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VIANOCE
Idú najkrajšie sviatky v roku, ale pri sledovaní ľudských aktivít, pre prípravu sa na ne, ešte zdravý duch sa musí
so smútkom, ba až odporom, odvrátiť od tohto diania. Namiesto pravého zámeru zo Svetla, ba najväčšej pomoci
pre ľudských duchov, urobili títo z tejto pomoci, najvážnejší poklesok. Zostala iba šou, obchod a rútenie sa do
hlbín!
Ja som sa intenzívne teraz zaoberal možnosťou, navrátiť týmto sviatkom ten pravý zámer, ktorý pre nás Svetlo
pripravilo narodením Ježiša. Hľadal som spôsob pravej oslavy tohto diania aj so spomienkou na minulosť, teda
do obdobia, keď tieto sviatky ešte mali aspoň náznak tej pravej hodnoty. Rozhodol som sa vybrať z toho
prežívania z minulosti tie správne aktivity, ale ich zároveň obohatiť o to naše nové, ktoré od tej doby nám bolo
znovu ponúknuté. Rozhodol som sa, pri štedrovečernom stole sa vrátiť do doby, kedy nám, deťom, naši rodičia
čítali z Biblie, ba spoločne sme spievali k tomu určené piesne, ktoré sa potom chodili aj spievať ku susedom pod
okno a tak sa so známymi stretnúť a veseliť sa. Aj keď už aj ten spôsob oslavy mal nádych iba pozemských
radovánok, predsa v ňom zostalo aspoň časť oslavy tohto významného diania z minulosti.
Intenzívne som hľadal v Slove Posolstva Grálu prednášku, ktorá by bola nie iba oslavou tej pravej osoby, ale
zároveň aj pomocou pre nás samotných, ale hlavne pre tých, ktorých máme okolo seba. A to mám na mysli aj
tých, ktorí nám teraz tak intenzívne strpčujú život, ba nevediac o tom, škodia najviac sebe. Myslím, že sa mi
podarilo nájsť takú prednášku, ktorá by sa mohla stať pomocou, ba zaslúži si, aby sme si ju na tento sviatok
prečítali,
alebo
prípadne
vypočuli,
lebo
ju
máme
aj
v
audio
forme.
Je
to
prednáška
č.
63:
„Ja
som
vzkriesenie
i
život,
nikto
neprichádza
k
Otcovi,
iba skrze
mňa!“
Bolo by také krásne, keby si ľudia v dnešnej dobe, prečítali aspoň túto jednu prednášku, ktorá by im dokázala
otvoriť ich slepé oči, ba myslím, že by dokázala vyburcovať aj tých, ktorí sú zatiaľ ľahostajní, alebo dokonca
strpčujú život okoliu a to aj tí, ktorí si už myslia, že ich sa to netýka, lebo sú už na tej druhej strane a myslia si,
že je to pre nich prežitkom. Už iba takéto spoločné čítanie, alebo počúvanie, by splodilo to pravé spojenie so
Svetlom a určite obohatilo tento významný deň o tú pravú hodnotu.

Prednáška č. 63 ,,Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!“ v audio podobe voľne
na stiahnutie TU

