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20. júl 2015 

ĽUDIA A ICH MAJETOK 

 

Z diela Vo Svetle Pravdy od Abdrushina: 

Ak však preukáže niektorému zo svojich blížnych pravú lásku, túžiacu iba po tom, aby 

milovanému človeku prinášala jas a radosť, a nestrhávala ho nadol nezmyselnou žiadostivosťou, 

ale povznášala ho a chránila, tak mu vlastne slúži. Svoju službu si však neuvedomuje, pretože sa 

touto láskou stáva skôr nesebeckým darcom. A táto služba ho oslobodzuje! 

Mnohí si teraz povedia: Presne tak to predsa robím, alebo sa o to aspoň usilujem! S vynaložením 

všetkých prostriedkov hľadím svojej žene alebo rodine uľahčiť pozemský život, pripraviť im 

pôžitky tak, že sa budem namáhať zaobstarať toľko prostriedkov, aby si mohli dovoliť pohodlný, 

príjemný život a boli bezstarostní. Tisíce ľudí sa budú biť do pŕs, budú sa cítiť povznesení a 

ktovie ako šľachetní. Mýlia sa! To predsa nie je živá láska! Tá nie je tak jednostranne 

pozemská, ale omnoho viac usiluje súčasne o vyššie, ušľachtilejšie a ideálne. Zaiste, nikto 

nesmie beztrestne zanedbávať to, čo je k životu nutné, nesmie to pustiť zo zreteľa, ale nemá sa to 

stať hlavným bodom myslenia a konania. Nad tým všetkým sa vznáša veľké a mocné prianie, pre 

mnohých tak tajuplné, aby mohli byť pred sebou skutočne takými, za akých ich považujú tí, ktorí 

ich milujú. A toto prianie je tá pravá cesta! Vždy vedie len nahor. 

Pravá, čistá láska nepotrebuje, aby ju niekto bližšie vysvetľoval. 

Naše pomýlenie a nepochopenie v týchto veciach som smel v posledných dňoch prežiť. Človek sa 

rozumom úplne pripútal na to hmotné a vidí len majetky, ktoré najprv nezmyselne hromadí a keď 

ich už má v takej nadmiere, že nevie čo s nimi, začne s nimi strpčovať život aj iným. 

Ach ľudia! Čo si myslíte, že ste tu skutočne len kvôli tomu, aby ste sa naháňali za rôznymi 

pôžitkami, aby ste pracovali od rána do večera, prípadne od rána do večera leňošili, alebo aby 

ste zbierali majetky pre rodinu... ? To je podľa vás zmyslom života? Nikoho nezaujíma, kde pôjde 

po smrti a odkiaľ prišiel?  

Jedni povedia, že čo ich je po tom, kde pôjdu po smrti, veď žijú tu a teraz, tak ich to nezaujíma. 

Lenže je to rovnako hlúpe ako keby pred nástupom do školy povedali, že učiť sa nepôjdu, lebo žijú 

tu a teraz a čo bude potom, to ich nezaujíma.  

Ak by sa o to ľudia starali a zamysleli sa, tak by predsa raz museli poznať pôsobenie zákonov 

Božích vo stvorení a potom aj to, že zmyslom človeka na zemi je duchovné dozrievanie. To 

neznamená modlikanie, ani každovečerné kľačanie na zemi, ale poznávanie Božej vôle v zákonoch 

stvorenia, ktoré sú veľmi jednoduché a ich pôsobenie môžeme sledovať v každej jednej oblasti 

nášho života, a potom prispôsobenie sa im. Lenže potom by ľudia spoznali aj to, že všetko hmotné 

je len na to, aby slúžilo na dozrievanie ducha – vlastného jadra človeka. 

Pre objasnenie zacitujem z diela Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu: 

ČLOVEK v skutočnosti nemá žiť doteraz zaužívaným spôsobom, ale má byť viacej človekom 



citu. Tým by vytvoril spojovací článok, potrebný k ďalšiemu rozvoju celého stvorenia. 

