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Božie Odhalenie Neba 
by Maria K. Baxterova  

  

 

------------------------------------------   
www.DivineRevelations.info/SLOVAK                   www.DivineRevelations.info/MKB 

Stanovený 
Inšpirované písania Márii Kataríny Baxterovej sú duchovne pomazané Bohom a požehnali sto 

tisícky ľudí. Verím tomu, že je to najvyššia dôležitosť k ďalekému šíreniu správy čo jej Boh 

dal. Zúčastňuje sa s tými zážitkami v mnohých kostoloch každý rok a teraz to dala do formy 

knihy. 

Jej predchádzajúca kniha. Božie Odhalenie Pekla, bola obzvlášť použitá Bohom doručiť večný 

odkaz spásy k stratením. Bola veľmi prijatá s nadšením ľuďmi z celého sveta, bola napísaná v 

rôznych štátoch a v rôznych jazykoch.  Cez viac ako pol miliónov kopií boli predaných do tohto 

dňa. Verím tejto knihe. Božie Odhalenie Neba bude prijaté v ešte väčšom nadšení.   

Maria Katarína Baxterová je pastor po niekoľko rokov, osobne ju poznám a úplne schvaľujem 

jej ministerstvo. Boh umiestnil Jeho schválenie na jej prácu pomazaním jej ministerstva a 

dávaním týmto odkazom tak široké prijatie. 

Táto knija je výsledkom mnohých modlitieb, žiaľu a ťažkej práce. Modlím sa za to aby široká 

distribúcia zapríčinila mnohím dušiam príjsť k Pánovi a aby sa pripravili na strávenie večnosti v 

Nebi!  

-T. L. Lowery, Ph.D. 

 

---------------------------------------------------------- 

http://www.divinerevelations.info/SLOVAK
http://www.divinerevelations.info/MKB
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Uvedenie 
Táto kniha popisuje zčítateľne niekoľko pravdivých zážitkov čo som mala s Bohom. Nie je to 

práca čulej predstavivosti alebo zdobený sen niekoho kto dúfa v niečo lepšieho než tento život 

ponúka. 

Nebo je realita a zážitky popísane v tejto knihe sú povedané práve tak ako sa mi stali. Nevidela 

som tam všetko čo tam je v nebi-vzalo by to večnosť.  Nehovorím o všetkom čo som videla v 

nebi; ani Pavel to nepovedal. (pozri 2 Korintským 12:1-4). Ale poviem všetko čo Boh mi 

povedal aby som povedala.   

Chcem dať jedinečnú úctu a poďakovať môjmu pastorovi, Reverend Dr. T. L. Lowery a jeho 

milej manželke Mildred, pre ich oporu, povzbudenie a cennými príspevkami v tejto snahe. Tiež 

by som chcela vyjadriť úprimnú vďačnosť administratívy Božiemu štátnemu kostolu a 

Reverend Marcus V. Handovi za jeho redakčné vedenie tejto knihy. Vďačne uznávam a zásluha 

patrí všetkým z Whitaker Domova v Nového Kensingtonu, z Pennsylvanii, ktorí sa rôzne 

pričínili vo vypracovaní oboch kníh Božie Odhalenie Neba a Božie Odhalenie Pekla k 

dispozícii čitateľom. 

Som povďačna Bohu, ktorý ma volal aby som povedala  túto správu. Ďakujem tím čo ma 

posilovali a povzbudzovali v mojom Božiom volanom ministerstve. Buďte všetci požehnaní! 

-Maria Katarina Baxterova 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 
KATARÍNE OD JEŽIŠA 

To je dôvod prečo si bola narodená 
Písať a povedať 

Čo som ti ukázal a povedal, 

lebo tieto veci sú poctivé a pravdivé. 

Tvoje volanie je povedať svetu 

Že je nebo a peklo,  

a že Ja, Ježiš, som bol poslaný Otcom 

zachrániť ich z mučenia 

A pripraviť im miesto v nebi. 

           ----------------------------------------------------------
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V bránach 
Boh, v Jeho nekonečnom súcite a láskavosti, mi dovolil ísť do tohto krásneho miesta volaného  

nebo. Logiky môjho výletu do Jeho domu a naspäť na zem sú mi nejasné, ale nemôžem sa 

mýliť o tejto realite.  

Ako jedinečné zázraky neba boli zjavené takej obyčajnej osobe ako som ja? Teda začnem od 

začiatku.   

V jednu noc sa mi Pán ukázal a povedal mi, že som vybraná na jedinečnú úlohu. “Moje dieťa, 

budem sa ti manifestovať aby ľudia šli z temnoty do svetla.  Vybral som ťa na ten účel: napíšeš  

a zaznamenaš veci, ktoré ti ukážem a poviem.”  

Úplne som sa poddala Bohu a úžasné veci sa začali diať. Bola som vzatá z miesta kde som bola 

a prenesená do pekla. Bola som si vedomá všetkých piatich zmyslov: mohla som vidieť, cítiť, 

počuť, voňať a mala som chuť. Pritom sa to dialo nadprirodzene. Uvedomila som si, že kôli 

účelu to na mňa zapôsobilo. 

Niekoľko dní po vzaní do pekla Pánom ma srdce trápilo. Bola som smutná a bolo mi ťažko na 

srdci kôli hororom čo som videla. Pochopila som súdnosť Boha na hriech a ľudí, ktorí šli do 

pekla. Úprimne som sa modlila k Bohu a žiadala som o útechu.  

Tridsiatu-prvú noc po začiatku týchto zjavení mocnosť Boha ma zase obliala. O druhej hodine 

ráno mohutný anjel stál vedľa mojej posteli. Ježiš Kristus stál za anjelom. Ako som sa pozrela 

do Ježišovej tváre, usmial sa na mňa, ale nepovedal nič.  

Mohutný posol od Boha povedal, “Boh mi dal jedinečné poslanie. Som poslaný ťa vziať do 

neba a ukázať ti niektoré časti.” 

Po momente zase povedal, “Poď a uvidíš nádheru Boha!” 

Okamžite som bola nadprirodzene dopravená z domu a videla som seba stáť vonku v z jedných 

brán neba s nebeským anjelom. 

Ohromnú krásu čo som videla okolo seba ma uchvátila! Nebeské bytosti mali oblečené šatstvo, 

vyzeralo to ako žiarivá odev svetla. Anjel mal trojstranný-tvar krídiel, ktoré sa ligotali s 

farbamy dúhy. Hoci som nebola prekvapená, bola som udivená s nepopísateľnou krásou Boha 

čo bola očividná všade do okola.  

Ďalšia vec, som vedela, anjel opakoval zvolanie, ktroré som počula veľa krát: 

“Pozorujte, sláva Bohu!” 

Veľkolepá brána čo stála predo mnou v nádhere bola plná perlí. V bázni som vzala všetko do 

seba čo som mohla z tohto najkrajšieho pohľadu. V tomto okamihu som nemohla vidieť Pána 

nikde, ale som bola očarená nádherou neba.  
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VCHÁDZANIE DO NEBA     

Keď sme tam došli, dva veľmi vysoký anjeli stáli pred bránou. Obaja mali na sebe lesklé rúcha 

a v rukách meče. Vlasy mali ako keby zo zlata a tváre sa im trblietali svetlom. 

Anjel čo ma sprevádzal šiel rozprávať s dvoma anjelami ktorí strážili bránu a nechali ma tam 

stáť samotnú. V úžase som si myslela, “Oh, ake nadherné sú brány neba! Ake to je báječné to 

vidieť sama pre seba!”  Naraz som si uvedomila, že skutočne vchádzam do neba. 

Keď som sa pozerala na Pánovich anjelov, počula som trochu o čom sa rozprávali. Jeden z nich 

vošiel do brány a vrátil sa okamžite s malou knihou. Kniha mala zlatý obal a písanie vo vnútri 

bolo tiež zo zlata. Zdalo sa mi, že kniha bola o mojom živote. Moje meno bolo natlačené na 

obale: 

Maria Katarína Baxterova 

Na anjelovich tvárach som videla úsmev súhlasu. Otvorili knihu. Pozreli na seba, potom 

povedali hlasite, “Môže prejsť cez bránu.”  

Môj sprievodský anjel ma eskortoval cez vznešenú bránu a do neba. 

Zrazu, muzika naplnila celú atmosféru. Bolo to všade okolo mňa. Zdalo sa to ako by prenikalo 

mojou bytosťou. Vlna po silnej vlne krásnej muziky a spievanie prúdilo vo vlnách cez kraj a 

zdalo sa ako by obalovalo všetko a každého.  

Keď som vstúpila do mesta, úžas mi zase vybil dych. Kraj toho porovnateľného mesta bol nad 

opis. Obklopovali ma najkrajšie, najfarebnejšie kvety aké som nikdy nevidela. Bola tam všade 

neuveriteľná zeleň a vegetácia. Ešte aj pôvab kvetov sa zdalo že sú živé z muziky a spievania. 

Muzika sa ďalej točila okola mňa. Pripadalo mi, že som časť tej muziky.     

Je jedna vec popísať údiv toho mesta; a celkom iné je vedieť, že sa podielaš na tej radosti.  

Videla som bohatých občanov neba a boli oblečený v rúchoch. Spomenula som si na písmo 

sväté:  

Radovať sa budem v Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma 

odel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si pripevňuje 

veniec, a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot. 

(Izaiáš 61:10)  

Šťastnosť a veselosť čo ožiarovala ich tváre sa nedalo porovnať.   

Nebo je naozajstné miesto. Nie je to iba fantázia niekoho. V Biblii je zapísané, že Ježiš povedal, 

Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! V dome môjho Otca 

je mnoho  príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám 

pripraviť miesto, 

(Ján 14:1-2) 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2014:1-2;&version=31;
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Nebo je pripravené miesto pre pripravených ľudí. Odvtedy čo sme synovia Boha 

transformovaný a stvorený zázrakom regenerácie a odvtedy sme nové stvorenie v Kristovi, je to 

radosť to vedieť, že miesto kde budeme tráviť večnosť je pripravené naším Spasiteľom čo nás 

zachránil.  

