdy vede a k nepøirozenému projevu. K pevnému
a do znaèné míry uzavøenému spoleèenství pøísluníkù hnutí Grálu pøispívá i
vìdomí výluènosti vlastnìné pravdy: Lidé se jetì nauèí poznávat, e kromì
Poselství nemùe nic obstát,85 odpovídá Herbert Vollmann v interní publikaci
na otázku, zda je moné najít pravou cestu ke Svìtlu mimo Poselství Grálu.
Charakteristickým rysem hnutí Grálu je germanofilství jeho pøísluníkù. Je
dáno jedineèným postavením, které nìmeckému jazyku pøisoudil sám zakladatel
Oskar Bernhardt. Podle nìj je nìmèina tím jazykem, který byl pøipravován,
aby se co mono nejèistìji zachvíval v prazákonech stvoøení, a tak byl
schopen nejsilnìji pøijmout sílu Svìtla a vést ji dále bez zkalení.86 Proto jsou
pøeklady Bernhardtových spisù pouhým pøibliným tlumoèením, které nemùe
nahradit originál,87 a proto hnutí poøádá pravidelné kursy nìmèiny a povzbuzuje
své pøísluníky k rozvíjení jazykových dovedností v nìmèinì.
Své finanèní potøeby hnutí Grálu uspokojuje prostøednictvím zemských
nadací (u nás jako Nadace hnutí Grálu v Èeské republice88 ) a mezinárodní
Nadace hnutí Grálu (Stiftung Gralsbotschaft), zaloené roku 1950 ve
Stuttgartu. Mezinárodní nadace se prostøednictvím svého nakladatelství (Verlag
der Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart) zabývá tiskem a íøením Abd-rushinových dìl a knih i spisù89 a od roku 1990 vlastní k tìmto dílùm autorská
práva. Od roku 1988 vydává èasopis Svìt Grálu (Gralswelt), jeho název
ale byl v roce 1996 mírnì upraven (na GralsWelt) v souvislosti s jeho novou
úpravou a zavedením podtitulu Èasopis pro duchovní kulturu a celostní
souvislosti. Po rozkolu v roce 1999 patøí Nadace a její aktivity vìtvi hnutí
Grálu pod vedením Jürgena Spricka.
Celkový poèet pøísluníkù hnutí Grálu je odhadován asi na 20 tisíc.90 Není
ovem zatím známo, v jakém pomìru je tento poèet po rozkolu mezi obì vìtve
8 4 Pøíkladem mùe být projednávání pøihláek na slavnosti; viz Informaèní sdìlení pro ètenáøe
Poselství Grálu, kruh Praha od vedoucí kruhu M. Havlové z 10. 6. 1997.
8 5 Vollmann, H., 1. Otázky, kterými se zabýváme..., str. 48.
8 6 Abd-ru-shin, Napomenutí, ... str. 68.
8 7 Upozornìní na první stranì kadého vydání Abd-ru-shin, Ve svìtle Pravdy. Poselství Grálu.
8 8 Identifikaèní èíslo: 44992386.
8 9 Vollmann, O pùsobení ..., str. 18.
9 0 http://www.grailmessage.com/gmevo.htm, May 6, 2002.
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rozdìlen. V Èeské republice je tradiènì pomìrnì velký poèet následovníkù
Bernhardtova náboenství  více ne jeden a pùl tisíce. Èeské zemské vedení
(v èele s Arturem Zatloukalem) se ve sporu pøipojilo na stranu Jürgena Spricka.
V èetinì vychází jako zpravodaj hnutí Grálu v Èeské republice obèasník
Kruh. Pro Nadaci hnutí Grálu v ÈR ho vydává Integrál, s.r.o. Od roku 2002
stejné nakladatelství vydává i obèasník Svìt kolem nás, který pøejímá nìkteré
èlánky nìmeckého èasopisu Svìt Grálu (GralsWelt).
Hnací silou hnutí Grálu je po celé tøi ètvrtì století jeho existence mileniální
nadìje. Aèkoli hnutí proilo dvì rychle po sobì následující zklamání
(v roce 1934 a po Bernhardtovì smrti v roce 1941), nadìje na pøíchod
posledního soudu a tisícileté øíe znovu a znovu oívají. Tyto nadìje vyrùstají
pøedevím ze dvou idejí, které jsou ovem v nìkterých pøípadech i kombinovány.
První z nich je pøesvìdèení, e Imanuel (nedávno inkarnovaný do Bernhardta, alias Abd-ru-shina) pøijde na Zem v lidském tìle podruhé. Povolaným
duchùm se tento Imanuel prokáe slovem, které pøinese pøímo z boského
Svìtla tak, jako to uèinil Abd-ru-shin a pøed ním i Jeí. Aèkoli tuto ideu
vedení hnutí Grálu jednoznaènì odmítá, nìkterými nositeli køíe je vdy znovu
íøena.91 Herbert Vollmann vak s autoritou svého postavení øíká: Podle
vìdìní Poselství Grálu není moné, aby se Syn Èlovìka Imanuel jetì jednou
inkarnoval na Zemi.92 A na jiném místì: Jako odkaz a jako své poslední,
koneèné slovo zanechal Imanuel lidem Poselství Grálu; dalího poselství
není!93
Kadý, kdo se prohlásí za novou Abd-ru-shinovu inkarnaci, i kadý, kdo
tomuto nároku dá za pravdu, se tak nutnì ocitá za hranicemi oficiálního hnutí
Grálu. Tak byl zemským vedením èeského hnutí Grálu odmítnut94 Jan Dvorský,
který se v roce 1993 prohlásil za Imanuela, pøevtìleného Abd-ru-shina. Jako
dùkazem svého mesiáského poslání se Dvorský prokázal tím, e objevil zákon
pøevrácenectví.95 Rozvinul tedy motiv, který Bernhardt jako Abd-ru-shin ve
své knize Ve svìtle Pravdy pouze nìkolikrát nastínil.96 Dvorský z nìho
uèinil hlavní téma svého poselství.97
91
92
93
94

Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 43.
Vollmann, H., 1. Otázky, kterými se zabýváme..., str. 30.
Vollmann, H., O ivotì a pùsobení Abd-ru-shina..., str. 43.
Dopisem ze 7. 7. 1993. Viz Parsifal Imanuel (Jan Dvorský), Syn èlovìka. Mesiáovo ivé
slovo k venápravì lidstva. Vlastním nákladem, 2. vydání, 1993, str. 379.
9 5 Dvorský tímto pojmem oznaèuje Bernhardtovu (Abd-ru-shinovu) pøedstavu, e existují situace,
kdy lidský duch putuje nìkdy svými pozemskými ivoty støídavì v muských a enských
tìlech (Abd-ru-shin, Ve svìtle Pravdy... Pøednáka Pohlaví, str. 561).
9 6 Abd-ru-shin, Ve svìtle Pravdy... Pøednáka Pohlaví, str. 561; ena a mu, str. 810-811;
Pokøivené due, str. 820.
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Druhou ideou, která oivuje mileniální nadìje v hnutí Grálu, je pøesvìdèení, e zaèátek tisícileté øíe bude ohláen pøíletem velké komety. Bernhardt
ve své knize Ve svìtle Pravdy v pøednáce Kometa napsal: Vìdoucí
lidé mluví ji po léta o pøíchodu této zvlá významné hvìzdy. Poèet tìch, kdo
ji oèekávají, stále vzrùstá, víc a více se hromadí její pøedzvìsti, take ji lze
skuteènì i brzy oèekávat. 98 Tento brzký pøílet hvìzdy betlémské, jak je
také nazývána, budou provázet pronikavé pøevraty: Její síla bude vysávat
vodu vysoko vzhùru, pøinese povìtrnostní pohromy a mnoho jiného. Zemì se
bude otøásat, a ji obklopí její paprsky. 99
Toto temné proroctví Bernhardt doplòuje tvrzením, e první pøímé úèinky
v posledních létech právì zaèaly. 100 Tomu, kdo by tyto úèinky nepocioval,
ovem není pomoci. Pøísluníci hnutí Grálu se pøíletu nemusejí bát, i kdy ho
budou provázet katastrofy s obrovským mnostvím lidských obìtí. Naopak
kadý vìøící má pohlíet do budoucna s klidnou dùvìrou a nelekat se nièeho,
a ji pøijde v pøítích letech cokoli. 101 A vliv komety pomine, bude zemì
oèitìna a osvìena v kadém smìru, svým obyvatelùm bude skýtat poehnání a radost.102
Za tuto prorokovanou velkou kometu, její jádro je naplnìno mocnou
duchovní silou 103 povaovali nìkteøí pøísluníci hnutí Grálu Kohoutkovu
kometu, která se mìla pøiblíit právì v dobì slavnosti Záøící hvìzdy na konci
prosince roku 1973.104 Stejná oèekávání se pojila i s Hale-Boppovou kometou,
která se Zemi pøiblíila na Velikonoce roku 1997. Tehdy dokonce nìkteré
známé osobnosti v èeském hnutí Grálu mìly pøipraveny zásoby trvanlivé potravy a odìvù pro pøípad, e by je Hale-Boppova kometa vyzvedla na jinou,
duchovnì vyvinutìjí planetu.105
Tyto nadìje ovem vedoucí pøedstavitelé hnutí Grálu spíe tlumili: Asi
v kadém z nás døíme touha: ké u by to bylo tady!,106 pøiznal nejprve èeský