Rozum je viazaný na priestor a čas ako všetko pozemské; podľa toho je len výtvorom mozgu, 

ktorý patrí k hrubohmotnému telu. Rozum sa nebude nikdy môcť uplatniť v tom, čo je nad 

priestorom a časom, aj napriek tomu, že sám osebe je jemnohmotnejší ako telo, ale predsa len 

príliš hutný a ťažký, aby sa povzniesol nad priestor a čas. Je teda úplne pripútaný k zemi. 

Ale cit, (nie pocit) je bez priestoru a času, lebo prichádza z duchovného. 

Jedine skrze neho mohol v jeho svojráznosti pulzovať čistý život z prameňa Svetla dolu do 

najnižšej hrubohmotnosti a odtiaľ opäť nahor v najnádhernejšom harmonickom zvratnom 

pôsobení! 

K tomuto smutnému zlyhaniu človeka mohlo dôjsť preto, že nepoužíval rozum, pochádzajúci iba 

z hrubohmotnosti, len ako nástroj, ale úplne sa mu podriadil a povýšil ho na vládcu nad všetkým. 

Stal sa tak otrokom svojho nástroja, a tým len človekom rozumovým, ktorý sa pyšne nazýva 

materialistom! 

Tým, že sa človek celkom podriadil rozumu, pripútal sa sám akoby reťazou ku všetkému 

hrubohmotnému. Ako rozum nemôže pochopiť nič, čo je nad priestorom a časom, to samozrejme 

nemôže chápať ani ten, kto sa mu celkom podriadil. Jeho obzor, t.j. schopnosť chápania, sa zúžil 

úmerne s obmedzenými schopnosťami rozumu. Tým sa oddelilo spojenie s jemnohmotnosťou, 

vytvárala sa priehrada stále hutnejšia a hutnejšia. Keďže teda zdroj života, Prasvetlo, Boh, je 

vysoko povznesený nad priestor a čas a ďaleko prevyšuje všetko jemnohmotné, musel 

samozrejme v dôsledku obmedzenosti rozumu byť s ním prerušený každý kontakt. Z toho dôvodu 

nie je vôbec možné, aby materialista poznal Boha. 

Jedenie zo stromu poznania nebolo ničím iným, než pestovaním rozumu. 

A teraz skúsim v skratke priblížiť dianie, ktorého som bol účastný.  

Ešte predtým si ale dovolím poukázať na nasledovný výrok  z Biblie:  

Malý národ bude učiť ostatné národy. 

Výrok z Posolstva Grálu:  

Národu, ktorý verný svojej tradícii vždycky stáť pri pravde Božej, pilne a verne prijíma 

Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene pripravuje stať sa vyvoleným 

národom služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo Svetle 

Pravdy. 

Výrok z Večných zákonov: 

A toto nové evanjelium sa bude hlásať všetkým národom a potom príde koniec. 

Z týchto výrokov je jasné, že na dianí mal spolupracovať celý národ, lenže ten zaspal a ľudia, 

ktorí dostali majetky, aby v dobe príprav boli schopní materiálne pomôcť na šírení Pravdy 

a dobra medzi ľudí sa opäť zamerali na to sladké „ja“ a ich túžba vlastniť prehlušila čo aj tú 

najideálnejšiu myšlienku na pomoc druhým. Lenže to ľudia nevedia, že vlastníkom všetkého je len 

jeden TVORCA a že ľudia, ktorým bol daný majetok ho majú užívať ku blahu ostatných. To 

neznamená všetok majetok rozdať, ale pri pomoci určite potlačiť seba a obetovať sa pre Pravdu 

a pre druhého. Na to im majetok bol daný zo Svetla, aby s ním vedeli pomáhať druhým a keď to 

tak neurobia, aj tak im bude vzatý a radosť z neho mať nebudú, len zbytočné starosti na tomto 



svete a nehovoriac o tom, čo bude na tom druhom, keď zistia čo spôsobili dôsledky ich 

nesprávneho konania a že to všetko musia napraviť. To sa ale netýka len majetkov, ale aj 

schopností, ktoré ľudia na tento zámer už pri narodení dostali. 