Nebo je perfektné miesto. Spasiteľ je perfektný, všemohúci a večný, nebo musí byť perfektné 

miesto. Preto, že pripravuje pre nás miesto kde budeme žiť s Nim na veky, náš večný domov 

bude tiež perfektný. Nič nebude špatiť žiadne časti toho nebeského bydliska. Nikdy nebude nič 

dovolené vkročiť do neba to zneuctiť alebo zničiť.   

a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdu doň) len tí, čo sú 

zapísaný v Baránkovej knihe života. 

(Zjavenie 21:27)   

Nebo je na nedosiahnutie hriechu a hriešníkov každého druhu. Satan bude navždy uveznený od 

toho nebeského miesta: 

Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: ajhľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem 

hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov.  

Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Tento drak sa 

postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. 

A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho 

anjeli bojovali, ale nevydržali, v nebi pre nich nebolo už miesta. Veľký drak, starý 

had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho 

anjeli s ním. 

Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i 

kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na 

nich pred naším Bohom dňom i nocou.  

Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, 

lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.  

Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila 

chlapca. 

(Zjavenie 12:3-4, 7-10, 12-13) 

Falošník, Satan a jeho nezbožný následníci nebudú už nikdy dvíhať svoje škaredé hlavy v 

čistote a svätom podnebí v nebi!  

Démoni nemôžu vkročiť do neba. Spadnutí anjeli, ktorí rebelantovali proti Bohu a “nezachovali 

svoju pôvodnú hodnosť, ale opustili svoj vlastný príbytok,” (Júdov 1:6) nemôžu sa vrátiť do 

neba. 

Nič nebude chýbať v nebi. Žiadny detail nebude chybovať, prostredie bude udržované v 

prefektnosti.   

Je jedno kde chodíme na zemi, je jedno kde žijeme alebo ake drahé sú naše domovy, sú jasné 

priestupky a chyby čo oddiaľujú od perfektnosti. V opaku, Boh neurobil žiadne chyby v 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation21:27;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2012:3-13;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jude%201:6;&version=31;
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konštruovaní miesta volané nebo. Jeho obdivy, jeho krásy, jeho údivy sú nad ľudskými silami v 

opísaní. Neopísateľná nádhera toho krásneho miesta je úžasne vidieť.   

Žiadny umelec nemôže dostatočne znázorniť kombináciu žiaru svetla Syna Boha, ktorá sa 

odráža na stenách jaspera, perlových brán, nespočítatelné množstvo zámkov a prekrásnej Rieky 

Života čo tvorý vzhľad krajiny.      

DOMOV VYKÚPENÝCH DUŠÍ     

Nebo je trvalé miesto. Žiadny nepriateľ nikdy nezvíťazí nad Bohovým rájom. Nebudú tam 

žiadne budovy na rozpadnutie, hnilobné materiály, žiadne vyschnuté alebo umierajúce 

rastlinstvo. Žiadny smog alebo radiácia nebude znečistovať jeho svätú atmosféru. 

Toto trvalé miesto je na veky vekov pokračované mesto.  Spievame túto pieseň, ktorú napísala 

Hattie Buell: 

Stan alebo chalupa, prečo by mi malo na tom záležať? 

Buduje mi tam palác; 

Však som exil od Neho, aj tak ešte spievam; 

Všetku slávu Bohu, Som dieťa Kráľa. 

V tom mieste čo sa nedá k ničomu prirovnať, svätí nájdu sladké oslobodenie od všetkých 

sklamaní, bolení sŕdc, tragédií a katastrof. Nebude tam viacej smútku alebo žialu. Nebude tam 

žiadna bolesť. Nebude tam žiadny plač:  

Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť 

už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. 

(Zjavenie 21:4) 

Videla som v nebi radujúcich občanov od mnoho rozdielnych vekov a krajín. Rôznych štátnych 

príslušností zdalo sa mi to byť samozrejme. Potom som si spomenula na ďalšie sväté písmo čo 

som čítala: 

A spievajú novú pieseň, hovorí:    

“A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol za-

bitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa,” 

( Zjavenie 5:9) 

ZAMESTNANÝ VO VYCHVAĽOVANÍ BOHA 

Vzrušene, moja duša vychvaľovala vznešenosť Boha! Žiaľ som skúsila a zármutok vytrpela keď 

som videla odhalenie pekla teraz sa to zdá byť tak veľmi ďaleko. Toto bolo odhalenie neba. 

Videla som celé rodiny spolu. Všetci boli štastní, šli niekam, robili niečo, usmievali sa. Každú 

tvár čo som videla žiarila pôvabom. 

Všetci svätí v nebi sa zdali byť zaneprázdnení. Boli neustále zamestnaní. Svoj čas využili na 

vychvaľovanie a zväčšovanie Boha. Všetci spievali. Atmosféra muziky prevládla náladu. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2021:4;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%205:9;&version=31;
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Večnosť nebude použitá na pohodlnosť a lenivosť, ako si niektorí zobrazili náš konečný cieľ. 

Budeme robiť viac než sa pohybovať na oblakoch, brnkať na harfe, alebo vrtiť naše prsty v 

Rieke Života. Náš čas budeme využívať na prácu Boha. Ako a čo to bude, nemôžme povedať, 

ale nie je pochybnosti, že Jeho ľudia budú slúžiť Jemu. 

DIAMANTY PRE VÝHERCOV DUŠÍ    

Videla som diamanty-blištiace, ligotajúce, skvelé diamanty-diamanty všade! Niektoré boli 

veľké ako betónové kvádre. Niektoré diamanty sa zdali byť pre zámky tích čo získali duše na 

zemi. Zdalo sa, že za každým keď niekto viedol dušu ku Kristovi, nebo poskytlo diamant tomu 

poctivému Kresťanovi. Biblia hovorí, 

 Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše. 

(Príslovia 11:30) 

Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, 

budú ako hviezdy na večné veky. 

(Daniel 12:3)  

Ako som stála v nádhere a vznešenosti toho úžasného miesta, videla som nesmierne, krásneho 

anjela prichádzať po ceste. V rukách držal listinu, ktorá mala na nej zlatý okraj. 

Anjel položil listinu na podstavec stola, ktorý bol urobený striebristým materiálom aký som ešte 

pred tým nikdy nevidela. Podlhovastý stôl sa doslova leskol so svetlom.  

Na listine bolo napísané meno. Jeden zo svätých ju zdvihol a začal čítať.  

“Ježiš je Majstrovský Staviteľ,” svätý mi povedal v nebi. “On rozhodne kto si zaslúži diamanty 

a kde pôjdu. Táto listina čo držím je zápis zo zemi človeka, ktorý viedol niekoho k Ježišovi, 

ktorý  krmil chudobných, ktorý obliekol nahého-ktorý urobil veľké veci pre Boha.” 

Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej 

slávy.  Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od 

druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.  

Ovce si postaví napravo a capov naľavo.  

Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľov-

stvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. 

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel 

som ako cudzinec a prichýlili ste ma, 

bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo 

väzení a prišli ste za mnou.  Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa 

videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 

Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme 

ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?  

Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 

mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte 

odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs11:30;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%2012:3;&version=31;
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A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. 

(Matúš 25:31-41, 46) 

MIESTO PRE VŠETKÝCH 

Anjel mi opakoval vítajúcu myšlienku: “Poď a uvidíš nádheru tvojho Boha.”  

Pri Pánovej diskrétnosti, zapisujem túto správu neba ako som to videla. Musíme rozumieť, že 

zameranie nášho dúfania a túžieb by mali byť na strávení večnosti s našim Pánom. Nebo je 

krajina plniacich snov! 

Nebo ma vzrušuje, lebo po skončení našej činnosti a práci na zemi, opustíme túto zem a 

pôjdeme tam. Boh pripravil mesto a Ježiš tam pripravuje miesto pre tích, ktorí Ho milujú. 

PERFEKTNÉ PRÍJIMANIE 

Nezlomený vzťah medzi Bohom a človekom bude úplne obnovený v nebi. 

Keď Adam a Eva boli v Edenovej Záhrade, Boh navštevoval túto zem. Po zlomení vzťahu s 

Ním hriechom a neposlušnosti, Boh pokračoval a ukazoval Jeho túžbu mať vzťah s ľudstvom. 

Jeho definitívny cit lásky pre ľudstvo bolo dať Jeho vlastného Syna zomrieť nemilosrdnou 

smrťou na krutom kríži. Cez Kristovú smrť a vzkriesenie, vzťah medzi Bohom a človekom je 

zase možný.   

Ale aj teraz, okolnosti života môžu brániť náš intímny vzťah s Bohom. Ale, v nebi nebudú 

viacej prekážok. Budeme poznať perfektný styk s Kráľom Kráľov a Pánom Pánov. Vzťah s 

Ním bude kompletný.  

Nebo je bydlisko živého Boha. Je ďaleko od atmosferických nebies a nad planétami a 

galaxiami. Je to domov večnosti “Vykúpených Hospodina” (Izaiáš 62:12). Je to miesto večnosti 

všetkých detí Boha cez vieru v Kristovi.  

Nemusíte sa obávať byť stlačený v úzkej kabíne v nebi čo ma označenie “zámok.” Keď  

vykúpený vekov budú zozbieraný domov do nádhery, bude tam dostatok miesta pre všetkých 

aby mal každý jeden z mnohých zámkov, je tam mnoho obidiel, čo Ježiš povedal, že pripravuje 

nám doma u Jeho Otca:   

Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! V dome môjho 

Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám 

idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a 

vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.  A cestu, kam idem, poznáte. . 

