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Bevezetés

MINTEGY 75 évvel ezelőtt – 1923 és 1938 között – írta Abd-
ru-shin1 azt a 168 előadást, melyet később „Az Igazság fé-
nyében – Grál-üzenet” címen foglalt egybe és jelentetett
meg. A Grál-üzenet három kötetével egy átfogó, egyedülálló
mű jött létre, amely világos válaszokat ad a lét fontos kérdé-
seire, nélkülözhetetlen segítségeket nyújtva ezáltal az élet-
hez.

Megjelenése óta a Grál-üzenet újra és újra sok
igazságkereső embert érintett meg mélyen. Időközben 16
nyelvre fordították le, több mint 90 országban kapható, s
jelentősége folyamatosan nő az évtizedek múlásával. Éle-
tünk számos lényeges területén egyre csak fokozódik a biz-
tos tudásnak és az értékek ismeretének hiánya, s Abd-ru-
shin célja ezért mind fontosabbá válik: „Az emberiség fele-
melése és megnemesítése”.

Ez a könyv bepillantást szeretne nyújtani a Grál-üzenet
páratlan világképébe.

A most következő írások középpontjában a lelki válságok
állnak, melyek manapság szinte a „normális” élet részévé
váltak: szorongások és depressziók. Az ember ugyan nem
szívesen beszél belső világának ezen „betegségeiről”, de a
statisztikák azt mutatják, hogy gyakoriságuk drámaian nö-
vekszik.

1: A szerző polgári neve Oskar Ernst Bernhardt (1875–1941),
a németországi Szászország tartományban született, és az I.
világháborúig többek között színműíróként volt ismert. „Az
Igazság fényében – Grál-üzenet” című művét egy másik szerzői
név alatt írta. Üzenetét akarta a középpontba állítani, s tanítása
központjaként nem a saját személyére irányítani a figyelmet.
Ezért szólította fel olvasóit, hogy „ne a tanítás közvetítőjére, ha-
nem szavaira” figyeljenek: „Az arany az arany, akár egy herceg,
akár egy koldus tartja a kezében!”
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Tudományos felmérések mutatják, hogy a szorongás és
depresszió a magyar társadalomban is jellemző, ennek
nagysága a vizsgálati módszertől és populációtól függ.2

A lelki válságok mind az érintettek, mind hozzátartozóik
esetében gyakran nagy gyámoltalansággal, tehetetlenség-
gel járnak, és sokan úgy érzik, tehetetlenek az ilyen
problémákkal szemben. Az idevezető okok egyike, hogy
nem tudjuk, kik is vagyunk valójában, nem ismerjük való-
di lényünket. Az ember nem azonos fizikai testével, ami
időnként meghibásodik, hanem birtokoljuk a testet. Az em-
ber nem csak lélek – melyet élményeink és tapasztalataink
formálnak és alakítanak – hanem lelki világunk van. Mi ma-
gunk szellemek vagyunk, kezdetben szabad akarattal, de
függővé váltunk a belső fejlődésünk során meghozott té-
ves döntéseink miatt. Önmagunk szellemi természetének
felismerése minden törekvésünk kulcsfontosságú alapját
kell képeznie, hogy le tudjuk győzni a lelki válságokat.
Ezért nyújt életünk legfontosabb összefüggéseinek ismere-
te, ahogy azt a Grál-üzenet kinyilatkoztatja, nagyon értékes
segítséget.

Ennek az írásnak az általános részét, melyet főleg Su-
sanne Barknowitz, egy tapasztalt terapeuta írt, Abd-ru-
shin, Az Igazság fényében, Grál-üzenet című művéből vett
válogatott előadások, majd segítő jellegű idézetgyűjtemény
követik.

2: Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai
társadalomban, szerk. Dr. Kopp Mária, Semmelweis Kiadó 2008.
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Mindezek arra hivatottak ösztönözni az Igazságot kere-
ső olvasót, hogy behatóbban foglalkozzon a Grál-üzenet-
tel. Abd-ru-shin műve a könyvesboltokban vagy közvetlenül
a Verlag der Stiftung Gralsbotschaft3 magyarországi test-
vér-alapítványán keresztül érhető el:

Grál-Világa Magyarországi Alapítvány
6701 Szeged Pf. 244
Tel.: 70 535 17 75
E-mail: info@gralfuzetek.hu
www.gralvilaga.hu

3: A Stiftung Gralsbotschaft (Grál-üzenet Alapítvány) egy közhasz-
nú szervezet, melyet 1951-ben alapítottak a Grál-üzenet és más,
a Grál-üzeneten alapuló írások világszerte történő terjesztésé-
re. Az alapítvány alapszabályzata többek között „Abd-ru-shin
műveinek terjesztése által a szellemi és erkölcsi területen való
egyetemesség elősegítését” jelöli ki célul.
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