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TERMÍN VRCHOLU SÚDU
Na adresu Rádia Záchrana prišlo viacero dotazov, kde sa čitatelia pýtali
na názor na video, resp. aj textové informácie, ktoré sa šíria na internete a
v ktorých je spomínaný približný termín vrcholu Súdu. Keďže dotaz nebol
iba jeden, chceli by sme zareagovať touto formou. K spomínaným
informáciám povieme len toľko, že každý človek, ktorý ešte neuspal svojho
ducha, musí cítiť, že sa doba konca starého a nesprávneho blíži. V tomto
smere je treba chápať aj aktivity Rádia Záchrana, aby v čase, keď núdza
ľudí bude najvyššia, mohlo byť tým, ktorí úprimne prejavia záujem o
zmenu, ponúknuté to nevyhnutné na záchranu v tej dobe, ktorá nastane.
Zaoberanie sa konkrétnym dátumom, kedy k tomu príde, odvádza
pozornosť od toho podstatného, ktorým je samotné Slovo. Aby po ňom
mohol každý úprimne hľadajúci siahnuť, na to netreba čakať na spomínanú
dobu, ale je možné tak učiniť už dnes. A potom, kedy to bude, to si zatiaľ
nedovolí zatipovať nikto z nás, lebo stále zostáva hlavným aktérom ľudstvo
samotné, aj keď tie Božie zákony, stanovili aj tu presnú - konečnú hranicu,
lenže ako je uvedené v samotných posolstvách od Synov Božích: „O tom
dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.“
My, v kolektíve Rádia Záchrana, sme presvedčení, že potom, keď nastane
pre ľudstvo tá správna doba, tak my ju poznáme, ba začneme pôsobiť
tak, ako sme sa na to pripravili, ba v samotnom Slove je to zasľúbené!
Náš zámer teda nie je a ani nemá byť v pomoci pri určovaní termínov
Súdu, ale v tom, čo budú potom ľudia najviac potrebovať. A ten termín
samotný vlastne vyplýva už zo samotných týchto citátov z Doznievaní
k Posolstvu
Grálu:
„Buďte preto teraz pripravení! Doba vám privedie ľudstvo bližšie! Príde to
k vám prostredníctvom vysokého duchovného vedenia ako samozrejmosť!
Ak sa tomuto prúdu nebudete vyhýbať, splníte svoju povinnosť! Pristúpi
to k vám. Buďte odvážni, hrdí a slobodní! Nemáte sa žobravo uchádzať
o priazeň ľudí, ale iba vyhovieť tam, kde vás budú o to prosiť!“
„Teraz budú ľudia prinútení Bohom, aby to prijali, lebo oni
o tom musia vedieť, pretože by inak už nemohli duchovne stúpať nahor!“
„Keď sa teraz nečakane zrútia všetky opory medzi národmi, stratí sa viera
v moc peňazí, dôvera vo vedomosti rozumu a predovšetkým tiež až

pohasne posledný záblesk zdanlivého jestvovania ľudskej dôstojnosti,
potom. . .potom príde váš čas, nositelia svätého kríža! Budete
hlásať, musíte hlásať Pravdu, ktorej sa vám dostalo; lebo ľudia ju budú od
vás očakávať, budú o ňu prosiť, budú ju od vás požadovať, ak sa budete
chcieť zdráhať!“
„Ľudia to budú prežívať, aj keď sa tomu teraz vysmievajú. Ich duše majú
byť ťažkými otrasmi skyprené, a tým pripravené na vrúcne chcenie
prijímať. Potom už budú spoznávať bohatstvo môjho Posolstva, na ktorom
sa nezmení ani slovo, ale ono je a zostane, ako ho teraz dávam.“
„Ďakujte Pánovi, keď vám pomôže svojimi údermi, ktoré spätne pôsobiac,
musia na vás dopadať. Modlite sa a buďte pripravení k hodine najväčšej
ľudskej núdze zvestovať Slovo, ktoré som vám dal!“
„Ťažkým utrpením budú teraz ľudské duše uvoľnené a pripravené k
prijatiu Slova, ktoré im prinášam z Boha! A len tí k tomu ochotní vyjdú zo
všetkých útrap k novému bytiu.“