  (Ján 14:1-4) 

Nebo má definitívne miesto pre všetkých: 

Po tomto som videl: ajhľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a 

jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, 

oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, volali mohutným hlasom: Spasenie 

nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2025;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2014:1-2;&version=31;
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(Zjavenie 7:9-11) 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%205:9;&version=31;
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SLZY V NEBI   

V jednom okamihu som bola vzatá do zvláštneho miesta kde anjel zastavil a povedal mi. “Boh 

chce aby som ti ukázal miestnosť sĺz.” 

Veľa krát asi ste čítali v niekoľko úryvkách v Žalmach o našich slzách a ako Bohu na nás 

záleží. Anjel zachytáva naše slzy a dáva ich do fľašiek (Žalmy 56:9). Veľa krát som sa divila a 

nevedela som čo to znamená.   

Viem, že mnohý z vás čítate tieto slova, plakali ste pre svojich milovaných, vaše deti, 

manžela/ku alebo vašu rodinu. Obzvlášť, keď ste prešli cez separovanie alebo rozvod, cítili ste 

sa ako keby všetka nádej bola preč. Smútili ste za svojími milovanýmy. Chcem vám povedať, 

že Boh mi ukázal miestnosť sĺz. Bolo to prekrásne. Anjel ma vzal do ohromného vchodu čo 

nemalo dvere.    

Pozeraním do vnútra, som videla, že miestnosť sama o sebe nebola veľká, ale svätosť a síla 

lúčov z toho ma prekvapila. Linkovaná s kryštálovými poličkami, vo vnútri v stenách žiarili so 

svetlom. 

Na poličkách bolo veľa fľaší, niektoré z nich boli vo zväzkoch po tri a vyzerali ako priehľadné 

sklo. Pod každou trblietavou skupinou skla-ako pohárov bola plaketa s menom. Bolo tam 

mnoho fliaš v miestnosti.  

Potom vo vnútri tej miestnosti som videla muža, ktorý sa objavil čo bol slávny. Jeho sýte 

fialové rúcho bolo veľmi krásne a vizeralo ako z hodvábu.   

Elegantný stôl, čo bol vyrobený z bohatého-vyzerajúceho materiálu sa ligotal s veľkolepou 

nádherou, bol vo dverách. Nadmerná výstava čo som videla som bola z toho užasnutá!  

Knihy ležali na stole a vyzerali akoby boli zošite v jednom z najkrajšieho hodvábneho materialu 

čo som kedy videla. Niektoré mali diamanty, perly a ztužku na nich; iné mali na nich zelené a 

fialové kamene. Všetky boli zložite urobené.   

Pomyslela som si, “Oh, Bože, aké sú nádherne tie knihy! Milujem knihy. Tieto knihy ma 

obzvlášť priťahovali. Boli ohromujúce. Ako som na nich hľadela, premohol ma údiv. 

V tom momente muž v miestnosti mi povedal, “Poď a pozri. Chcem ti ukázať túto izbu a chcem 

ti vysvetliť o slzách. Toto je iba jedna z mnohých izieb ako táto. Ja mám na starosti túto izbu. “ 

Ako rozprával, veľký anjel prišiel vchodom. Krása a vznešenosť tej nebeskej bytosti ma udivila. 

Všimla som si, že mal na sebe biely, ligotavý odev so zlatým-zakončením upravený, ktorý 

viedol až dole do predu. Pripadal mi, že je asi dvanásť fitov vysoký a mal veľmi veľké krídla.   

Anjel držal v rukách malú misku. Zlatá miska bola naplnená (pozri Zjavenie 5:8) s tekutinou. 

Muž v izbe mi povedal, “On mi práve doniesol misku sĺz zo zemi. Chcem aby si videla čo s tým 

budeme robiť.” 

Anjel mu podal misku s kúsom papiera. V správe bolo napísane meno toho človeka čo boli jeho 

slzy v miske.     
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Muž v izbe prečítal písmo na papieri a potom šiel tam kde boli fľaše. Prečítal čo bolo na plakete 

pod fľašou a vedela som že to patrí k tomu človeku zo zemi, ktorý mal napísané meno na tom 

papieri.  

Muž zdvihol fľašu čo bola skoro plná a priniesol ju k miske. Prelial slzy zo zlatej misky do 

fľaše.  

“Chcel som ti ukázať čo tu robíme,” muž mi povedal. “Povedz ľuďom na zemi o tom.” Potom 

vzal fľašu k stolu, zdvihol jednu z kníh, otvoril ju a povedal, “Pozri!”  

Listy v tej knihe boli úplne prázdne. Udržiavateľ tejto izby mi povedal, “Toto sú slzy svätých 

Pána Boha na zemi keď plačú k Bohu. Pozri čo sa robí.”  

Potom muž kvapol jednu malú slzu z flase na prvú stranu tej knihy. Keď to urobil, slova sa 

okamžite začali zjavovať. Krásne slova, elegantne napísané sa začali javiť na stránke.  

Za každým keď slza spadla na stránku, písmena sa zjavili na celej stránke. Pokračoval v tom 

stránku po stránke, znovu a znovu. 

Keď zatváral knihu a povedal, zdalo sa že akoby hovoril aj celému ľudstvu aj mne, 

“Najperfektnejšie modlitby sú tie, ktoré sa kúpu v slzách, lebo tie sú od sŕdc a duší mužov a 

žien na zemi.”    

Potom anjel s dúhou na krídlach mi povedal, “Poď a uvidíš nádheru Boha.” 

BOH OTVORIL KNIHU 

Okamžite, sme sa dopravili do obrovského miesta s tisíce a tisíce ľuďmi a nebeských bytostí. 

Oh, bolo to nádherné!  

Za chvíľočku sa zdalo, že ľudia sa strácali a dokonca večšia výstava Božskej slávy sa začala 

všade ukazovať. Vysoké chválenie Boha bolo ako hrmenie.  

Anjelový posol ma vzal ku Božiemu trónu.  

Videla som obrovský mrak, hmlu a videla som obraz Bytosti v mraku. Nemohla som vidieť 

Bohovú tvár, ale som videla slávu Boha a dúhu nad trónom. Počula som hlas Boha a znel mi 

presne ako Ján ho popísal: “Počul som hlas z neba akoby hlas z mnohých vôd, a akoby hlas z 

hlasného blesku” (Zjavenie 14:2) V tejto mohutnej aréne vedľa trónu som videla kone s 

jazdcami. Naraz som videla knihu na obrovskom oltári pred Božským trónom. Stála som v 

bázni, pozerala som na túto scénu a videla som akoby mužská ruka vyšla z mraku a otvorila 

knihu. 

Nejako som vedela, že to bola ruka Boha čo otvorila knihu. 

Udivená som videla vyzeralo to ako dym vzostupuje z knihy. Zrazu, najkrajší parfém aký som 

ešte nikdy nevoňala naplnil celý priestor kde som stála. Anjel mi povedal, že táto kniha 

obsahuje modlitby od plačúcich sŕdc. Všetci vychvaľovali a zveličovali Boha.  

Keď Boh otvoril knihu, stránky začali vychádzať v kapacite a leteli do rúk anjelov na koniach. 

Mohla som počuť Jeho hlas, “ako hlas hlučného blezku,” volal a povedal, “Choď a odpovedz na 

jej modlitbu! Choď, odpovedz na jeho modlitbu!”    
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O mojej biede máš záznam, 

do svojej nádoby daj moje slzy. 

Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? 

Raz moji nepriatelia ustúpia, v deň, 

keď zavolám o pomoc. 

Tak poznám, že Boh je pri mne. 

V Boha, ktorého slovo chválim, 

v Hospodina, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam, nebojím sa. 

Čo mi môže urobiť človek? 

(Žalmy 56:9-12) 

Živé Slovo Boha nám vysvetľuje čo Boh robí s našími slzami. Aké krásne je rozumieť slávu a 

div nášho Boha! Aké užasné je vnímať Jeho súcit! Jemu záleži aj na našich slzách. Mnoho 

Svätých písiem nám hovorí o našich slzách, o našich smutkoch a o Bohovej útechy pre nás. 

Čítajte tieto a radujte sa:     

Takto vraví Hospodin, Boh tvojho praotca Dávida:  

Vypočul som si tvoju modlitbu  

a videl som tvoje slzy. Nuž uzdravím ťa.”  

(2 Kráľov 20:5) 

 
V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v ríši mŕtvych oslávi? Už ma vyčerpalo 

vzlykanie, každú noc plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ. 

Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov.Vzdiaľte sa všetci, čo 

páchate neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač.  

(Žalmy 6:6-9)  
 

Zachránil si ma pred smrťou, moje oči pred slzami, moje nohy pred úrazom. 

(Žalmy 116:8) 

 

Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo 

rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.  

(Žalmy 126:5-6) 

Navždy pohltí smrť a Pán, Hospodin, zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu 

svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin prehovoril.   

(Izaiáš 25:8) 

 
Toto hovorí Hospodin: Zadrž vzlykanie i slzy v očiach, lebo tvoja námaha dostane 

odmenu — znie výrok Hospodina: vrátia sa z nepriateľskej krajiny. 

(Jeremiáš 31:16) 

 

lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom 

vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kings%2020:5;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%206:6-9;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%20116:8;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%20126:5-6;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2025:8;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah%2031:16;&version=31;
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(Zjavenie 7:17) 

Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť 

už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.  

(Zjavenie 21:4)  

Vrátia sa tí, ktorých oslobodil Hospodin, s jasotom prídu na Sion. Večná radosť 

bude na ich tvárach, veselosť a jasot získajú a pominie smútok a vzdychanie. 

(Izaiáš 35:10) 
 

Sláva Pánu Bohu, nebo je naozajstné miesto! Naozaj tam pôjdeme. Nebudeme výpar dymu 

plávajúci na mraku keď tam pôjdeme. 

