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27. február 2019 

PRÍPRAVY NA POSLEDNÝ SÚD 
 

 

Chceli by sme nadviazať na predošlý príspevok – Korán či Biblia, a to práve v súvislosti so súdom a rôznymi 

učeniami. Dokázali sme si, že učenia skutočne majú jednotný pôvod a bolo uvedené, že nezhody do týchto učení 

priniesli len mocichtiví ľudia a potvrdenie máme opäť v samotnom Slove, kde sa píše: 

 

„Že sa však mohli dostaviť také zlé následky, svedčí len o tom, že v terajších formách to musí byť ľudské 

dielo; lebo čo prichádza od Boha alebo sa deje nefalšovane na jeho príkaz, nepozná ani nenávisť, ani 

nepriateľstvo! 
Túto pravdu berte ako skúšobný kameň na všetko! 
Kdekoľvek nájdete neznášanlivosť a nevraživosť, alebo kde dokonca uvidíte nepriateľstvo, štvanie proti iným, 

ktorí nie sú tej istej viery, kde je snaha škodiť inovercom, tam učenie nie je od Boha alebo je sfalšované! 

A takí ľudia slúžia iba temnu, nikdy nie Svetlu! 

Učenie, ktoré to dovoľuje, musí byť pokrivené, nech už sa nazýva akokoľvek; lebo náuka, ktorá ešte nie 

je pokrivená, sa tiež zachvieva v čistote, v Božích zákonoch. Nevychováva ľudí, ktorí chcú blížnemu 

škodiť!“ 

 
Každá náuka, ktorá pochádza od Boha, predpovedá Súd a spôsob, ako sa na neho pripraviť.   
Lenže vinou nás ľudí vzniklo už mnoho náuk. Práve o tom bol aj jeden dokument, ktorý odvysielali na TV 

PRIMA ZOOM s názvom „Ako skončí svet – 1. kapitola Biblická“. Tento dokument by mal vidieť každý, kto sa 

zaoberá Súdom. Bolo tam ukázané, koľko je rôznych učení a koľko rôznych predpovedí a príprav na Súdny deň 

skončilo sklamaním. Avšak treba dodať, že len našou vinou! 
Lenže teraz je ešte potrebné objasniť to dôležité, teda čo v skutočnosti pre každého človeka Súd znamená, 

pretože aj z obsahu spomenutého dokumentu vyplýva, že je to rôznymi cirkvami a sektami nesprávne chápané 

a dôkazom toho je, že to v nejednom prípade už skončilo aj hromadnými samovraždami. 
Mylne sa upli pri chápaní Súdu iba na pozemské telo a jedine to čakajú, že bude podľa nich súdené. Ale zabudli 

pri tom na to podstatné a dôležité, na dušu človeka, v ktorej si človek vypestoval buď ušľachtilé, svetlé 

vlastnosti, alebo tie zlé, nízke, temné. A toto je kľúčom k tomu, kam bude podľa zákona duchovnej tiaže v súde 

zatriedený! Či sa bude môcť nakoniec vrátiť do duchovného domova, raja, alebo pod tiažou negatívnych 

vlastností ho to stiahne do rozkladu aj s hmotnou časťou stvorenia.  
Nechajme ale opäť prehovoriť Slovo zvestovaného Syna Človeka:     

 
,,POSLEDNÝ súd! Každé zasľúbenie s tým súvisiace zvestuje o vzkriesení všetkých mŕtvych ku konečnému 

súdu. Do poňatia tohoto výrazu vsunuli terajší ľudia opäť jeden veľký omyl, pretože to nemá znamenať: 

vzkriesenie všetkých mŕtvych, ale vzkriesenie všetkého mŕtveho! To znamená: oživenie všetkého toho, čo je vo 

stvorení bez pohybu, aby k Božiemu súdu ožilo a svojou činnosťou bolo buď povznesené alebo vyplienené! 
Nič nezostane teraz bez pohybu; lebo živá sila, ktorá zosilnená teraz prúdi celým stvorením, nalieha a tlačí, núti 

