1. august 2016 a doplnené dňa 5. augusta 2016 na konci príspevku

ZNAMENIA SÚDU
„Nespočetné sú znamenia, ktoré ohlasujú začiatok konečného súdu, lenže ľudia sa
popri nich náhlia v domnení alebo sebaklame, že to všetko už často bývalo.
Pritom ale zabúdajú vzájomne porovnávať pomery, za akých sa to, alebo ono už
predtým prihodilo. Sú v tom veľmi veľké rozdiely, ktoré sa nesmú prehliadať, ak
chceme správne posudzovať.
Predovšetkým nesmie byť človek tak bojazlivý, zbabelý alebo povrchný, aby chcel
nevšímavo
prechádzať
popri
terajšom,
bezpodmienečne
nápadnom nahromadení udalostí, či už sú to prírodné alebo hospodárske
katastrofy, vraždy a samovraždy, politické zmätky, zápasy o pozemskú moc medzi
štátmi
a cirkvami
a všetko
ostatné.
Ešte nikdy nebolo toto všetko súčasne tak veľmi nahromadené, ako je to dnes. Už
len to by muselo každého uvažujúceho človeka upozorniť na urýchlenejšie
pôsobenie, ktoré sa viditeľne hromadí, muselo by to prebudiť tušenie o mocnom
uzavieraní kruhu sveta vyššou mocou, než je vôľa a šikovnosť ľudí, a tušenie
o odplate
s tým
spojenej.
To nesprávne v tom zhynie a zostane iba dobré. Dobré alebo nesprávne sa však
pri tom nemeria podľa ľudských predstáv, ale iba podľa Božej vôle!“
A skutočne sa deje podľa tohto zasľúbenia Pána. Práve v dobe vlády temna, keď
všetko svetlé trpí a temno slávi jeden triumf za druhým, prišli zhora znamenia ako
podpora pre všetkých ľudí dobrého chcenia, aby vo svojej práci pre Svetlo
neustávali a vydržali, pretože dianie na Zemi je zo Svetla videné, ba aj riadené, aj
napriek tomu, že slobodná vôľa musí byť ľuďom stále zachovaná. Zároveň sú tieto
znamenia výstrahou pre tých, ktorí stále váhajú, aby pozdvihli svoje zraky a otvorili
svoje vnútro.
Pred pár dňami jeden z aktivistov Rádia Záchrana našiel na zemi symbol. Jednalo
sa o mincu – 1 korunu slovenskú! Okrem radostného pohľadu na ňu, ho ale
upútal aj obraz, ktorý táto minca nesie:

Väčšina našich čitateľov vie, že Slováci majú určité duchovné poslanie, učiť ostatné
národy novému poznaniu Vo Svetle Pravdy tesne pred koncom starej doby.
Prakráľovná, nám na prelome tisícročí priniesla najjednoduchšiu verziu Slova,
otvorila 3. Fatimské proroctvo a sľúbila narodenie Imanuela, Syna Človeka
a Kráľa tisícročnej ríše, ktorá má nastať na Zemi po súde. Lenže jej neprijatím
a odmietnutím sme o Ňu prišli, podobne ako o tú slovenskú korunu.
Táto Vyslankyňa to tušila a predpovedala nám, že sa s Imanuelom vráti, v čase
únosu vyvolených – teda v čase zasľúbeného príchodu v oblakoch, v núdzi ľudstva.
To, že sa objavila a zo zeme bola zodvihnutá minca s podobizňou Božej Matky
a Imanuela, berieme ako symbol ich návratu, teda ich príchodu - v oblakoch –
k záchrane vyvolených. Tomu musí predchádzať „Veľká očista“ a s ňou spojené
hlásanie čistého Božieho Slova medzi ostatné národy, k čomu bol určený slovenský
národ. Je tiež symbolické, že práve splnenie tohto poslania má slovenskému národu
priniesť korunu, ale v zmysle – kráľovskú korunu, pretože má zvládnuť prelomiť
jarmo, ktorým temno dosiaľ chytilo každý vyvolený národ a stať sa kráľovským
národom, ktorý po súde bude môcť prebývať v blízkosti Imanuela – Syna Človeka –
Kráľa celého Stvorenia. Žiaľ, zatiaľ to ale s „korunovaním národa“ nevyzerá veľmi
ružovo,
aj
keď
stále
sa
to
môže
zmeniť.