Toho som bol teraz účastný, ako sa skutočne veľké peniaze mohli uvoľniť, ktoré by priniesli veľkú 

pomoc ľuďom, ktorí onedlho budú vo veľkom šoku a beznádeji, hľadať pomoc a vysvetlenia, lenže 

tieto peniaze ostali nevyužité alebo vložené do nesprávnych rúk a to len kvôli tomu, aby sa 

dotyčný mohol cítiť veľký a šľachetný.  

Koľko pomocí sa tak premrhá v celom národe kvôli slabostiam ľudí, ktorí prišli s poslaním 

hmotne pomôcť a tak slúžiť Svetlu, lenže ich temno odviedlo od pochopenia Pravdy a teda tiež od 

splnenia? Ako, ľudia, chcete dostať pomoc, keď vy predsa iným tiež nechcete pomáhať? Alebo 

lepšie povedané, pomáhať chcete len tak, ako sa to vám páči a nie tak, ako je to potrebné, 

prospešné a hlavne ako je to od vás „zhora“ chcené! 

Jedni chodia do kostola, druhí čítajú Posolstvo Grálu, ale len málo z nich 

je ochotných činom dokázať, že chce slúžiť Pravde, Bohu, a tak svojmu blížnemu.  

Každý nadáva na tento systém, okrem tých, ktorí ho využívajú pre nekalé zbohatnutie, lebo si ho 

tak sami nastavili. Lenže nikto nie je ochotný ani prstom pohnúť, alebo vzdať sa malého množstva 

harabúrd ktoré vlastní, aby pomohol mnohým ľuďom v tej najväčšej kríze ľudstva získať vedenie, 

aby všetci, ktorí sú dobrej vôle sa v budúcnosti mohli mať omnoho lepšie. 

Známy vtip, ktorý vraví: „Každý myslí len na seba, a len ja sám musím myslieť na mňa“,  je 

dokonalým príkladom dnešného konania ľudí. Lenže skutočne to nie je vtipné, ale na zaplakanie.  

Veľmi rád by som volal, aby som prebudil ľudí z bludu v ktorom žijú, že naháňanie majetkov je 

hlavným zmyslom ich života, lenže skúsenosť ma denne učí, že ľudia sú tak ľahostajní v týchto 

podľa nich „duchovných“ veciach, že až je to ťažko uveriteľné. Veď to „duchovné“ je, ak je 

pravdivé a správne, tak úzko spojené s tým hmotným, že sa to nedá oddeliť bez toho, aby z toho 

vznikla škoda pre toho, kto to delí. Veď Božie zákony využívate denne, pri všetkom, čo konáte. 

Príťažlivosť rovnorodého, zákon akcie a reakcie alebo zákon tiaže – to všetko sú len hmotné 

prejavy „duchovných“ – Božích zákonov, ktoré predsa je nevyhnutné poznať. 

Jednak majú ľudia otázky, ktoré sa práve tejto témy týkajú, lenže keď sa im dostane odpovedí, 

alebo aspoň ukázania cesty, alebo zdroja, kde sú odpovede na všetky otázky, tak odpovedajúci je 

buď cirkevník alebo sektár, ešte skôr ako stihne dokončiť prvú vetu a ostatné aj zbytočne vraví, 

lebo sluch toho, kto sa na začiatku pýtal, je v ten moment už uzavretý.  

Zo žiadnej strany sa človek neotvorí duchu – citu – „hlasu svojho vnútra“ – srdcu, ale všetko len 

hodnotí a porovnáva rozumom, presne tak neživo a mŕtvo, ako počítač. Potom sa ľudia divia, že 

ich nahrádzajú robotmi a boja sa, že to bude pokračovať. Lenže v čom sa takí ľudia od robotov 

líšia? Rozum človeka je tak isto hmotný ako počítač – robot, a tak isto aj funguje.  

Lenže to vnútro by sme my – ľudia mali mať iné. Mali by sme mu načúvať a ním zvažovať. A nie 

len chladným a vypočítavým rozumom.  

Takto zlyháva jedna pomoc pre ľudstvo za druhou, lebo ľudia sami odmietajú spolupracovať... . 

Lenže prečo? Prečo ľudia odmietajú Pravdu? Jednoduchú a jasnú, tak jasnú, že sa v nej nemôže 

ukryť klamstvo, lebo každý skúmajúci človek by ho v tej jasnosti a jednoduchosti hneď prehliadol. 