všetko do pohybu. V nej zosilnie aj to, čo doteraz odpočívalo, alebo driemalo. Bude prebudené, posilnené 

a musí sa tým prejaviť; touto prebúdzajúcou sa činnosťou bude akoby vytiahnuté na svetlo, aj keby sa chcelo 

skryť. Možno tiež povedať, že ono samé vyjde na svetlo a musí sa ukázať, nebude môcť ďalej driemať, nech sa 

nachádza kdekoľvek. Ľudovo povedané: „Vyjde na svetlo!“ 
Tak je to tiež so všetkými vlastnosťami duší týchto pozemských ľudí. To, čo v nich spočívalo zdanlivo mŕtve, 

čo v nich driemalo, často samotnými ľuďmi nepoznané, touto silou sa prebudí a zosilnie a stane sa myšlienkou a 

skutkom, aby sa podľa druhu svojej činnosti súdilo na Svetle! Pamätajte, že bude oživené aj to, čo spočíva vo 

vás! V tom spočíva vzkriesenie všetkého mŕtveho! V tom je živý súd! Posledný súd!“ 
„Ale tento súd je iný než si vy myslíte. Vy viete o akejsi knihe života, ktorú Boží sudca v určitú 

hodinu každému otvorí! 
Kniha života obsahuje mená všetkých tvorov, prichodiacich k životu, a nič iného. 
Popísanými listami však, ktoré patria k veľkej knihe života, svedčiacimi pre i proti každej myšlienke a každému 

jednaniu jednotlivca, sú samotné duše, do ktorých sa vrylo všetko, čo v premenách svojho bytia zažili, alebo 

spôsobili. 
Sudca v nich môže čítať jasne každé pre a proti. Avšak aj čítanie si tiež vysvetľujete opäť nesprávne. Aj keď je 

omnoho prostejšie, než si to snažíte predstaviť. 
Sudca nenecháva každú dušu jednotlivo predstupovať pred seba, pred svoj trón, ale vysiela z príkazu Božieho 

svoje údery mečom do vesmíru! Údery meča sú lúče, ktoré vychádzajú a zasahujú všetko vo stvorení! 
Pochopte tú veľkú jednoduchosť a prekvapujúcu prirodzenosť! Sudca nevysiela lúče vedome, alebo úmyselne 

k tomu či onému. Nie, on ich na svätý Boží príkaz jednoducho vysiela, lebo je to Božia sila, nič iné by nemohlo 

takto pôsobiť, iba Jeho najsvätejšia vôľa! 



Údery lúčov alebo žiarenia prenikajú teda celým stvorením, avšak takou silou, akej tu doposiaľ nikdy nebolo. 
Nič nie je schopné skryť sa pred ich účinkami! A tak zasiahne lúč Božej sily tiež každú dušu v určitú hodinu 

v zmysle zákona pôsobiaceho vo stvorení. 
Všetko, čo v sebe prechováva ľudská duša, keď ju zasiahne Boží lúč, pre ňu vôbec neviditeľný, musí ožiť 

a dostať sa tiež k prejavu, k činu, aby sa v tom uzavrel posledný kruh, ktorý túto dušu stlačí dolu, alebo 

povznesie nahor. 
Všetko nesprávne a zlé, čo taká duša v premenách svojho bytia už bola schopná odložiť zásluhou prežitia skrze 

zákonité odpykanie, je vymazané tak, ako by to nikdy nebolo; preto ju to už viac neťaží, nie je to do nej vryté. 

