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VIANOCE
- výber zo Slova Pravdy od Abdrushina
Svätá je spomienka na tento deň, lebo to bola slávnostná chvíľa, keď prišiel na túto zem Syn Boží.
Nesmierne významná pre ľudstvo a celé stvorenie. Jasot prebiehal všetkými sférami, lebo to
znamenalo
ranné
svitanie
pre
duchovné
oslobodenie
zo
zovretia
temnôt.
Z ušľachtilej radosti si ľudia blahoželali pri každom opakujúcom sa výročí nádhernej udalosti
a vzájomne sa obdarovávali, aby i v iných ľuďoch prebúdzali radosť. Tak tomu bolo zo začiatku!
Dnes je však pre ľudí tento sviatok vo väčšine prípadov len príležitosťou k výmene darčekov. Len
ku tomu sa upiera myseľ ľudí po celé týždne. Hlbšie to už do ľudí nepreniká. Nanajvýš sa to
považuje za sviatok detí, zatiaľ čo rodičia len stoja vedľa ozdobeného stromku a spomínajú na
vlastné
detstvo.
Kto si pri tom ešte spomenie na pôvodný zmysel sviatku, na hlbokú vážnosť, ktorá k nemu dala
popud. Kto prijíma dar, ktorý mu priniesol Spasiteľ, kto sa s úsilím vzchopí nahor pod osvetleným
stromcom s pevným predsavzatím, že bude žiť v budúcnosti podľa tejto Pravdy, aby aj pre neho
mohli svitnúť ranné zore duchovnej slobody! Hľadajte, choďte od domu k domu, od mesta
k mestu. Unavení klesnete, aj keď ste nenašli jediného človeka, ktorého vnútorné cítenie by
v tento
sviatok
radostne
na
to
pomyslelo.
Tejto chyby sa nemáte dopustiť, ale máte sa vyvíjať tak, aby ste postupne v sebe oživili Pravdu,
kvôli ktorej prišiel Ježiš na svet. Máte si vybojovať slobody ducha, to znamená: Zbaviť sa každej
temnej záťaže! Toho však môžete dosiahnuť, len keď sa vcítite do oného veľkého chcenia, ktoré
nesie
stvorenie!
Vycítiť vôľu svojho Stvoriteľa, aby ste šli s ňou v zhode, to je najvyššie životné umenie. V tom
totiž spočíva veľké slúženie, ktoré sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože keď zaujmete
správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám! Potom vás už nestretne
žiadne utrpenie, žiadne nešťastie strasť a vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás musí priviesť do ríše
Otca.

SLOBODA
Až keď ľudská duša vstúpi do jemnohmotnej ríše, až potom sa jej pozvoľna dostane znova
poznania
o
všetkom
tom,
čo
tu
na
zemi
smela
prežívať.
Napriek tomu, že aj to je iba tieňom obrovskej moci skutočného diania, predsa stačí na to, aby
každú ľudskú dušu čo najhlbšie rozochvelo! Sotva môže uveriť tomu, že to všetko smela prežiť,
tak mnoho Božej milosti sa jej v tom zjavuje. Naplnená tým, rada by týmito pozemskými ľuďmi
zatriasla a vyburcovala ich, aby prelomili svoju povrchnosť a všemožne sa snažili už teraz tieto
milosti
vyciťovať
silnejšie
ako
doteraz.
Lenže daromná je námaha! Pozemský človek sa stal voči tomu vlastnou vinou príliš otupeným.
Vynakladaním najhorlivejšej námahy na svojich bludných cestách stal sa toho neschopným.
S krvácajúcim srdcom sa odvracia preto opäť každá duša, prebudená v jemnohmotnej ríši, pretože
s hlbokou ľútosťou poznala, že ani ona sama nebola tu na zemi inou a že nemôže preto očakávať
viacej od tých, ktorí žijú ešte tu na zemi.
Jedno ma však pri tom utešuje! Je to zadosťučinenie pri každom posmechu, každom výsmechu,
pri každej ohováračskej poznámke alebo pri každej známke lenivej ľahostajnosti ľudí: Moje
poznanie, že každý z týchto ľudí svojim konaním a myslením sa súdi na tom slove, ktorého
veľkosť nechce vidieť a okolo ktorého prechádza ešte bez povšimnutia. Utešuje ma vedomie toho,

