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K PRÍSPEVKU DRZOSŤ

Pred niekoľkými dňami sme sa rozlúčili s rokom 2015. Nový rok zaklopal na naše dvere a
dožaduje sa vstúpiť. Dozneli vinše, gratulácie a eufória z príchodu nového roka. V tomto čase si
mnohí dávajú rôzne predsavzatia, ktoré väčšina aj tak nikdy nesplní. Začiatok roka je už taký.
Veľa ľudí však v tomto začiatku cíti nedefinovanú predtuchu niečoho dôležitého, čo zmení
natrvalo náš doterajší život. Napätá situácia vo svete je toho dôkazom. Hlavne v politickej oblasti
sme svedkami rýchlo sa meniacich udalostí, akoby nám ich zámerne niekto servíroval cez svetové
médiá, ovládané temnou rukou. Politickí lídri už nedokážu nájsť spoločnú reč a urovnať napätie
vo svete. Aby zabránili vzniku občianskych vojen, prekrúcajú skutočnosť, čím sa zamotávajú do
ešte väčšej pavučiny lží a problémov. Každý, kto aspoň trochu vníma toto dianie, vidí, že situácia
je neriešiteľná aj v otázke prílivu utečencov. Zažívame veľké sťahovanie národov. Oveľa väčšie
ako v minulosti, kedy nebola Zem taká zaľudnená a územia neboli rozdelené tak, ako je tomu
teraz.
Pri spätnom pohľade na rok 2015 zisťujeme, že to bol rok plný katastrof v každej oblasti života.
Svet sa ocitol v bode globálnych zmien a na pokraji vojnového konfliktu. Málo chýbalo a rok 2015
mohol byť aj začiatkom tretej svetovej vojny. Zmeny vlád podľa scenára najvyššej, skrytej moci
planéty boli na dennom poriadku. Dnes už nie je ničím novým, že silný štát násilím, niekedy aj so
zbraňami, zvrhne vládu v štáte, ktorý je v jeho záujme ovládnuť. Zvrhne prezidenta, alebo
panovníka, ktorého označí za tyrana, zinscenuje v krajine prevrat a nastolí v nej bábkovú vládu,
ktorú potom riadi tak, aby mal z bohatstva krajiny prospech. Ironické na tom je, že takýto štát
drzo vyžaduje od celého sveta, potvrdenie správnosti svojho konania. Ľuďom postihnutej krajiny
sa podsúva falošná sloboda, ktorá ich potom vedie preč z krajiny za vidinou lepšieho života, teda
do krajiny ktorá je im označená ako raj na zemi, do Nemecka. Títo ľudia, vytrhnutí zo svojho
prostredia, ktoré jediné bolo pre nich to pravé, sú v novom živote stratení a nebudú sa vedieť
nikdy prispôsobiť životu, aký sa žije v krajine, do ktorej prišli.
Okrem politických a ekonomických katastrof sme zažili aj zmeny v počasí. Celý rok sa niesol v
znamení neustálych výkyvov počasia. Zvykli sme si, že nám už nehovoria o klimatických zmenách,
ale o zmene klímy. Možno už žijeme v dobe, v ktorej naše deti nebudú poznať ročné obdobia tak,
ako sme ich zažívali v minulosti. Prichádzajúce zmeny a katastrofy, ktoré budú pokračovať aj v
roku 2016 sa musia ešte viac zhustiť a dozrieť do okamihu, kedy to už ďalej nepôjde, lebo sa
ocitneme na konci, kedy už nebude možná žiadna náprava a zákonite dôjde k zrúteniu. Možno, že
rok 2016 zavŕši jednu éru ľudstva a uzavrie etapu „moderného človeka“ tak, ako je to vysvetlené
v príspevku „Strnulosť“.
Tým, že sa narušila rovnováha Zeme, rok 2015 preletel závratnou rýchlosťou a nezaujímal sa o
to, či mu stačíme svojim tempom života. Akoby sa deň skrátil a nemal už svojich 24 hodín. Čas,
ako ho vnímame my, je len v našej najhrubšej hmotnosti, vo vyšších svetoch čas neexistuje. To len
my bojujeme s časom, ktorého máme stále menej.