Je od toho oslobodená a čistá, preto jej to nemôže spôsobiť žiadnu škodu. 
Len to, čo ešte nedospelo k uzavretiu svojho kruhu, a preto dušu ešte zaťažuje a je s ňou spútané, bude tlakom 

Svetla bezprostredne prinútené uzavrieť kruh tým, že ožije, pokúsi sa prejaviť a dostane tiež úder, aký mu patrí. 
Presne podľa sily vlastného chcenia sa tieto údery v rozuzľujúcom zvratnom pôsobení obracajú proti duši ako 

východisku! Teraz bude všetko neodolateľným tlakom Svetla posilnené a zatlačené späť k východisku, k duši, či 

je to dobré alebo zlé. 
A všetko to, čo by inak v ťažkopádnom pohybe zhusteného, stvrdnutého prostredia, obklopujúceho ľudské duše 

na zemi, bolo ešte možno potrebovalo mnoho tisícročí k uzavretiu kruhu, bude teraz vtesnané do niekoľko málo 

mesiacov; bude to spôsobené všetkými ľuďmi neočakávaným náporom pohybu silou úderov zo Svetla. 
Tak pôsobí svetový súd vo svojej jednoduchej prirodzenosti! Je to tentoraz tak často vám už zvestovaný 

„Posledný súd“! Jeho účinky sú však celkom iné, než ste si mysleli. Čo vám o tom bolo už predtým zvestované, 

dialo sa v obrazoch, inak by ste tomu neboli vôbec rozumeli. 
Posolstvom Grálu sa však vaše vedenie o dianí vo stvorení rozšírilo, a preto je možné oznamovať vám stále 

viac; pretože dnes to už môžete chápať prostredníctvom môjho Posolstva. 
Údery meča Súdneho dňa narážajú ako silné žiarenie Svetla svätého Božieho hnevu do stvorenia a prechádzajú 

všetkými prieplavmi, vytvorenými už samočinným pôsobením Božích zákonov vo stvorení, ktorých 

východiskom je všetko cítenie, myslenie, chcenie a konanie ľudí. 
Preto budú súdiace lúče vedené týmito existujúcimi prieplavmi s neklamnou istotou ku všetkým dušiam 

a zapôsobia tam primerane podľa stavu dotyčných duší, avšak tak urýchlene, že celé ich bytie sa dostane za 

niekoľko mesiacov k poslednému uzavretiu kruhu celého doterajšieho pôsobenia; tieto presne podľa ich 

skutočného stavu, buď povznesie alebo zavrhne, oživí a posilní alebo zničí! 
Taký je súd! Dnes môžete pomocou Posolstva porozumieť takto vysvetlenému deju. 
Skôr by ste to neboli mohli pochopiť, a preto vám všetko muselo byť zvestované v jednoduchých obrazoch, 

ktoré približne zodpovedajú pôsobeniu skutočného deja. 
A tieto údery Posledného súdu už padli! Sú už na ceste k vám, ku každému vo stvorení, bez ohľadu na to, 

či má, alebo nemá pozemské telo. 
Tie prvé vás už zasiahli a prebúdzajú k životu všetko, čo ešte visí na vašich dušiach. 
Avšak aj tie posledné údery, prinášajúce zničenie alebo povznesenie, sú už vyslané s presvedčivou ostrosťou, 

aby dokončili očistu na tejto zemi! 
Ženú sa teraz na ľudstvo a nič ich nemôže zadržať. V hodine, ktorú Boh presne určil, bude nimi ľudstvo 

neúprosne, ale spravodlivo zasiahnuté! 
Tým je dokonané to posledné z vôle Božej v súde! Ľudia, modlite sa, aby ste v ňom nemuseli byť stratení!” 

 
Mnohí to teda cítia správne, že sme v súde a dotýka sa to už aj teraz každého, lebo je súdená duša, nie iba telo, 

ktoré je iba odevom ducha.  
Načo by tiež Boh súdil neživé telo, načo by rúcal dom. Na zemi sa strieda viacero „generácií“ ľudských duchov, 

preto aj súd prebieha dlhšiu dobu a pre každého inak. Zaiste bude mať aj hrubohmotné vyvrcholenie, ktoré je 

predpovedané a prežijú ho tí, ktorým táto hrôza bude môcť byť najviac nápomocná k ich duchovnému 

prebudeniu. Staraj sa preto každý o svoju dušu, pestuj ju Božím Slovom, ktoré nám opäť bolo prinesené 

a nepadni pri tom do osídel namyslenosti. 

