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Volanie z Hradu Grálu
Ľudský duch, vchádzaš do najťažších dôb na tejto zemi.
Tras sa !!!
Priprav sa na najkrutejšie chvíle. Kto chceš obstáť, chráň dobre svoje zdravie.
Miesto zimy príde doba dažďov. Táto zmena bude kosiť mnoho ľudí. Stojíme tesne
pred vyvrcholením Božieho súdu a len jedna cesta vedie nahor. Žiť podľa Božej vôle.
Vyvolení, pomáhajte každému, kde cítite sebemenšiu túžbu po Pravde. Len tak môžete zmyť všetky viny, ktoré ste na seba uvalili. Posledný úder zo Svetla sa privalí
ako lavína, nečakane, kedy budete najmenej pripravení. Preto Ja žiadam na všetkých
vediacich o Pravde, aby stáli pevne a boli pripravení na najkrutejší boj, aký tu na
zemi bol bojovaný. Tras sa každý, kto nestojí pevne zakotvený vo Svetle. Každé Tvoje
Slovo, každý Tvoj čin sa musí bezpodmienečne zachvievať až do najmenšieho v harmónii Božích zákonov. Pomáhajte všetkým, i keď si toho nezaslúžia. Vaše semä klíči
dnes všade. Pôda je pripravená, len zasievať.
V diaľke znejú zvony mieru a pre túto dobu pripravujte ľudí, nie pre zničenie, ale
pre krásy nebeské. Dajte seba ľuďom ako som sa dal Ja vám a pokiaľ vám bude zaťažko žiť, nezabudnite, že Boh je s každým, kto Jeho zákony ctí. Všetko temné zaniká
a zanikne navždy.
Víťazí Pravda a Svetlo zaplavuje zem !!! Už skoro pôjde zem svojou dráhou, pravidelne, čistá a jasná.
Čoho sa bojíš, ľudský duch? Veď Lucifer je spútaný a jeho prívržencov snáď?
Nie. Toho nie je zapotreby. Veď sú to klesnutí ľudskí duchovia, ktorí sú však hlbšie
než Ty a pokiaľ budeš pevný, nie je možné, aby oni vztiahli na Teba ruku svoju.
Vyvolení!
Nadchádza Váš čas, stojte pevne, lebo Vám nebude odpustený ani halier. Sebemenšie zakolísanie a Vy sa zrútite so všetkými. Buďte toho pamätliví v každú sekundu, v každý čas. Nie dni už, ale hodiny a minúty budú pre Vás smerodajné. Valí a rúti
sa už všetko na túto zem, čo si ľudstvo samo pripravilo a privolalo. Záhuba a zánik
na všetkých stranách. Avšak vy, ktorí viete o Pravde, Vás sa to nedotkne, ak splníte
svoju úlohu. Nikdy nebola zem tak čistou ako bude teraz.
Abd-ru-shin Vás volá všetkých, kto vedia o Posolstve Grálu. Volá Vás všetkých v
jeden šík, v jeden kruh.
Pridržte sa pevne Slova.
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Niet pre Vás inej záchrany. Sklameš sa každý, kto myslíš, že je ešte času dosť pre
Teba. Nie. Dianie na tejto zemi speje na najvyšší bod, náraz bude strašný pre každého, kto nestojí pevne zakotvený vo Svetle.
A potom - navždy koniec. Len duchovné čiastočky zostanú z Teba a nič viac.
To hovorím Ja, Vyslanec z Hradu Grálu.
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