Jedna z báječných vecí o nebi je, že naše slzy a starosti budú nahradené s večnou radosťou, ako 

sľúbené v Slove Boha. Ešte, je tam o veľa viacej! 

 

---------------------------------------------------------- 

Boží Trón 
Nebo je naozajstné miesto. Je to doslovný cieľ. Nie je to vymyslená vidina. Boh nám všetkým 

odhalil mnoho skutočnosti neba cez Sväté písma. 

PRVÉ NEBO 

Za prvé, je atmosferické nebo. Je to atmosféra okolo zeme. To je kde lietajú vtáci a do okien 

fúka. Je to kde sa formujú dažde, búrky, hmly, vodné pary a mraky. Obloha je miesto kde anjel 

sa zmienuje v Skutkách 1:11 keď sa opýtal žiakov prečo ”hľadeli do neba.” Ježiš, keď rozprával 

k Svojmu Otcovi, “podvihol oči do neba” (Jan 17:1), alebo smerom ku oblohe. 

DRUHÉ NEBO  

Potom je nebo prázdnoty. To je oblasť slnka, mesiaca a hviezd. Je to spomenuté v Biblii na 

mnohých miestach, pár ktoré sú tu dané:  

určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok 

na morskom brehu; tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov.  

(Genesis 22:17) 

Pri pohľade na nebesia uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, teda celý nebeský zástup, 

nedaj sa zviesť, neklaňaj sa im a neslúž veciam, ktoré Hospodin, tvoj Boh, dal 

všetkým národom pod celým nebom. 

(Deuteronomium 4:19) 

Zviažeš vari Plejády reťazami alebo uvoľníš povrazy Orióna?  

Vyvedieš azda v pravý čas hviezdy zverokruhu a určíš dráhu Veľkého a Malého 

voza?  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%207:17;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2021:4;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2035:10;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis%2022:17;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy%204:19;&version=31;
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Poznáš azda zákony nebies a určuješ ich vládu na zemi? 

(Jób 38:31-33) 

Pretože hviezdy nebies a ich súhvezdia nevydajú svetlo, slnko sa zatmie pri 

východe a mesiac sa nezaskvie svetlom. 

(Izaiáš 13:10) 

Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú 

padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. 

(Matúš 24:29) 

 

TRETIE NEBO 

Cieľ počestných, napriek tomu, je nad atmosférou a hviezdicovími oblohami. Toto miesto je 

kde apoštol Pavol sa zmienil keď napísal, “Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi 

rokmi — či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba. " 
(2 Korintským 12:2). 

Nebo, používane ako doba v celej tejto knihe, je často rozprávane o oblasti kde je okamžitá 

Božia prítomnosť:  

Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom 

pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. 

(Hebrews 9:24)  

Nebo je kde Boh žije. Keď Ježiš nám hovoril ako sa máme modliť, povedal modlite sa ku 

”Otcovi v nebi” (Matúš 6:9) 

V (1Kráľov 8:30), nebo sa volá Božie obydlie.  

Tamto, v chráme Božieho božského veličenstva, Jeho znamenitá sláva je odhalená v 

najvyznačnejšom štýle. Nevieme presne kde to miesto je, ale často v Biblii nebo je udané ako 

byť “hore.” 

Vieme, že Všemohúci Boh je v nebi. Sú tam On a Ježiš stredom pozornosti svätých, anjelov a 

všetkých bytostí čo uctievajú.   

Aká je tam slávna spoločnosť v nebi! Anjeli sú tam, lebo Ježiš povedal, “Lebo vám hovorím, že 

ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach.”(Matúš 18:10) 
Svätý sú tam, lebo Ježiš nám sľúbil, “Aby ste aj vy boli tam, kde som ja” (Ján 14:3). Je nám 

povedané v 1 Petrov 1:4, že naše dedičstvo je rezervované v nebi - pre nehynúce, nepoškvrnené 

a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. 

Svätý, to ma tak vzrušuje svedčit moju krásnu návštevu v nebi. Až sa chvejem o veciach čo som 

videla a aj ľudí. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Job%2038:31-33;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2013:10;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2024:29;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthians%2012:2;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%209:24;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2024:29;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kings%2020:5;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2024:29;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2014:1-2;&version=31;
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CHVÁLA V NEBI 

Potom ako mi Božský anjel ukázal izbu sĺz, opakoval tak často počas mojej návštevy do neba: 

“Poď a pozri sláva tvojmu Bohovi!”    

Žiarivý, nádherný, nebeský lesk neba ma ohromil. Žiary slávy, ktorá mi pripadala, že vystreľuje 

zo všetkého čo som videla, naplnilo ma to s bázňou. Krása a blaženosť tejto spravodlivej 

krajiny sa nedá presne zobraziť v myšlienkových očiach jedine, že človek to vidi sám pre seba.  

V tom momente som si spomenula na slová čo som raz počula od niekoho uviesť: 

Svetlo neba Je Ježišova tvár. 

Radosť neba Je Ježišova prítomnosť. 

Harmónia neba Je Ježišova chvála. 

Motív neba Je Ježišov skutok. 

Zamestnanie neba Je Ježišova služba. 

Náplň neba Je Ježiš On sám. 

Ako som šla s anjelom, pociťovala som všade radosť, pokoj a šťastie. Pomyslela som si na 

svoju rodinu na zemi a pripadalo mi, že anjel vedel o čom premýšlam. Povedal mi, “Máš 

poslanie, ktoré splníš pre Boha. Povieš ľuďom na zemi čo je tu hore. Boh ti ukazuje niečo z 

neba, ale nie všetko. Poď a pozri sláva tvojmu Bohovi.”  

Keď sme prišli k nášmu cieľu, počula som mnoho, mnoho hlasov spievať chválenia Bohu. 

Nádherná muzika bohoslužobníkov neba mi vzrušilo dušu. Ozvena úcty a slávy sa ozývala 

krížom širokej rozlohy keď serafim a svätý spievali nekonečné hymny v hojnej chvále.  

PRÍCHOD K TRÓNU 

Mala som v duši veľa radosti. Nejak som vedela, že sa blížime k Božiemu trónu. 

Anjel čo ma sprevádzal zastal ďaleko od Božieho trónu. Videla som panoramatický výhľad 

udalostí čo sa diali. Videla som tú istú udalosť čo Ján videl v jeho vidine kde popisuje v 

Zjavení: 

A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet 

bol myriady myriád a tisíce tisícov. 

(Zjavenie 5:11) 

Oh, ľudia na zemi, keby ste si len vedeli predstaviť čo má Boh odložené pre nás čo Ho 

milujeme! 

Pokiaľ som zízala na scénu nadšenia preddomnou, niečo ešte lepšie sa stalo. Počula som tak 

hlasno jak ešte nikdy tích tisíc po tisícoch hlasov chválili Boha. Potom – zázrak všetkých 

zázrakoch!- anjel mi dovolil sa pozrieť čo som vždy túžila vidieť, Bohov trón. 

NÁDHERNÝ BOHOV TRÓN 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2021:4;&version=31;
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Bohov trón bol “vysoký a vyvýšeny” (Izaias 6:1). Vychádzali sme zo spodku, Rieka Života 

plávala v kráse a čistote. Božia sláva zatienila trón. Pripadalo to ako keby sa blízkalo, hrmelo a 

zvuky boli okolo trónu. Ján popísal vidinu neba, ktorú mal, povedal,  

Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem ohnivých 

lámp, to jest sedem Božích duchov; 

(Zjavenie 4:5) 

Videla som dúhu v obluku nad a okolo trónu, “vzhľade ako smaragd” (Zjavenie 4:3). Žiarivé, 

nádherne farby dúhy boli zmyksované so svetlom, produkavali oslňujúce intenzívne farby. 

Bolo to inakšie než čo som niekedy videla na zemi. Rôzne farebne žiarivé svetlo prejavovanej 

slávy a moci. 

Plamene lesku sa blýskali z trónu. Lúče slávy od toho vyžarovali. Zdá sa toľko priehľadnosti 

neba a žiarivé lúce čo vychádzaju z trónu sú naplnené svetlom ktoré sa odrážaju v každej časti 

raja! 

Ako dlho som tam bola v tom nebeskom mieste, neviem, ale som bola očarená s bázňou. 

Pomyslela som si na tisícky čo šli do neba a ešte ďalších tisíce čo tam pôjdu. Myslela som na 

Božiu posvätnosť, čistota Jeho veličenstva a dokonalosť Jeho Slova. Hlasne som zakričala, “Oh 

Bože! Aké je to nádherne vidieť Tvoju slávu a vznešenosť a Tvoju moc!” 

Ako predtým, anjel Hospodina mi povedal, “Poď so mnou. Sú tam mnoho iných vecí v nebi čo 

ti chcem ukázať.” 

ZÁPISNA MIESTNOSŤ    

Bola som udivená, keď som videla miestnosť zápisov, kde držali presné záznamy. Anjel 

povedal, že Boh má Svojich anjelov, ktorí zapisujú každú činnosť v kostole na zemi a každú 

činnosť doma kde On je pozdvihnutý a vychvalený.  

Boh tiež zapisuje o tých čo sú von z Jeho vôle. Ukázal mi ako zapisujú o peniazoch čo sú dané 

v kostole spolu s akým postojom ľudia prispievaju. Povedal mi o ľuďoch, ktorí majú peniaze 

ale nechcú dať pre Hospodinové skutky. 

Pomyslela som si na to ako Ježiš opatrne dával pozor na obetné dary a na štátnu pokladnicu, 

keď išiel do chrámu Hospodina:    

Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. 

Mnohí bohatí hádzali mnoho. 

Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to jest kodrant. Tu zavolal si 

učeníkov a povedal im: Vpravde vám hovorím: Táto chudobná vdova vhodila viac 

ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. 

Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala, 

celý svoj majetok. 

(Marek 12:41-44) 

Ako všetky veci mi boli odhalené vrátane miestnosti, kde držia zápisy v knihách, anjel mi 

pripomenul, aby som si pamätala, že mám zapísať tieto veci. Povedal, že tam boli mnoho 
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záhadnych vecí, o ktorých som nevedela lebo som matne videla (1 Korintským 13:12). Ale 

anjel zdôrazňoval, aby som povedala ľuďom na zemi o týchto veciach čo som videla. 

Keď smed došli do ďalsej časti neba, pozrela som sa dole, veľmi dlhá chodba. Jej steny boli 

vysoké a zdali sa byť z platiny. Počula som vysoké chválenie Boha akoby neprestajne zvonilo. 

Bola som udivená lesku svetla a slávy, ktorá sa odrážala zo stien. Záhadne som sa spýtala, “Čo 

to je?” Pripadalo mi to akoby steny boli míľové; nemohla som vidieť koniec. 

SKLADISKO BOHA 

Anjel čo mi ukazoval všetky veci povedal, “Pozri sa na vrch tejto steny.”  Na tom vrchu bolo 

leptané slovo, Skladisko. Keď som sa opýtala, “Čo sú to za izby?” anjel mi povedal, že tieto 

izby su obsiahnuté požehnaniami, ktoré sú uložené pre Bohových ľudí! 

Nebo je perfektná čistota a Boh chce očistiť Jeho svätých na zemi aby sa tešili z nebeskej 

atmosféry. Nebo je plné radosti a Bohovým želaním je dať radosť Jeho ľuďom na zemi. Nebo je 

trvalá sloboda a Boh túži pre Svojich ľudí aby mali slobodu pokiaľ sú na zemi. Nebo je 

perfektná celkovosť a Boh chce uzdraviť Svojich ľudí tu na zemi. Nebo je naprosté bezpečie a 

Boh chce aby Jeho ľudia boli presvedčený a zabezpečený tu na zemi. Nebo je uskutočnené a 

splnené a Boh si želá aby Jeho ľudia boli naplnený na zemi.  

Keď Ježiš nám dal inštrukcie na modlenie, “buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi” (Matúš 

6:10), Odhalil, že Boh chce aby sme okoštovali nebo tu na zemi! 

Svätý, Hospodin má skladisko požehnaniami práve pre vás. Oni čakajú v nebi na vás aby ste si 

ich vyžiadali a dostali ich teraz tu na zemi. Boh vás chce zachrániť. Chce vás oslobodiť. Chce 

vás uzdraviť. Chce aby vy ste vedeli “A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,” (Filipským 

4:7). On chce aby ste zažili trvalú radosť “a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, (1 

Petrov 1:8).  

LIEČIVÝ JEŽIŠ 

“Preži slávu Boha,” anjel vyhlásil. Keď zmizol, Ježiš stál prim ne. 

Pozrela som sa na Ježiša. Pripadal mi byť teraz vyšší než som si myslela. Žiarivé rúcho mal na 

sebe zavesené elegantne a graciózne. Sandále mal na zjazvených nohách a Jeho tvár a vlasy boli 

úžasné a krásne. Hľadela som na Neho a opýtala som sa, “Ježiš, čo sú to za izby?” 

Pán mi neodpovedal, ale vystrčil ruku a ukázal na stenu. V tom momente sa stena otvorila do 

korán. Všade okolo pri otvorení som videla krásu a veľmoc a svetlo. Ako každá iná vec, zdalo 

sa ako že dáva to slávu Bohu. “Oh, Pane, čo to je?”   

Povedal mi, “Moje dieťa, to to sú pre Mojích ľudí. Sú to pre hriešnikov na zemi, keď by iba 

verili. Zomrel som aby oni boli ucelený.”   

Keď som sa pozrela Mu do očí, vedela som, že Chcel aby ľudia verili, že On, Ježiš Kristus 

zomrel aby my sme boli ucelený. Povedal, “Liečenie čaká na ľudí na zemi. Príde deň, keď bude 

lavína zázrakov a uzdravovania na zemi.”  

V pokračovaní, povedal. “Dieťa, ako ďaleko dovidíš, to to sú zásobovacie budovy, alebo 

skladiská. Požehnania tu čakajú na tých čo veria na zemi. Jedine čo musia urobiť je veriť a 
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prijať-verením, že Ja Pán Ježiš Kristus, a že Som schopný robiť tieto veci a musia príjmuť Moje 

dary.” 

“Keď pôjdeš naspäť na zem,” Zdôrazňoval, “pamätaj si, že to nie si ty čo uzdravuje. Nie je to 

inštrument čo uzdravuje; to som Ja. Iba povedz moje Slovo a modli sa a Ja uzdravím. Ver, že to 

môžem urobiť.”  

Zakričala som, “Sláva Bohu! Aleluja! Ďakujem, Ježiš!” Ježiš dal ruku dole a stena sa zatvorila. 

Potom anjel a ja sme cestovali veľmi ďaleko na iné miesto. Tu som tiež počula muziku a 

zábavné výkriky ľudí Boha. Anjel povedal, “Dieťa, dostal som príkaz od Pána aby som ti 

ukázal niekoľko vecí. Povedz ľuďom o týchto veciach.”    

 

---------------------------------------------------------- 

Pred tým, Teraz, a Potom  
V tomto čase v mojej vidine, anjel Pána mi začal odhaľovať veci o ktorých som mala 

pochybnosti pred tým. Začal mi rozprávať o veľkej záhade. 

Povedal, “Boh prehovoril a ja ti ukážem pred tým, teraz a potom. Veci, ktoré ti ukážem ťa 

veľmi vzrušia. Odhalím ti čo sa stane, keď sa človek znovu narodí. Ukážem ti ako sú hriechy 

človeka zmyté krvou Baránka v zápisnických miestnostiach.  

“Ukážem ti čo sa stane, keď znovu-narodený jednotlivec zomrie na zemi a jeho duša príde do 

neba. Poď a pozri sa na obdiv tvojho Boha.” 

Cestovali sme z neba veľkou rýchlosťou a skoro sme boli na zemi. Videla som zem vo vidine a 

anjel mi povedal, “Pozri a pozoruj.” 

Keď mi anjel dovolil dokončiť moju vidinu, videla som krásny malý kostol na vidieku. Neviem 

síce kde ten kostol bol umiestnený zemepisne, ale bol vidiecky kostol, ďaleko na vidieku. 

S pomocou Božského anjela, som sa pozrela do budovy. Videla som asi tridsať ľudí sedieť na 

laviciach. Pastor v kazateľnici kázal na túto tému:  

  Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť,  

volajte ho, dokiaľ je nablízku. 

Bezbožný nech zanechá svoju cestu a 

hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti 

k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje; 

k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. 

(Izaiáš 55:6-7) 

Pokiaľ som hľadela na to, videla som anjela stáť na kostole. Sprievodca anjel pri mne povedal, 

“Veľký anjel je umiestnený na každom kostole. Tento anjel má na starosti všetkých iných 

anjelov tohto kostola.” 

ANJELI PRI KOSTOLE 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2013:10;&version=31;


 
19 

 

Dva anjeli stáli s knihami vonku pri dverách kostola. Videla som ľudí vchádzať a vychádzať z 

kostola. Potom môj sprevádzajúci anjel ukázal znamenie rukou a vyzeralo to, že sa strecha 

odkotúľala do zadu a mohla som vidieť do vnútra kostola.  

Anjel stál na každej pastorovej strane pri kazateľni. Popri tých dvoch boli ešte dvaja anjeli. 

Bolo ich štyri okolo kazateľni.  

Dva anjeli stáli v zadu kostola, za ľuďmi.  Dvaja stáli asi v polovici ulicky a dva anjeli stáli 

blízko oltára. Tak, že bolo dosť veľa anjelov v kostole a niektorí z nich mali zoznamy a perá v 

rukách. Anjel mi povedal, “Chcem ti ukázať čo sa stane.” 

Pastor začal rozprávať a pomocníci začali vyberať milodary. Keď milodary boli vybrané, anjeli 

zapisovali reakcie ľudí pri dávani. Zapísali prispievajúcich myšlienky-či dávali neradi na skutky 

Pána, alebo dávali s radosťou a hľadeli na to ako uctievanie. Anjeli to všetko zapísali do svojich 

zápisnych kníh. 

Potom dvaja veľký anjeli v predu pri kazateľni pokývli hlavami na druhých anjelov.  

Tieto činnosti anjelov boli neviditeľné ľuďom v kostole, ale ja som videla všetko jasne. Potom 

môj sprievodca mi povedal, “Chcem ti ukázať niečo iné. Dávaj pozor a budeš požehnaná.” 

Nenazdajky ako by som bola premiestnena za pastorom. Keď kázal na šiestom svätom písme-“ 

Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku.”- Videla som hostiteľa z 

nebezkých bytostí dnu v kostole. Pokiaľ bolo kázanie, anjeli sa radovali. Kňaz bol pomazaný 

keď kázal na túto správu. Jeden anjel lial vyzeralo to akoby oheň na jeho hlavu. Vďaky Bohu 

vychádzali z kazateľových úst.  

V zadu kostola sa otvorili dvere a muž, ktorý bol veľmi opitý sa zapotácal dnu. Šiel v uličke a 

rozprával, “Ja som ten ku komu rozprávaš, kazateľ. Potrebujem Pána. Potrebujem byť spasený. 

Som alkoholik.” Muž spadol na kolená pred oltárom a začal plakať k Bohu. 

Dvaja služobníci šli k oltáru mu poslúžiť. Objali ho a spýtali sa ho, “Myslíš vážne podnikať s 

Bohom? Chceš byť naozaj spasený?” 

“Áno, chcem byť spasený, “ muž povedal. 