***
Nasledujúce riadky sú veľmi osobné, ale rozhodla som sa podeliť sa o ne
s čitateľmi, dôverujúc, že nebudú zneužité, ale naopak, snáď pre dobro
využité a budú snáď možno niekomu v jeho nazeraní inšpiráciou a snáď
i pomocou.
Nedávno sa mi stala taká bežná vec v živote človeka a predsa ma na
okamih vystrašila. Nevedela som, či nie som tehotná a nečakáme
s manželom do rodiny prírastok. Všetko by to bolo v poriadku a krásne
a takýto hosť do nášho domova by bol s láskou prijatý. Ale mňa odrazu
vystrašilo, či je vhodná doba, či toto je moja, naša cesta v tomto živote,
pretože túžim pomáhať a dávať tam, kde je najviac treba a túžim pomôcť
blížnym dostať sa ku Slovu Pravdy, ktoré je jedinou záchranou pre
ľudského ducha. Zľakla som sa, či som neuprednostnila nejaké osobné
túžby, naplnenie na bytostnej a nie na duchovnej úrovni, ktoré bude na
úkor mojej možnosti nasadenia v projekte Rádia Záchrana, keď príde onen
očakávaný čas – vysielanie Rádia Záchrana, v čase vypuknutia najväčšej
krízy, akú Zem a jej obyvatelia zažijú. Keď teda príde čas, kedy to, čo
túžime dávať, bude hladnými prebudenými dušami aj prijímané.
A preto, vytryskla z môjho ducha modlitba k Bohu. Prosila som
o usmernenie v zmysle Božích zákonov a o to, aby to dopadlo tak, ako to
bude najlepšie z ich pohľadu. A vtedy mi prišla odpoveď. Tak jasná a číra,

že by som sa o ňu chcela podeliť. Ťažko ale vyjadriť niečo také pozemskými
slovami. Pokoj, ktorý sa v duchu rozhostí, keď odrazu dostanete uistenie,
že sa ničoho báť nemusíte. Že nech to je a dopadne akokoľvek, bude to tak,
ako si to zaslúžite, nie inak. Že všetko bude tak, ako to bude najlepšie pre
mňa – a aj pre ostatných! To precítenie absolútnej dôvery v Božie zákony,
ktoré vedú spravodlivo naše životy, bez ohľadu na vyčíňanie temna, vždy
pre najvyššie dobro celku. Keď sa im oddáte a smelo, vedome a aktívne
plávate v ich prúde, je celkom jedno, čo sa deje na brehu a čo sa udeje
pozemsky.
Ale prečo to všetko píšem? Preto, lebo sa snažím poukázať na to, že žiadne
dátumy vrcholu Súdu nie sú vlastne dôležité, keď ste objavili a spoznali
Slovo Pravdy. Naliehavosť cíti každý a má na ňu dbať – pri práci na sebe
samom, pri vytrhávaní buriny, ktorá jeho dušu obrástla, pričom má byť –
voči sebe samému – neúprosný. A keď túži pomáhať druhým, šíriť Slovo,
tak tak prirodzene koná stále. A keď o Slovo nie je taký záujem, ako by mal
byť, lebo ľudia potrebujú ešte tvrdé údery, aby sa zobudili, tak sa
pripravuje na tú dobu a pri usilovnej príprave správny čas neprehliadne
a bude naň - aj v šírení Slova - PRIPRAVENÝ! Nech príde tá HODINA –
kedykoľvek!
Spoznaním presného času by nič nezískal, práve naopak, ochudobnil by sa
o ŽITIE života, ktorý má byť bez strachu a naplno prežívaný až do
najjemnejších odtieňov do poslednej chvíle. Bez neprirodzeného
„vypočítavania“
a
„chystania
sa
na
konkrétny
čas“!
Ako
napísala
Prakráľovná
v jednom
prirovnaní:
„Keď sa dozviete pred odchodom z domu, že bude pršať, zľaknete sa?
Určite nie, ale vezmete si dáždnik, aby ste nezmokli.“
Neznamená to teda tiež ani to, že odrazu pri zistení predpovede „dažďa“,
alebo domnelého termínu – zmeníme náhle svoje životy a „nebudeme
chodiť von“. Tie životy máme meniť – bez ohľadu na termín zvestovanej
Hodiny! A že čas tejto aktívnej zmeny môže kedykoľvek uplynúť, to nám má
byť jasné, rovnako ako to, že ak by naoko „tá Hodina nechodila“, nemá to
znamenať žiadne naše ochabnutie a spomalenie! Veď inak by bolo naše
úsilie
iba
obyčajnou
vypočítavosťou!
Máme všetko, čo potrebujeme a ak nám niečo chýba, je na čase poprezerať
si nastavené zrkadlo a niečo s tým začať robiť, aby sme sa nemuseli hanbiť,
keď Pán príde a budeme musieť skladať účty z toho, ako sme dokázali
využiť najväčší dar – Jeho Slovo!!! Vizitkou nám bude každému film nášho
života, ktorý ukáže, ako si TENTO DAR – V SKUTOČNOSTI CENÍME!
Ako
je
v Posolstve
Grálu
napísané:
„Ďakuj vrúcne za to, že ti Spasiteľ svojím Slovom znovu otvoril cestu

k odpusteniu tvojich hriechov a opusť to miesto s vážnym predsavzatím, že
pôjdeš touto tebe ukázanou cestou, aby si mohol dosiahnuť odpustenie.
Ale ísť tou cestou neznamená snáď len Slovo sa naučiť a veriť mu, ale
aj žiť podľa tohoto Slova! Veriť mu, považovať ho za správne, ale
nekonať vo všetkom podľa neho, by ti pranič neprospelo. Ba naopak,
bol by si na tom horšie, než tí, ktorí o Slove nevedia vôbec nič.
Preto sa prebuď, pozemský čas je pre teba drahocenný!“