 
Pre lepšie pochopenie uvediem teraz jedno svoje prežitie: 
Keď som sa zoznámil s Absolútnou Pravdou, snažil som sa čo najprísnejšie dodržiavať všetko, čo v nej bolo 

napísané. Neraz som konal úplne nepochopiteľne pre svoje okolie a odcudzil som sa mu, ako sa to s nami 

ľuďmi, po väčšine aj deje, ak nás nejaké učenie osloví. Potom som spoznal jedného pána, ktorý sa tiež snažil žiť 

podľa Absolútnej Pravdy, ale on si z nej vzal niečo iné. Kým ja som vyhľadával cesty k tomu, aby som bol čo 

najdokonalejší, on vyhľadával cesty k tomu, ako by mohol blížnemu touto Pravdou pomôcť. Viac krát mi 

povedal:  

„Ten, kto chce pomáhať, nemôže byť príliš dokonalý, lebo ho okolie nepochopí. Aj v Slove je napísané, že 

pomocník musí byť len o pol stupňa vyššie, než ten, komu chce pomôcť.“ 
Ak by sme šli prísne až k jadru, tak ja som v tom svojom snažení myslel len na seba, kým ten pán, ktorý mi dal 



radu, myslel len na druhých. A to je práve rozhodujúce a je to kameň úrazu veľmi mnohých, ktorých Pravda 

osloví, ale padnú do tejto jamy, do ktorej som aj ja pyšne padal. 

 
„A iba raz má každý človek pre seba príležitosť vycítiť poslednú milosť Božiu v Slove! Ono okolo neho 

nejakým spôsobom prejde tak, že ho môže spoznať, ak len chce. Ak sa naň potom neupne so všetkou silou 

a nevyužije tento okamih, tak sa to k nemu už nikdy opäť nevráti, a on musí byť stratený.“ 
„Iba raz, ľudia, ide milosť ticho okolo vás, bez toho, žeby vás volala; lebo to musíte byť vy, ktorí sa máte po nej 

okolo seba túžobne rozhliadať, bdelo ju očakávajúc, otvorení pre lúč, prichádzajúci zo svetlých výšin. Iba raz sa 

každého z vás ľudí ešte počas súdu dotkne! Nebude získavať ani vábiť, ale bude vecný, nezaujatý k tomu, kto 

lúč uchopí, alebo ho nechá prejsť okolo. Je to Božia vôľa, že vy sami sa o to máte snažiť!“ 
„Človek nie je dokonca ani pri dobrom chcení hoden pomoci. Iba nepochopiteľná Božia láska dokáže napriek 

tomu vyslať príležitosť na opätovnú pomoc! 
Ale tentoraz bude ľuďom daná iba príležitosť, nič viac. Ako topiacemu sa, ktorému môže byť hodený 

iba záchranný pás, keďže iné možnosti sú neuskutočniteľné. 
Tak je to s vami, ľudia! Zúfalo musíte zápasiť o seba samých, musíte sa snažiť, aby ste vy tento záchranný pás 

uchopili v pravý čas, inak ste zasvätení večnej smrti, ktorej ste sa sami zasľúbili! Tento pás vám bol hodený 

v Slove Božom. Len kto sa ho prosebne pridrží, bude zachránený a všetko ostatné bude musieť zahynúť! 
Ľudia, bojujte preto teraz o svoje bytie so svojim najlepším chcením, inak sa čoskoro nad vami zavrú vlny! –“ 
„Teraz sviští svätý meč Boží očistne v lúči najvyššieho Svetla tiež nad touto Zemou, aby na nej nezostalo nič, čo 

nechce spoznať Pravdu a riadiť sa radostne podľa nej! 
Božia spravodlivosť rozmetá všetko to, čo si ľudstvo vytvorilo ako karikatúry pokrivenej spravodlivosti, 

vymyslenej skazeným rozumom, slúžiacim iba najnižšej žiadostivosti po moci! – – 

„Už dosť! Až potiaľ a nie ďalej!“ hovorí Pán, a jeho svätý hnev zničí všetko, čo je nie hodné jeho 

požehnania!“ 

 