“Ja som alkoholik. Potrebujem byť oslobedený.”   

SPASENÁ DUŠA 

Dvaja anjeli sa zrazu zjavili. Mali zápisníky v rukách a začali písať čo muž povedal. Potom 

služobníci ho začali viesť cez proces spásy. Videla som, že tento muž bol plný hriechu. Napriek 

tomu, keď sa služobníci modlili s nim, jeden z anjelov sa mu dotkol srdca a dym ako tmavý ako 

dažďový mrak zvracal z jeho hrudi. 

Keď som to videla, spomenula som si na Sväté Písma, ktoré rozprávajú o špinavých hriechov, 

ktoré vychádzajú zo srdca: 

Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu. 

(Matúš 12:35) 

Ale čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca 

pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, 
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rúhania. 

(Matúš 15:18-19) 

Keď sa muž začal modliť k Bohu so zdvihnutými rukami, videla som čierne pásy, ktoré boli 

omotané okolo neho. Bol v otroctve v hociakých hriechov, ale hlavne v alkoholickom a opilosti. 

Služobnik mu povedal, “Musíš sa spovedať z tých hriechov k Bohu, aby ti On odpustil, a aby si 

bol umytý v Baránkovej krvi.”   

Keď sa začal spovedať zo svojích hriechov, anjel sa ho dotkol. Videla som oheň vychádzať z 

anjelových rúk. Pásy sa začali lámať a pretrhovať od neho.  

Toto muža ukrutne vyslobodilo. Zdvihol ruky a vychvaľoval Pána. Postavil sa a videla som ako 

krása Boha ho obklopila. Viem, že Pán ho vytriezvel, lebo začal kričať Pánovy chvály. 

Potom dvaja mohutný anjeli pozreli na seba a pokývli hlavami. Prišli naspäť zo vzduchu kde 

sme boli my a povedali, “Poď a pozri na obdiv Boha.” 

ZASE V ZÁPISNÝCH MIESTNOSTIACH 

Cestovali sme naspäť do neba veľmi rýchlo s tými druhými anjelmi. Po prechode cez bránu, 

sme šli dole krásnou cestou, ktorá vyzerala byť zo zlata. Rýchlo sme boli dopravený do peknej 

izby. 

Anjel povedal, “Poď a pozri čo tu robíme.” Dlhá chodbička viedla do mnoho iných izieb v 

podobe jednej do ktorej sme vchádzali. Anjel povedal, “tu sú mnoho takých izieb v nebi. Volajú 

sa zápisne miestnosti. Uvidíš čo sa robí v tých izbách.” 

Anjel povedal, “Ideme do izby, v ktorej je zdržané meno muža čo bol iba teraz konvertovaný na 

zemi.” 

V izbe som videla anjela zo zemi ako rýchlo išiel dať správu napísanú v zozname druhému 

anjelovi. 

Niekoľko rebríkov bolo postavených pri stenách v obdĺžnikovej izbe. Poličky zakrývali steny a 

všetky knihy boli na poličkách. Pripomenulo mi to knižnicu na zemi. 

Druhý anjeli, spievali a vychvaľovali Boha, stáli v rade pred veľkým stolom.  Bol asi osem 

fitový naprieč a štyri fitový široký. Vyrezaný štvorec v strede stola bol pozlatený. Vyzeralo to 

nádherne. Bol vyrezaný listami a s ovocím. 

Bol to najkrajší stôl aký si človek len môže predstaviť. Nikdy som niečo také nevidela-alebo ani 

by som si to nevedela zobraziť-na zemi. Bola som uchvátená s nádherou a vznešenosťou Boha v 

tej izbe. 

Anjeli chodili hore a dole po rebríkoch. Nepretržite vyťahovali knihy dole z poličiek a vraciali 

ich na správne miesta. Niekoľko anjelov stáli na blízku so správami z iných častí zemi.  

Všimla som si, že niektoré knihy v stenách mali iné farebné odtiene. Potom som videla dvoch 

anjelov z kostola stáť v rade s knihou, ktorú vytiahli z poličky. Bolo tam napísané meno toho 

istého muža čo som práve videla byť spaseným na zemi. 

Anjel so mnou mi povedal, “Vidíš dvoch anjelov z kostolového kázania?” 
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“Áno.” 

“Vidíš knihu v ich rukách?” 

“Áno.” 

“To je zápisná kniha muža čo bol práve teraz spasený. Vybrali to z poličiek. Teraz musia ísť k 

anjelovi ktorý to má na starosti.” 

Môj sprievodca mi vysvetlil, že v každej zápisnej izbe je anjel čo to má na starosti. Všetko čo 

ide dnu a von z izby prechádza cez toho to anjela. Všetko je uskutočnené v poriadku Bohovej 

krásy. 

Bola som udivená na to pozerať čo všetko sa deje. Anjel čo bol šéf izby mal na sebe žiarivé 

šéfovske oblečenie, že je nad mojou kapacitou to opísať. Mal zlaté vlasy a ligotavé, biele rúcho 

s veľa zlatým na ňom. Tento nádherny anjel mal rozprestrené krídla asi dvanásť fitov. Bol to 

najkrajší anjel akého som kedy videla. Anjel bol hlavný zápisný opatrovník tejto izby. 

Anjel čo bol v poverení sa na mňa pozrel a povedal aby som šla k nemu na jeho stranu. Síla 

Boha sa vo mne pohla a urýchlene som stála pri anjelovi na jeho pravej strane. Povedal mi, 

“Máš dovolené tu byť aby sme ti ukázali čo sa stane, keď niekto na zemi je spasený. Povieš to 

ľuďom na zemi.” 

Údiv ma vzrušil až nad moje slova! 

UDRŽIAVANIE ZÁPISOV 

Keď som sa pozrela pred seba, vysoké chvály Boha boli všade do okola. Počula som zvonce 

zvoniť, aj keď som ich nevidela. Príjemny, usmievavý, sťastný anjeli stáli s knihami v rukách, 

čakali na anjela ktorý bol šéf izby aby s ním mohli rozprávať.  

Začala som vychvaľovať a zveličovať Boha znova pre Jeho obdivuhodnú sílu a Jeho slávne 

skutky. 

“Vidíš dvoch anjelov pred stolom?” môj sprievodca anjel sa ma opýtal. 

“Áno,” som odpovedala. 

“Oni tam boli, keď ten muž bol spasený.” 

Vytiahol správu zo zápisu; bola to ako značka v knihe. Nevidela som čo bolo napísane na 

papieri, alebo v zápisníku. Potom anjel povedal, “Pozri čo je tu napísané,” a ukázal mi. 

Správa bola úhľadne napisaná a bola nádherná. Videla som meno vlasti, meno štátu, meno 

krajiny, meno mesta a meno kostola. 

Anjel mi ukázal pastorové meno a koľko ľudí bolo v kostole. Ukázal mi poriadok kázania. 

Všetko bolo zapísané. Ukázal mi ľudí, ktorí sa podieľali na činnosti v kostole a detaily 

milodarov čo bolo zozbieraných.  

Meno muža ktorého spásu som videla na zemi bolo zapísane na papieri. Správa evanjelium 

Pána Ježiša Krista, ktorá bola kázaná na spasenie jeho duše bolo tu zapísane-v presnom čase v 

tej istej sekunde ako náhle bol znovu narodený. Som kričala, “Sláva Bohu!”  
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Keď spísané vyúčtovanie sa uskutočnilo tým že muž sa pokajal a prijal Ježiša Krista ako Pána a 

Spasiteľa, anjel sa pozrel na dvoch kuriérov anjelov a opýtal sa, “Boli ste svedkami, že tento 

muž sa znovu narodil v tejto hodine a v tomto čase?” 

Odpovedali, “Áno, boli sme svedkami. Boli sme pri tom. Prijal Ježiša Krista ako Pána a 

Spasiteľa. Videli sme ako sa to stalo.” 

Zvuk slávy, chvály a kričanie čo začalo v tom momente bolo úžasné. Celé nebo zveličovalo 

Boha. 

Potom anjel niečo napísal do knihy čo držal a zatvoril ju. Kniha bola veľmi hrubá. Povedal mi, 

“Pozri za seba.” Videla som mnoho ľudí, spasených svätých oblečených v bielych rúchoch a 

nádherne zoradených.   

JEŽIŠOVA KRV 

Títo spasený svätý Najvyššieho Boha spievali túto pieseň:  

Oh, nič okrem krvi Ježiša Krista Môže zotrieť moje hriechy. 

Oh, nič okrem krvi Ježiša Krista ma Môže uceliť dnes. 

Oh, nič okrem krvi Ježiša Krista ma Môže očistiť dnes. 

Bol som spasený 

krvou Baránka. 

Ako som to sledovala, mužovu knihu podali jednému z uradostnených svätých. Strana po strane 

starých písiem boli zmyté. Pozdvihli stránky jednu za druhou a videla som, že každá strana bola 

zmytá v Ježišovej krvi. Žiadne hriechy toho človeka nezostali. A toto sväté písmo ma napadlo z 

Izaiáša: 

Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje 

hriechy. 

(Izaiáš 43:25) 

Pomyslela som si, “Oh, Bože, aké je to nádherné, že Tvoje Slovo ešte stále pochoduje. Hriechy 

tohto muža boli zmyté preč cez Baránkovú krv.”  

Ako som sa dívala, tak kniha bola daná inému anjelovi. Táto nebeská bytosť mala nádherne 

vlasy. Kniha bola položená na tácke, ktorú anjel držal. Anjeli salutovali jeden druhému a 

vykrikovali slávu. 

Anjel môj spoločník mi povedal, “Poď a uvidíš nádheru tvojho Boha.” Začala som s ním 

cestovať vo veľkej rýchlosti cez chodbičky v nebi.    

