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ZMENA - VYSVETLENIE
Vážení
poslucháči
čitatelia!
Už sme sa viackrát v kolektíve Rádia Záchrana rozhodli, že na stránku budeme dávať menej
príspevkov, lebo naša aktivita, je aj tak nie adekvátna, ba podľa ohlasov niekedy zbytočne
provokatívna. Pri každom novom príspevku sme boli v očakávaní, že práve teraz sa to zmení a
budeme
vypočutí,
ale...
stále
rovnaká
hluchota
a
slepota.
Lenže potom sme sa vždy znovu „rozbehli“, ako keby sa už ľudia zmenili. Stránku navštevujú
prevažne skalní čitatelia, ktorí naše „rozumy“ vlastne nepotrebujú, nakoľko Slovo už poznajú a
majú, ba dokážu si ho vysvetľovať pre seba potrebným spôsobom. Keď spätne prehliadneme naše
príspevky, tak sme sa venovali vlastne už všetkým pálčivým otázkam z nášho života, ktoré boli,
ale aj neboli, medializované. Cieľom našich príspevkov bolo privedenie hľadajúcich ku Slovu
Pravdy, ktoré dáva odpoveď na každú otázku a má slúžiť ako mapa pre tých, ktorí túžia vyvinúť
svojho ducha a vrátiť sa do duchovnej ríše – do raja, kde budú v užitočnej činnosti a v šťastí, žiť
večne. Dokonalejšie nedokáže splniť tento cieľ ani jeden náš príspevok. A výsledok zostáva
rovnaký!
Preto budeme odteraz využívať vhodne obnovu už starších príspevkov, ktoré sa budú javiť
aktuálne pre súčasné problémy, ktoré sa vyskytnú. Až sa objaví nový, ešte neriešený problém, tak
na ten budeme adekvátne a novodobo reagovať. Ak predsa navštívia našu stránku úprimne
hľadajúci jednotlivci, svoj účel pre nich splní a nasmeruje ich ku Slovu.
A naše aktivity sa zatiaľ presunú na doladenie aktuálnych doriešení samotného projektu rádia.
Písanie príspevkov u nás odsunú skutky, ba aj aktivity, o ktorých isto vieme, že budú užitočné a
padnú na správnu pôdu. Rečí bolo na dnešnú dobu už dosť a našou úlohou je síce šíriť Slovo, ale
iba tam, kde bude vítané a žiadané.
A tá doba ešte nenastala a dovtedy sa budeme správať podľa teraz napísaného!
Keď tá doba nastane, chceme byť čo najlepšie pripravení a každý potom bude mať možnosť Slovo
získať,
ba
aj
poučenie
k
prežívaným
udalostiam.
Pre všetkých, ktorí už Slovo našli, čiže aj pre nás, platí, že nemáme žiť v nedočkavosti
zasľúbených udalostí. Všetci totiž vďačíme za šancu, ktorú sme dostali v ich odsunutí! Keby to tak
nebolo dopadlo, už by sme boli aj my vymazaní z knihy života. Doprajme tej možnosti aj iným a
počkajme na dobu, keď sa aj oni dostanú do pozície núdze, iba ktorá dokázala zobudiť aj nás.
Zatiaľ popri aktívnych prípravách na šírenie Slova v dobe, kedy bude žiadané, snažme sa aj
naďalej dávať blížnym seba tak, ako je nám to radené v samotnom Slove:
„Teraz máte byť vy dávajúcimi, vedúcimi nahor zo všetkej núdze! Vy to však nedokážete keď
držíte mosty vysoko vyzdvihnuté. Dávajte sa ľuďom, ako som sa ja vám dal! Potom budete
pravými bojovníkmi Boha tu na zemi! Až potom splníte svoju úlohu!
Radostné zvolanie už vzbudilo nejedného ducha, úsmev utíšil nejednu bolesť a pohľad plný
porozumenia
vdýchol
nejednej
slabej
duši
sebadôveru!
Akí ste však len boli dosiaľ chudobní vo vašom duchovnom bohatstve, keďže ste ho nechceli
použiť na to, aby sa iní z neho tešili a osviežili. Jedine radosť iných pôsobí nanovo oživujúco
a osviežujúco na ducha! Vy prijímate, ak svojou radostnou mysľou obšťastňujete duchovne
túžiacich, obveseľujete bojazlivých a posilňujete slabých! K tomu som vám dal všetko
a napomínal vás, že máte svoju hrivnu zúročiť!“

Aj keď je v nás túžba dať im Slovo samotné, pretože vieme, že len to im poskytne trvalú slobodu,
dokonalé naplnenie a možnosť záchrany, musíme rešpektovať slobodnú vôľu ľudí a tiež mať v úcte
Slovo a ponúkať Ho LEN hľadajúcim! Bolesť, ktorú cítime a sklamania, ktoré prežívame pri
nezáujme o tento POKLAD pokladov, nech je akokoľvek hlboká, nedá sa isto ani porovnať
s bolesťou a sklamaním, ktoré sme i my v minulosti spôsobili svojim nezáujmom, ak nie dokonca
nesprávnym postojom, samotným Vyslancom Svetla, ktorí nám Ho prišli zvestovať!
Udržujme krb svojich myšlienok čistý, usilujme o spravodlivosť a dávajme blížnym každodenne to
najlepšie zo seba, buďme aktívne užitoční na prípravách na šírenie Slova, - prosto žime naplno
podľa Božích zákonov a vytrvajme verne vo svojom snažení! Potom splníme svoj cieľ a poslúžime
ako ten posledný pomáhajúci článok v diele veľkého Súdu, ktorým Pán očistí svet od všetkého
temna!
Kiež sa nám darí spôsobovať Svetlu už len radosť a kiež všetko úsilie prinesie toľko plodov, koľko
je ešte možné!