že človek každým slovom, ktoré preriekne o mojom posolstve, vykonáva sám nad sebou
svoj vlastný rozsudok, v ktorom je pre neho skrytá skaza alebo život!
Zmocnila sa ma hrôza, pretože som videl, že ľuďom už nemožno pomôcť inak, než im ukázať tú
cestu,
po
ktorej
musia
kráčať,
aby
unikli
zničeniu.
To ma urobilo nevýslovne smutným; lebo pri dnešnom stave ľudstva, môže nastať
iba jeden koniec: Istota, že väčšia časť celého ľudstva musí byť bezpodmienečne zatratená,
pokiaľ
mu
bude
ponechaná
slobodná
vôľa
k akémukoľvek
rozhodovaniu!
Slobodná vôľa rozhodovania nemôže však byť podľa zákonov stvorenia odňatá ľudskému
duchu nikdy! Ona spočíva v druhu ducha! A na tom, teda sami na sebe, zrútia sa teraz veľké
masy
v terajšom
súde!
Každé jednotlivé rozhodnutie človeka prináša mu cestu, po ktorej musí putovať stvorením a to i tu
na zemi. Tie drobné obtiaže jeho povolania a nutného všedného života sú pri tom len vedľajšími
vecami, ktoré často ešte vyplývajú z následkov dobrovoľných rozhodnutí z dávnej minulosti.
Lenže iba rozhodnutie je pre ľudského ducha slobodné! S rozhodnutím zapína samočinne páku,
ktorá uvoľňuje pôsobenie zákonov Božích vo stvorení podľa druhu rozhodnutí! Taká je slobodná
vôľa, ktorú ľudský duch vlastní! Spočíva len v bezpodmienečnej slobode rozhodnutia. Duchovné
rozhodnutie vyvoláva však ihneď doteraz tajuplné, samočinné pôsobenie vo stvorení, ktoré bez
vedomia ľudského ducha rozvíja ďalej taký druh chcenia, aký spôsob v rozhodnutí, až do zrelosti,
a tým do konečného rozuzlenia, sa naraz náhle objaví podľa sily pôvodného rozhodnutia, a posily,
ktorú tento druh na svojej ceste stvorením ešte dostal od rovnakého druhu.
Dôsledky každého vlastného rozhodnutia musí potom človek znášať sám. To nemôže a nesmie
pociťovať ako nespravodlivosť; lebo v konečnom prejave je vždy iba to, čo obsahovalo
rozhodnutie. Lenže pri konečnom účinku to postihne iba pôvodcu rozhodnutia, aj keď toto
rozhodnutie bolo určené inému. Pri konečnom účinku je veľmi často pôvodné rozhodnutie
u pôvodcu už dávno zabudnuté, jeho chcenie a jeho rozhodnutia sú v tejto dobe často úplne iné,
alebo sú pravým opakom predošlých, ale následky niekdajších rozhodnutí bežia však ďalej aj bez
jeho
vedomia
svojim
zákonitým,
samočinným
postupom
až
ku
koncu.
Človek stojí vždy uprostred dôsledkov všetkých svojich rozhodnutí. O mnohých však už vôbec
nič nevie a vôbec na ne nemyslí, preto pociťuje ich často ako nespravodlivosť, ak ho zasiahne
neočakávane ten alebo onen konečný účinok. Tým sa však nemusí znepokojovať. Nezasiahne ho
nič, ku čomu by sám nedal kedysi podnet a čo sám kedysi nejakým rozhodnutím doslovne
nevyvolal k životu, čo teda „nepostavil“ do stvorenia pod pôsobenie zákonov, aby sa to prejavilo!
Nech je to v myslení, reči alebo konaní! On nariadil k tomu páku. Pôvodom všetkého
je jeho chcenie
a
každé
chcenie
je
už
rozhodnutím!
Lenže z neznalosti zákonov stvorenia kričia ľudia vždy o nespravodlivosti a pýtajú sa, kde je tá
preslávená slobodná vôľa človeka! Učenci o tom píšu a hovoria, zatiaľ čo v skutočnosti je to
všetko také jednoduché! Slobodná vôľa môže vlastne vždy spočívať len v schopnosti slobodného
rozhodnutia, nikdy nie v niečom inom. A táto je a zostane ľudskému duchu pre jeho cestu vo
stvorení vždy zachovaná. On pri tom zabúda alebo nedbá na jednu dôležitú skutočnosť: že napriek
všetkému je a zostane iba tvorom, plodom tohto neskoršieho stvorenia, ktorý vznikol z jeho vždy
platných a nezmeniteľných zákonov a nemôže preto tiež nikdy ich obísť, alebo ich nedbať!
Prejavia sa, či chce alebo nechce, či sa mu to zdá vhodné, alebo nevhodné. On v tom
neznamená nič tak, ako dieťa samo idúce na prechádzku, môže sa vybrať na cestu podľa svojej
vôle, potom je však podrobené druhu tejto cesty a je potom ľahostajné, či sa dá po nej kráčať
dobre
alebo
zle
a či
je
na
konci
krásny
cieľ
alebo
priepasť.
Každým novým rozhodnutím človeka vzniká teda nová cesta a tým nové vlákno v koberci jeho
osudu. Staré, dosiaľ nerozuzlené cesty bežia však navzdory tomu pred novšími ďalej a to tak
dlho, až úplne prebehnú. Nie sú teda ešte odrezané novou cestou, ale musia byť ešte prežité
a preputované až do konca. Pri tom sa križujú mnohokrát tiež staré cesty s novou a privádzajú tak
nové obraty.

Všetko pôsobí pri tom vo stvorení živo a človeku je nemožné na tom niečo zmeniť, lebo toto
pôsobenie je okolo neho a nad ním. Tým stojí v zákonoch a pod zákonmi stvorenia.
V mojom posolstve nájdete cestu ako by ste s istotou prešli touto bludnou záhradou dôsledkov
vašich
rozhodnutí
a dosiahli
svetlých
výšin!
Stavia sa vám však tu pritom do cesty ťažká prekážka! Je to prekážka, ktorá vo mne vzbudila
hrôzu, pretože to všetko musíte vykonať vy sami, každý celkom sám za seba.
Pre záujemcov ponúkame možnosť vyššie uvedené citácie si vypočuť aj v podobe audio nahrávky,
ktorú si môžu vypočuť a stiahnuť tu.
(Záujemcovia o audio nahrávku nech nám napíšu na email rádia)