BARÁNKOVÁ KNIHA ŽIVOTA    

Zase som stála pred Bohovým trónom. Drahý moji, boli tam fúkajúce rohy a zvučné trúbky 

vytrubovali. Mrak chvály, Šekina nádhery, osvetlená celá plocha okolo trónu.  

Bolo tam dosť hromov a bleskov. Počula som množstvo hlasov hovoriť, “Sláva Bohu! Aleluja!” 

Pozerala som na to a videla som anjela položiť knihu na Bohový oltár a klanial sa až nízko dole. 
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Hlas Boha hlasne znel vo vzduchu, predsa som rozumela každému slovu čo Boh povedal, 

“Ďalšia duša bola spasená cez krv Môjho Syna. Ďalší človek dostal večnú spásu cez krv Môjho 

Syna.” 

Všetky zvony v nebi zvonili! Všetky nebeské masy kričali! Ja som sa poklonila a začala som 

chváliť Boha.    

Videla som Baránkovú Knihu Života (Zjavenie 21:27) na Božskom oltáry a videla som ruku 

vychádzať z mraku, ktorá otvorila knihu, čo ju tam anjel položil. Potom, meno toho muža tam 

bolo napísané v Baránkovej Knihe Života. Sláva Bohu! Svätý, naše mená sú určite tiež napísané 

v Baránkovej Knihe Života. 

Keď som na to pozerala anjel Boha mi povedal, “Poď a pozri sa na obdiv Boha.” Okamžite som 

bola vzatá z neba zase v rýchlosti svetla. Keď som šla s anjelom pomyslela som si na tento 

úryvok z Izaiáša: 

Vydám ti poklady ukryté v temnotách a cennosti zo skrýš, aby si vedel, že ja som 

Hospodin, Boh Izraela, ktorý ťa volám po mene. Kvôli môjmu sluhovi Jákobovi a 

kvôli Izraelu môjmu vyvolenému som ťa pomenoval, a hoci si ma nepoznal, dal 

som ti čestné meno.   

(Izaiáš 45:3-4) 

RIEKA ŽIVOTA 

V ďalšej mojej vidine som pozerala ako Pán vzal svätých živeho Boha cez Rieku Života. Oh, 

Rieka Života pláva od trónu Boha a Baránka (Zjavenie 22:1). Keď svätý prešli cez Rieku 

Života, počula som ich kričať, “Sláva Bohu!”  

Potom som videla nespočítateľné spoločnosti svätých, ktorí boli oblečení v najbielšich 

nádherných rúchoch aké ešte nikdy nikto nevidel. Pamätám si, že Ján toto napísal:  

A jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha 

a odkiaľ prišli? Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš! Nato mi on povedal: To sú tí, 

čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi. 

(Zjavenie 7:13-14) 

PRED TRÓNOM  

Mala som zase dovolené ísť pred Božský trón a byť svedkom vzrušujúcej scény. Počula som 

zvuk trúb keď som stála pred Božským trónom. Nemala som dostatočne slov aby som písala 

napätie a bázeň čo som cítila.    

Dvanásť anjelov slúžilo pred trónom, zoradení v odevoch, ťažko sa to úctyhodne popisuje. Ako 

najlepšie to môžem povedať je, že na hrudi ich oblečenia mali drahokami zapustené v ich 

odevoch. Na vrchu na hlavách mali nejakú nebeskú látku z nádherných farieb. Konce na dlhých 

rúchach zlatom ozdobené.  

Vytrubovanie trúb oznámilo svätých ako prichádzali jeden po druhom sa postaviť pred Boha. 

Neoceniteľne číslo svätých, anjelov a nebeských bytostí vytvorili obrovskú galériu. Všetci 

vychvaľovali Boha. 
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VYKÚPENÝ  

Vykúpený každého veku boli nádherný a krásny. Boli naozajstný ľudia-nie ako vdych (cigarety) 

nejakého dymu alebo mrakov pohybujúcich vo vesmíre. 

Všade kde som sa pozrela, videla som Božských anjelov chváliť Jeho veličenstvo neustále.  

Pokiaľ som stála pred trónom, počula som mohutný hlas povedať: 

Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi 

prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.  

(Zjavenie 21:3) 

Potom som videla mrak vďaky naplnený bleskom, búrkou a hlasmy. Keď som sa pozrela, videla 

som Božiu ruku vychádzať z mraku a začala utierať slzy svätím z očí. Slovo hovorí, že “Boh 

utrie každú slzu z ich očí.” (Zjavenie 21:4). 

Počula som Boha povedať,   

Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť 

už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, 

všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. 

(Zjavenie 21:4-5) 

Boh povedal zhromaždeným svätím, “Vidím, že sú vaše mená napísané v Baránkovej Knihe 

Života. Vítam vás do blahobytu Pána. Zase ma napadol ďalší verš: 

Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, 

ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! 

(Matúš 25:21) 

A s tým Pán umiestnil vznešené zlaté koruny na hlavy všetkým Jeho posväteným. 

Vedela som, že Božské požehnania budú stále pretekať pre všetkých vykúpených. Vedela som, 

že sú bez konca!   

---------------------------------------------------------- 

SKLADISKÁ NEBA 
Verím tomu, že Ježiš mi odhalil nebo v poradí aby to bolo v rovnováhe. Vedel, že som 

navštívila peklo veľa krát a zažiť peklo bolo tak hrozivé, že ma požehnal s tým, že som videla 

nebo. 

Na jednej z návštev v nebi bolo mi ukázané Božské skladiská. Pánov anjel mi povedal, “Poď a 

pozri sa na obdiv Boha.” 

Anjel bol veľmi krásny a vysoký. Jeho dúhovo-sfarbené krídla boli v podobe trojuholníkov. 

Povedal mi, že Boh mu dal inštrukcie ukázať mi časti neba. 

Začali sme stúpať hore cez atmosféru a šli sme zase cez vchod do neba. Videla som ovocné 

stromy obsypané s krásnym ovocím. Videla som rodiny v krásnych rúchach chodiť hore dole po 

svahu, chváliť Boha.  
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Prostredie bolo nasiaknuté s najkrajšou muzikou akú by ste chceli v živote počuť. Nebeská 

muzika je prejavovaná radosťou. Je to svedectvo šťastia, dôkaz radosti. 

Počula som veľkolepé spevácke zbory a veľké súbory, ktoré vytvárali a hrali krásnu muziku tu 

na zemi. Ale, svätý, nič sa nemôže rovnať ku nádhere a kráse muziky a spievania čo tam je. 

Nebo bolo symfónia muziky. Predstavte si, keď môžte, milióny perfektné naladené hlasy, 

sladko spievané melódie neba! Ani jeden nespieval nemelodicky. Všetko bolo v perfektnej 

harmónii.   

Strunovité nástroje dodávali krásny sprievod spolu s trúbkami a iných všelijakých muzikálnych 

nástrojov. Všetky boli zladené s hlasmi vykúpených svätých, ktorí chválili Boha s nadšenou 

radosťou. Tóny nástrojov, ako spievajúcich hlasov boli očistené a urobené perfektnou sílou 

všemohúceho Boha. 

Oh, bolo to nádherné počúvať krásne chválenie Boha. Hlasy, ktoré sú bez kvality tónu alebo 

nenaladené na zemi budú spievať v krásnej harmónii v nebi. Budeme tam všetci šťastný. 

Dokonca aj desať-tisícovy spevácky zbor tu by zbledol v porovnaní s veľkou a výstižnou 

muzikou, Božie nebeské mesto! 

Vlna za vlanou neuveriteľných hymien chvály vlnených nad krajinou a po uliciach neba. Bolo 

to všetko-obklopené, že som nemohla nič počuť alebo myslieť na nič iné nejaký čas. 

Konečne mi anjel povedal, “Poď a uvidíš nádheru tvojho Boha.”   

Pamätám si, že som s ním išla cez oblasť, ktorá mala najzelenšiu trávu akú si neviete predstaviť. 

Boli tam obrovské skupiny kvetov v určitých častiach neba. Kvety boli nádherné a vyzerali 

akoby ruže. Každý kvet mal aspoň jeden rozkvet skladaný z lupienkov. A svätý, kvety vyzerali 

akoby  spievali! 

NEBESKÉ KONE   

Pri cestovaní s anjelom sme prešli miestom kde boli nádherné biele kone. Pamätala som si, že 

som čítala v Zjavení o koňoch a ako Ježiš jedného dňa príde na bielom koni a bude viesť 

armády z neba, ktorý tiež budú jazdiť na bielych koňoch: 

Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá 

Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči - ohnivý plameň, na hlave 

mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do 

plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do 

bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. 

 (Zjavenie 19:11-14) 

Tieto kone vyzerali šlachetne ako vyrobené z mramorových šachových kusov. Vyzerali akoby 

boli ohromné sochy, ktoré boli dlatené z balvanov, ale boli naozajstné a živé. Boli čisté biele a 

veľmi kráľovské. 

Oblečená žena v krásnom rúchu sa usmievala a rozprávala ku koňom, usmerňovala ich aby sa 

klaniali v chvále Božej. Všetky v tom istom čase, pokrčili pravé kolená a chválili Pána! 

Pomyslela som si, “Oh, aké nádherné!” A pamätala som si, že som čítala v Biblii, že každá 
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bytosť v neby a na zemi mala by uctievať a chváliť Boha: 

Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že 

predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: 

(Izaiáš 45:23) 

lebo je napísané: Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo 

mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha. 

(Rimanom 14:11) 

Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v 

Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod 

zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. 

(Filipským 2:9-11) 

A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a všetko, čo je v nich, počul 

som volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva i vláda na 

veky vekov! 

(Zjavenie 5:13) 

Mier, radosť a šťastie bolo všade. Počula som ľudí chváliť Boha.  

Zrazu, som nevidela anjela pri mne, ale stál tam Ježiš. Zdal sa byť veľmi vysoký a mal na sebe 

rúcho, ktoré bolo odlišné od ostatných rúchov. 