zemský vedoucí Artur Zatloukal v interní tiskovinì èeských hledaèù Pravdy.
9 7 Parsifal Imanuel (Jan Dvorský), Syn èlovìka. Mesiáovo ivé slovo k venápravì lidstva.
Vlastním nákladem, 2. vydání, 1993, str. 28.
9 8 Abd-ru-shin, Ve svìtle Pravdy... Pøednáka Velká kometa, str. 189.
9 9 Tamté.
100 Tamté.
101 Tamté, str. 190.
102 Tamté.
103 Tamté, str. 189.
104 Zatloukal, A., Kometa, Kruh, 1997, (2), Nadace Hnutí Grálu, Praha, str. 11.
105 Osobní rozhovor s manelkou jedné z hlavních osobností hnutí Grálu, 4. 3. 2002.
106 Zatloukal, A., Kometa, ... str. 13.
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Ve svém èlánku ale vzápìtí pokraèoval pøipomínkou, kolikrát u se mnozí
z nás pøesvìdèili, e zaruèené zvìsti o tom èi onom roce, jaru, mìsíci nebo
dni se nesplnily?107 Své ètenáøe tedy radìji upozornil: Nae cesta nevede
vizemi, èasto nejistými, ale zulechováním.108
Oèekávání velké komety sehrálo významnou roli v posledních letech ivota
Duana Kohoutka (1953-2001), pravdìpodobnì nervovì labilního pacienta
léèitelù a souèasnì prominentních pøísluníkù hnutí Grálu Marcely a MUDr.
Jana Palouèkových. Z Bernhardtovy knihy Ve svìtle Pravdy a zvlátì
z pøednáky Velká kometa v roce 1999 vyrozumìl, e se blíí hvìzda Syna
Èlovìka a nastává doba posledního soudu.109 Zároveò oèekával Syna
Èlovìka, po jeho pøíchodu se vechno zhroutí. Za tuto mesiáskou postavu
patrnì pokládal sám sebe, a proto se spolu se svými dvìma blízkými lidmi
nìkolik let chránil pøed útoky negativních mimozemanù v opevnìném
rodinném domku na severu Èech.
5. Závìr
Hnutí Grálu, jak bylo na stránkách Teologické revue pøedstaveno, je z mnoha
dùvodù pozoruhodnou náboenskou skupinou. Poskytuje velmi dobrý pøíklad
vzniku silného mileniálního oèekávání s vrcholem v roce 1934 i zpùsobu
pøekonání zklamání, které jeho následovníkùm nesplnìné oèekávání pøipravilo.
Ten je rovnì pro nové náboenské smìry velmi typický. Zvlátní síla Bernhardtových idejí ovem stále vzbuzuje nové nadìje na brzký pøíchod posledního
soudu a tisícileté øíe, oivované uvnitø oficiálních struktur hnutí i mimo nì.
Nesmírnì zajímavým vývojem prochází v této skupinì i autorita. Silné
charisma zakladatele se podaøilo alespoò èásteènì pøenést na èleny jeho rodiny,
jim se témìø pùl století po zakladatelovì smrti daøilo hnutí vést a rozvíjet
pomocí kombinace této autority s byrokratickými opatøeními. Nepodaøilo se
jim sice zabránit odtìpením, ale opravdový zápas s nastupující byrokratickou
autoritou se uskuteènil a po smrti vech pøímých Bernhardtových pøíbuzných
anebo (v pøípadì Elizabeth) v samém závìru ivota.