Veď je to predsa nad všetko ostatné vedieť, že čo zasadím, to zožnem, že na čo myslím, to sa mi 

stane, že čo konám sa mi vráti, že ak som naladený na hmotné, ostanem k hmotnému pripútaný 

a pôjdem so všetkým hmotným do rozkladu, lebo som sa na to z vlastnej vôle pripútal, ale keď 



usilujem o dobré a vyššie, tak sa do týchto vyšších a svetlejších úrovní aj dostanem, aby som sa 

tam mohol ďalej vyvíjať. Veď je to samotný pud sebazáchovy, ktorý musí ľudí nútiť, aby sa týmito 

vecami zaoberali. Lenže oni márnia čas na veci, ktoré majú nepatrnú hodnotu, lebo sú vnútorne 

príliš leniví, než aby sa zamysleli nad tým novým. 

Prečo ľudia vidia duchov? Veď aj veda už potvrdila existenciu života po smrti, existenciu 

reinkarnácie, paralelných svetov, existenciu UFA. Prečo tu tí mimozemskí bratia lietajú? Prečo 

má byť v ľuďoch utvrdený názor, že všetci tí mimozemšťania sú zlí, keď predsa ich tak mnohé 

dávne kmene považovali za dobrých učiteľov, až bohov? Prečo cirkvi taja spisy a čo teda taja, 

keď vravia Pravdu?  

To vás, ľudia, skutočne nezaujímajú odpovede na tieto a im podobné otázky? Sťažujete sa, že sa 

vám to či ono zlé v živote stalo a dokonca sa na Boha hneváte a máte tú drzosť mu niečo vyčítať! 

Čo vy si o sebe myslíte!? Že ten, ktorý stvoril celý tento vesmír a ďalších mnoho svetov nad ním sa 

stará o každého človiečika zvlášť? Veď len na Zemi je nás vyše 6 tisíc miliónov. On sa nestará 

o toho, či onoho. On vložil do stvorenia zákony, ktoré sa o všetko starajú a poslal nám poslov, aby 

nám ich vysvetlili, keď sme už neboli schopní ich sami spoznať. Dokonca svojich Synov a všetko 

sme to zmarili. Zabíjame ich a vysmievame. Akí sme len hlúpi. Teraz maríme pomoc ľudstvu opäť, 

pretože nie sme schopní sa poučiť a vzdať sa vlastného pohodlia pre pomoc svojim blížnym.  

Ešte na záver krátky príklad. Predstavte si, že človeku je daný majetok, aby pomohol pri šírení 

správy, ktorá má pomôcť zachrániť veľké množstvo ľudí. Lenže ako čas plynie a ako si človek na 

pocit vlastníctva zvyká, tak úplne prespí tú chvíľu, keď sa má rozhodnúť a daný mu majetok využiť 

pre pomoc na šírenie správy – Posolstva. Lenže keď nebude doručená správa, tak proti 

prichádzajúcemu nepriateľovi sa nebude mať kto postaviť a ten ľudí zabije a aj toho, ktorý 

nechcel použiť svoj majetok, alebo danosti, na takéto účely. A presne tak sa to aj stane, keď sa 

nevzchopíme. 

Žiaľ, dnes je situácia taká, že ku majetku sa dostane iba ten, ktorý ho už nie je schopný využiť pre 

Svetlo, lebo temno vládne všade a nadelí iba tým, ktorí ho už neohrozia. Naopak tí, ktorí by ho 

chceli správne využiť, tým je v jeho získaní všemožne bránené. 

Ľudia poučme sa už konečne a skúsme sa tomu tlaku, ktorý temnoty vytvárajú, postaviť! 

Skúsme zo seba každý dostať to najlepšie a dokázať činom, že sme ľudia, že v nás ešte cit úplne 

nevyhasol a že budeme bojovať za záchranu z temného bahna, ktoré sme si sami vytvorili 

v nevedomosti a ľahostajnosti voči dôležitým veciam! 

Keď budeme ochotní pomôcť blížnemu v pravej láske, 

len vtedy bude tiež pomoc daná nám, keď budeme v núdzi! 

 