Berieme to teda ako veľké znamenie a tiež povzbudenie, aby sme v tejto dobe
neupadli, ale pevne a verne vydržali v našej činnosti, našej snahe vyplniť toto
zasľúbenie, aby sme si tú korunu ozaj zaslúžili, aj keď nám o ňu vôbec nejde, naše
vnútro túži len pomôcť a pričiniť sa, aby sme ako ľudia konečne niečím prispeli
k našej vlastnej záchrane a nechceli stále len niečo očakávať bez toho, aby sme
sami priložili ruku k dielu.
Pre niektorých by v rozhodovaní mohol byť nápomocný aj nasledujúci text od
Čecha, ktorý tiež potvrdzuje a uznáva pani Makedonovú, ale ako prorokyňu:
http://www.ragauian.cz/fatimske-zjeveni-3-stopy-kam-se-podivas-a-podezreni-semeni-v-jistotu/
Aj keď z týchto textov zaváňa ctižiadosť a možno túžba po zviditeľnení, je v nich
zozbieraných veľa presvedčivých informácií, pre všetkých tých, ktorí driemu v
klietkach
cirkví.
Dotyční duchovedci sa hrabú a pátrajú v starých spisoch, v ktorých je už objaviť
pravdu veľký problém a nevedia, že ľudstvo nezostalo 2000 rokov bez pomoci, ale
dostávalo z Pravdy vždy novšie a priliehavejšie poučenia, v ktorých máme všetko
potrebné a dôležité objasnené, ba že dokonca už aj tieto nové Slová Pravdy, bola
snaha sfalšovať rovnako, ako tie staré, v ktorých sa hrabú. Z toho dôvodu je
logickejšie a aj výhodnejšie, venovať sa Slovu novému, ešte nie tak veľmi
sfalšovanému, a tak získať to prácne a zdĺhavo hľadané v starých spisoch, ktoré už
získať je veľmi ťažké. Keď už teda niekto dospeje do štádia, že zistí Pravdu o Synovi
Človeka, tak by sa mal snažiť, stavať na tejto Pravde a tak otvoriť oči skutočne
hľadajúcim.

Čo je ale zaujímavé, ba možno to brať na jednej strane aj ako istý dôkaz jej
pravosti, keď niekto uzná istú osobu ako "prorokyňu", verí teda jej proroctvám,
prečo jej potom neverí aj tie ďalšie, rovnako dôležité, ba ešte dôležitejšie
zasľúbenia?! V takomto konaní sa znovu prejavuje iba povrchnosť v hľadaní, alebo
strach z toho nového, na ktoré ešte dotyčný hľadajúci nedozrel.
Lenže my už vieme, ako takáto snaha ľudí oslovuje a že zmeniť tento stav je už
nemožné žiadnymi argumentmi, ale jedine tým, čo nám je vo všetkých pravých
zasľúbeniach predpovedané. Ľudia tú jednoduchosť a logiku v samotnom Slove už
nedokážu prijať, lebo sme sa zaplietli v podobných úvahách, ktoré potrebujú veľa
slov na poukázanie iba na jednu, to nie ani príčinu, ale znovu vlastne iba následok.
Na všetky tieto odpovede, ktoré dokazujú tie následky, by bolo treba položiť ešte
veľa otázok:
Prečo?