107 Tamté.
108 Tamté.
109 Dvoøáková, M., Poslední soud v Kunraticích, Dingir 1999, 2 (2), str. 19.
110 Veèeøe 9. záøí 1937 (Vzpomínky pøímé úèastnice), Svìdectví, Nadace Hnutí Grálu 1991, str.
44.
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Relativní úspìnost tohoto hnutí mezi Èechy a významná role, kterou
Èeskoslovensko v jeho historii hrálo, pak jenom podtrhuje uiteènost dalího
studia této skupiny. Vdy právì Èei se mají stát podle vzkazu ze svìtlých
výin, jeho se dostalo paní Marii, prvním národem na Zemi. Prvním, který
má pøedcházet vem, kdo chtìjí slouit svému Pánu a Králi  Imanueli.110
Èetí pøísluníci hnutí Grálu jsou si této cti dobøe vìdomi.
Theologická revue. Ètvrtletník University Karlovy v Praze
- Husitské teologické fakulty, roèník 73, 2002, str. 334-349

47

OBSAH
Abdruin a Poselství sv. Grálu
Zdenìk Trtík

............................ 3

Hnutí Grálu: vznik a pøedváleèný vývoj
Zdenìk Vojtíek

.......................... 15

Hnutí Grálu: pováleèný vývoj a náboenský ivot ......................... 29
Zdenìk Vojtíek

HNUTÍ GRÁLU
Nauka, historie, spoleèenství
ZDENÌK TRTÍK, ZDENÌK VOJTÍEK
Vydalo nakladatelství
DINGIR

spoleènost s ruèením omezeným,
Èernokostelecká 36, 100 00 Praha 10,
pro Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù
v roce 2003.
Tisk: VS ÈR, Praha
I S B N 8 0 - 86779- 00- 9

Tato publikace je sloena ze tøí studií, které vyly v èasopise
Theologická revue. Jsou uveøejnìny s laskavým svolením
éfredaktora Jana B. Láka.
 Abdruin a Poselství sv. Grálu (Zdenìk Trtík)
Theologická revue církve èeskoslovenské husitské, roèník 11, 1978,
str. 144-152
 Hnutí Grálu: vznik a pøedváleèný vývoj (Zdenìk Vojtíek)
Theologická revue. Ètvrtletník University Karlovy v Praze - Husitské
teologické fakulty, roèník 73, 2002, str. 213-224
 Hnutí Grálu: pováleèný vývoj a náboenský ivot (Zdenìk Vojtíek)
Theologická revue. Ètvrtletník University Karlovy v Praze - Husitské
teologické fakulty, roèník 73, 2002, str. 334-349