V mojom okolí vnímam dve skupiny ľudí. Jedna skupina ľudí cíti tento nedostatok času,
uvedomujúc si, že im hodiny dňa nestačia na splnenie svojich povinností. Títo ľudia sa však
nevedia zastaviť, porozmýšľať o zmysle života, alebo len tak byť. Nesnažia sa ani poľaviť z tohto
tempa, chcú všetko stihnúť načas, a aj stíhajú, až kým nedôjdu do bodu, kedy prestávajú zvládať
tento nápor a dôjde k násilnému vytrhnutiu z tohto kolotoča buď chorobou, alebo inou vážnou

životnou situáciou. Pri takejto životnej rane človek dostáva príležitosť urovnať si svoj vzťah so
sebou samým, so svojim vnútrom a hlavne so svojim Bohom. Či si to človek potom uvedomí a
zmení svoje postoje, záleží na stave jeho ducha. Ak v duchu ešte tlie iskrička svetla, je nádej na
záchranu, človek sa začne pozerať na svet inými očami, vidí súvislosti, vidí pokrivenie vo
všetkých oblastiach života a začne pomaly stúpať. No ak duch už upadol do nebezpečného spánku,
potom nie je šanca zachrániť sa, lebo svojim pohľadom vidí svoj zabehnutý život ako správny, aj
keď cíti zmeny. Prípadnú životnú ranu považuje za náhodu, za ktorú nechce prijať zodpovednosť.
Druhá skupina ľudí zase prežíva dni v ničnerobení, nude a pasivite. Títo ľudia už ani nevidia, ani
necítia zmeny okolo nás. Chceli by len „prežiť“. Prežiť čo? Oni ani netušia, že po tomto „prežití“
nastane ozajstné prežívanie podľa zákonov nášho Stvoriteľa, ktoré ich nemilosrdne začlenia tam,
kam podľa stavu svojej duše patria. To, či v tele drieme nezrelý duch, možno vytušiť zo
správania ľudí, z ich postojov. Bez vlastného názoru prijímajú všetko, čo im médiá ponúkajú,
nesnažia sa pochopiť závažnosť doby, ktorú prežívame. Správajú sa ako ovce idúce na porážku,
bez presvedčenia, bez slobody, bez viery. V nevedomosti sa vlečú týmto, tak rozhodujúcim
životom, že ani netušia, že každú chvíľu môže nastať koniec starého spôsobu života, ale aj ich
existencie. Niektorí aj môžu namietať, že im sa vodí dobre, sú relatívne zdraví, niektorí aj hmotne
zabezpečení, možno povedia, že sú aj šťastní. Takto zmýšľajúcich je dnes väčšina. Veď k tomuto
stavu boli po stáročia vedení najvyšším pánom temna, ktorý chce mať vo svojej moci celé ľudstvo.
A ono sa ochotne necháva viesť do stále väčšej temnoty. Ľudia zatvárajú oči pred realitou,
nevidia všetky tieto zmeny okolo nás, nevidia, ako sa zmenila Zem, ako vymierajú celé rastlinné a
živočíšne druhy, nevidia, ako sa hmotnosť rozpadá nám nepochopiteľným tempom.
Rok 2016 bude možno rokom, ktorý ukončí tento zničujúci stav. Možno to bude rok, kedy ľudia
konečne padnú na kolená a budú prosiť Boha o ukončenie tohto trápenia. Potom všetci, ktorí
budú na ceste za Svetlom sa môžu tešiť na príchod Imanuela.
Rádio Záchrana praje všetkým, ktorí majú v sebe dostatočné uvedomenie, aby bol pre nich rok
2016 rokom ich záchrany, aby našli svoj stratený smer a aby neustúpili ani v jedinej sekunde
života od svojho presvedčenia. Práve pre tých uvediem úryvok z prednášky Veľká očista, ktorý
nech
je
pre
nás
povzbudením
do
nastávajúcich
dní
roka
2016:
„Vy však, ktorí sa usilujete stúpať nahor, vy budete oslobodení od akejkoľvek hávede
a všetkých nástrojov temna, ako ste už oslobodení Svätým Svetlom na dlhý čas od
samotného kniežaťa temnôt! To preto, aby ste mohli natoľko zosilnieť, že sa ho nebudete
musieť obávať. Čoskoro sa celá zem, ktorá vás nosí vznesie s vami do čistejších a svetlejších
nív. A keď budete môcť opäť dýchať čistotu, keď od vás odpadne všetko, čo vám
zatarasovalo jasný výhľad ku Svetlu, až potom pozerajúc naspäť spoznáte, aké odporné
bolo bahno, v ktorom ste doteraz žili. Až pri pohľade naspäť sa vás zmocní nevoľnosť,
zdesenie, ... a .... možno ... vo vás potom vykvitne aj časť tej vďaky, ktorú ste mali už dnes
vzdávať Bohu za veľké dielo lásky, ktoré na vás touto očistou naplňuje!“