Až potom by sme sa postupne prepracovali k tej príčine, ktorá je tak jednoducho
vysvetlená v Posolstve Grálu a Večných Zákonoch! Lenže tí, ktorí používajú veľa
slov, túto jednoduchú Pravdu vlastne znovu nedokážu poznať a prehliadajú ju! Ba
možno si fandia, že sú to práve oni, ktorí s ňou ohúria svet.
Aby tých znamení a potvrdení nebolo málo, tak prišla ešte jedna správa:
Pápež František sa na verejnom vystúpení v Poľsku potkol a spadol pred veriacimi,
a spravodajskými kamerami priamo na pódiu! *
Je to tiež istá symbolika, ktorá dokonale zapadá do toho, čo bolo vyššie uvedené,
ba aj do Slova Vyslancov Božích, ktorí pád cirkvi predpovedali.
Poznáme proroctvo, že do poslednej hodiny sa budú ľudia zabávať a nebude ich
zaujímať Pravda Božia. Preto sa snažíme pripraviť práve na túto „Poslednú
hodinu“, keď sa svetové udalosti prevalia, aby sme všetkým Pravdu a pomoc Božiu
hľadajúcim ľuďom dokázali sprostredkovať to, čo jediné môže každému priniesť
záchranu – čisté Slovo Božie!
Nakoľko sa tento zámer podarí, bude záležať a stále záležalo od toho, koľko z ľudí
bude ochotných počúvať, ale hlavne konať!
Každú úprimnú pomoc pri tejto našej aktivite vítame
a každý posmech je nám ľahostajný!
Na záver ešte pripájame SLOVO Sudcu, citácie z diela Posolstvo Grálu:
„V búrkach a bolestiach sa rodí nová doba, veľká horúčka svetov spôsobí očistu,
trasúc a lomcujúc aj nemocným telom tejto zeme, že sa zdá, ako by malo zahynúť,
zatiaľ
čo
v skutočnosti
vedie
tento
dej
k
uzdraveniu.
Staré bude, vytiahnuté, vytlačené a strasené, pretože bolo nesprávne a rušivé
v zachvievaní tohto stvorenia, musí zahynúť, bude spálené a zhorí a z jeho popola
vykvitne prostredníctvom Božej milosti to nové, ktoré sa podriadi zákonom, rastúc

v nich, rozkvitne do plnej krásy a potom prinesie bohaté ovocie, ktoré svojou
drahocennosťou poskytne to najvyššie, čo dokáže ľudský duch.
Ale najprv musia prísť ťažké búrky, všetkým musia najskôr lomcovať očistné
horúčkovité triašky, aby usmrtili to staré, skôr než bude môcť vzniknúť nové; a vy,
ktorí máte byť schopní z toho sa dostať, potrebujete Božiu milosť, aby ste sa
mohli opäť vzchopiť, keď vás po všetkých búrkach zavolá nové slnko k novému
životu!
Bude vám prečudesne vo vašej duši. Budete unavení až k blaženému rozplynutiu,
a predsa čerstvo posilnení nevýslovnou silou. Budete váhaví a zároveň odvážni,
ubolení a predsa plní radosti. Ako sa na kvetinách a tráve iskrivo trblietajú
posledné kvapky podobné najnádhernejším kryštálikom, tak sa budú horúce slzy
horko plačúcich duší podobať zrazu žiarivým briliantom ako ozdoba najčistejšej
radosti,
najhlbšej
vďaky!
Budete plačúc jasať a v rozochvení sa vzpriamite v žiarivých lúčoch lásky vášho
Boha! Tak vám bude po súde.– ”
„Otvorte predsa oči a uši! Nie je dosť vážnych výstrah v hromadiacich sa úkazoch
prírodných a katastrofách? ... Avšak v tanci sa ľahkomyseľne prechádza cez všetky
biedy a hrôzy blížnych ďalej! Nechce sa už nič vidieť ani počuť!”
„Čo Boh požaduje, to bolo doteraz pozemským ľuďom ľahostajné! Ja vám však
hovorím ešte raz: Široká a pohodlná cesta, ktorou sa vás snažili cirkvi dosiaľ
klamať kvôli vlastným výhodám, je falošná! Táto hlásaním bludu o ľubovoľnom
odpúšťaní hriechov neprivedie ku Svetlu! Cirkvi zasiahne teraz odplata! Príde
na
ne
teraz
Boží
súd!
Vám však, ktorí vážne usilujete o Pravdu, vám majú teraz nastať svätodušné
sviatky, nad vami má nastať osvietenie. S hukotom vniká Svetlo nadol a do vás,
takže buďte teraz preň správne otvorení!“
„Raduj sa, ty malý zástup, vyvolený k tomu, aby si spolupôsobil na tom
nezmerateľne veľkom diele v sile Najvyššieho! Váš čas začne omnoho rýchlejšie,
ako si dnes myslíte; lebo príde naraz neočakávane cez noc! Buďte silní vo vytrvaní,
potom sa vám ako samozrejmé dostane plodov, ktoré máte požívať v radostnom
tvorení ako vyvolené dietky Vášho Pána! Sila, ktorú vám On daruje, bude vás
chrániť v tiesni a povznesie vás k najčistejšej radosti, akú sú schopní precítiť ľudskí
duchovia.
Svetový súd vám má priniesť korunu, ale nie zánik, nový život plný plodnej práce
a pokoja v ochrane Svätého Grálu, ktorému chcete slúžiť v radostnom chcení na
výstavbe Božej ríše tu na zemi, pomáhajúc všetkým ľuďom, podriaďujúcim sa
v pravej pokore prazákonom stvorenia! Zachvievať sa silne nad všetkou
hmotnosťou budú schopní vaši duchovia v novej ríši, všetko skrášľujúc, a zaplavení
Svetlom. –”
* Článok o páde pápeža Františka nájdete tu: http://www.cas.sk/clanok/429940/momenthrozy-pre-desattisice-veriacich-pad-papeza-frantiska-priamo-na-podiu/#

***

DOPLNENIE
Pápež
po
svojom
páde
uviedol
vysvetlenie,
ktoré
znelo:
„Pozeral som si obraz Panny Márie a zabudol som, že tam je schod.“ *
Viac
výrečné
toto
znamenie
už
ani
nemôže
byť!
Cirkev vytvorila kult Panny Márie - pozemskej matky Ježiša, ktorú stotožnila
s Prakráľovnou, Matkou Božou! Tento kult nespája človeka s výšinami, ale práve
naopak! Aj to je jeden z dôvodov a ukazovateľov pádu cirkvi!
Na obrazoch v kostoloch, nebýva teda vyobrazená Panna Mária, ako sa ľudia
domnievajú, ale práve Matka Božia - Prakráľovná, ktorá nie je totožná s
pozemskou matkou Ježiša. A práve Prakráľovná bola zatiaľ posledným vyslancom
zo Svetla, mala na Zemi porodiť Syna Človeka - Imanuela, priviedla nás k Božiemu
Slovu - k Posolstvu Grálu a priniesla nám jeho skrátenú verziu doplnenú o
najnovšie informácie (Večné zákony 1. a 2. diel) a bola taktiež poslednou
možnosťou pre cirkev, aby sa skúsila narovnať a aspoň čo to napraviť. Vyzvala
cirkev, aby zverejnila 3. Fatimské proroctvo, ale jej žiadosť ostala nevyslyšaná a
ona sama bola nazvaná ešte falošnou prorokyňou, pred ktorou veriacich vystríhali.
Preto 3. Fatimské proroctvo zverejnila sama (V knihe Večné zákony 3. diel) a na
cirkev teraz čaká po totálnom zlyhaní predpovedaný pád, ktorému ide
nezadržateľne v ústrety.
*http://www.aktuality.sk/clanok/360309/pri-omsi-som-spadol-lebo-som-zabudolze-na-okraji-oltara-je-schod-vysvetluje-papez/#
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