Jeho ostré oči boli nádherné. Mal upravenú-zastrihnutú bradu a veľmi husté vlasy. Pamätám si 

ako som sa na ňho pozerala a myslela som si aká jemnosť v Jeho očiach, to je nad pisateľský 

popis. Pôvabnosť Blahoslaveného Spasiteľa bola inšpirovaná a báječna bázeň.  

Všetko vo mne chcelo Ho chváliť, uctievať a klaniať sa Mu, Kráľ Kráľov a Pán Pánov, Jeziš 

Kristus. Sláva a síla sa vlnila okolo Neho.   

SKLADISKÁ ZDRAVIA / LIEČENIE 

Všimla som si v Ježišovich očiach mrzutosť. Spýtala som sa,”Ježiš, čo sa deje?” 

“Dieťa, pozri!”   

Zamával rukou k budove kde som videla veľke otvorenie. Z otvorenia, obdiv a síla-vlny a vlny 

síly - vyšlo von prúdom. 

Zase som sa Ho spýtala, ”Ježiš, čo sa deje?” 

“Dieťa, vidíš zdravie v týchto skladiskách?” 

“Áno, Pane.” 

“Všetky tieto milosti čakajú na ľudí Boha.”    

Trápenia v tomto živote sú naozaj tragické. Koľko veľa chorôb, fyzické utrpenie, znetvorenie a 

podobné choroby ľudia tu trpia!  

Vidíš to všade. Len sa prechádzaj hore a dole chodbami v hociakej nemocnici alebo vo veľkom 

lekárskom centrum. Navštíviť nákazlivé chorobné nemocničné obvody, mentálne zdravotné 
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odbočky, intenzívne starostlivostné zariadenia, pohotovosti, a ďalšie miesta, ktoré sa starajú o 

ľudí v nepríjemnej bolesti a neznesiteľných fyzických a mentálnych mukách.  

Choroba je následok úpadku Adama a Evi v Edénovej Záhrade. Je to jeden z hriešnych 

následkov. Niektorí vidia chorobu ako mrzutosť, tragédiu ľudského stavu, alebo iba časť 

normálneho existovania. V skutočnosti, je to kliatba od Satana.  

ZHOJENIE / LIEČENIE V NEBI 

Potreba zdravia je ohromná. 

Choroba je korupcia Božej vôle. Je to neprirodzená časť v Božiej ekonómie. Nepochádza od 

Boha; neprichádza to z neba. Hriech je zo zlého zdroju, nie z dobrého zdroju. 

Keď sa dostaneme do neba, všetka nemoc, choroba a utrpenie bude navždy preč. Pavol napísal 

o našom tele o konečnej spáse:  

Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na 

nás. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. 

(Rimanom 8:18-19) 

Najhoršie fyzické trápenie čo je možné v tomto živote nie je vhodné v porovnaní s nesmierne 

skvelou nádherou, ktorá tu bude v budúcnosti. V nebi s perfektnými telami, budeme odpočívať 

v Kristovi bez bolesti alebo fyzickým utrpením. Ešte stále On nás chce uzdraviť teraz.  

Jedno z mien Boha v Biblii je Jehovah-Rapha, čo znamená “Pán, náš Liečiteľ.” Boh urobil 

špecifickú zmluvu liečenia s Jeho ľuďmi. Sľúbil Izraelu:    

Povedal: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť 

to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho 

ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, 

lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. 

(Exodus 15:26) 

Hoci choroba je časť prekliatia hriechu, Ježiš odstránil kliatbu pre veriacich cez Jeho 

zadosťučinenie pre hriech. Trápenie a zbitie čo Kristus utrpel to zaplatilo tú cenu za hriech. Sa 

stal našim Záchrancom. Avšak Jeho utrpenie urobilo viac než len zaplatenie za hriech: 

ustanovilo to a potvrdilo, že Ježiš je Liečitel! 

Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On 

znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. 

(Izaiáš 53:5) 

(Ježiš) na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli 

hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 

(1 Petrov 2:24) 

LIEČENIE JE NA DNES 

Kristove obdobie liečenia neprestalo keď bol vzatý hore od žiakov do neba. Skutky Apoštolov 
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pokračujú “všetkého čo Ježiš začal oboje robiť aj učit” (Skutky 1:1). 

Ježi liečil na zemi a rozprával, že liečenie je časť kráľovských úžitkov. Pred tým než sa vrátil 

späť k Otcovi, Ježiš nariadil veriacich aby liečili chorých. Povedal,   

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať 

démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo 

smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. 

 (Marek 16:17-18) 

Ježiš nám tiež povedal:    

a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. 

Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním. Ak ma milujete, 

zachovávajte moje prikázanie.  

(Ján 14:13-15) 

Zdalo sa mi, že Kristus zmizol a prechádzala som sa s anjelom v skladiskách. Pomyslela som si, 

“Toľko veľa skladiská, Pane.” 

Ježiš mi prehovoril do duše: “Dieťa, keď sa pre niekoho modliš na zemi, modli sa v Mojom 

mene. Pamätaj si, že ty neliečiš–Ja liečim. Pýtaj si aby som vyliečil oko, alebo nohu a Ja to 

urobím. Pýtaj sa ma aby som vyrovnal pokryvené telá, alebo aby som vyliečil choré telá a Ja ich 

vyliečim. 

“Čokoľvek chceš aby som urobil, pýtaj to v Mojom mene a ja to urobím. Mám odpovede, ktoré 

čakajú v týchto skladiskách.” 

Ježiš zdôraznil, že požehnania v týchto skladiskách boli pre Jeho ľudí a pre hriešnikov na zemi. 

Pamätám si, že povedal, že veľmi skoro bude liečiva lavína vo svete. 

Pomyslela som si o liečení, že už sa vyskytujú na zemi a myslela som si, “Pane, aký si skvelý, 

že nám uzdravuješ naše telá!” 

Pri stárnuti naše telá sa opotrebujú alebo ochabnú. Je to prirodzený výsledok hriechu a nikdy 

nebudeme úplne slobodný z týchto následkov. Ale Boh si nepraje, aby sme trávili naše posledné 

roky neúčinne. Chce nás udržať v činnosti a produktivite. Ježiš zomrel aby sme mali všetko.  

Ježiš Kristus, Syn Boha, prelial Jeho krv aby sme my mohli byť zachránení z pekla. Keď my 

veríme, že Ježiš Kristus je Syn Boha, máme nádej. Nádej pre naše duše je v Ježišovi. 

Ježiš Kristus trpel aby naše telá boli vyliečené. Naše privilégium, naše požehnanie a naša nádej 

na všetko a zdravie sú v Ježišovi. On je nádej pre naše fyzické dobro. 

Svätí, v nebi sú skladiská nevyžiadanych požehnaní. Sú pripravené aby si ich Bohoví ľudia 

vyžiadali, pre tých ktorí si pýtajú s vierou v mene Ježiša! 

Keď On bol na zemi, Pán raz povedal, “Ja idem pripraviť pre vás miesto” (Ján 14:2). Miesto On 

pripravuje je v nebi. Je to nádherné miesto krásnych vecí.  

Ako svedčím v tejto knihe a ako rozprávam o nebi, myšlienky tohto miesta vzrušujú moju dušu. 

Vďaka Bohu, že nám dal krásne Slovo, Jeho deťom!   
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---------------------------------------------------------- 

PORIADOK V NEBI 
Nebo je živé miesto. Je plné s aktivitami a vzrušením. Anjeli vždy niečo robia; sú vždy zaujatý 

v užitočných, pracovitých podnikaniach. 

Jeden dôvod tejto knihy je vám povedať ako som videla anjelov pracovať v nebi. Sú sťastný a 

plný radosti, nikdy nie sú unavený, nikdy nie sú smutný. Vždy vychvaľujú Boha. 

Spasený svätý sú zaneprázdnený tiež v nebi. Vždy majú čo robiť. Neviem presne v akej činnosti 

sú zaneprázdnený všetci svätý, ale môžte si byť istý, že nikto neleňoší v tej spravodlivej zemi. 

Svätý sú zaneprázdnený s takou prácou čo na zemi nikto nikdy nezažil. Neprestajne vychvaľujú 

Boha a robia veci čo im Boh nariadil. 

Keď som videla anjelov lietať zo zemi s posudkami, prichádzali do neba z celého sveta. Boli vo 

veľmi veľa kostolov a na modlitebných stretnutiach.  

Pokiaľ pozorovali veci na zemi, vždy držali v rukách biele kusy papiera čo vyzerali ako zoznam 

čo malo zlaté konce. Potom sa vrátili k určitým miestam neba a podielali svoje zoznamy s 

druhými anjelmi.    

NEBESKÉ OBYVATEĽSTVO   

V jednej časti neba som videla posvätných mužov, ktorí boli oblečený v krásnych, nádherných, 

bielych rúchov. Hneď som si pomyslela na toto Sväté Písmo: 

Radostne budem jasať v Hospodinovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma 

zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil; ako ženícha, čo ako kňaz 

nosí plátený turban a ako snúbenicu okrášlenú skvostmi . 

(Izaiáš 61:10) 

Ľudí, ktorích som videla v nebi mali charakteristické rysy a boli zo všetkých krajín zemi. Sväté 

Písma hovoria: 

Po tomto som videl: ajhľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a 

jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, 

oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, 

(Zjavenie 7:9)    

Ďalšia vec, čo ma dojala bola to, že nebo je v takom poriadku. Všetko čo bolo urobené, bolo 

urobené dôkladne, správne a s najvyššou dokonalosťou. Žiadna práca nebola nekvalitná; žiadny 

produkt biedny, žiadna aktivita obyčajná.  

Keď som videla rodiny chodiť v nebi po svätých kopcov a vychvaľovať Boha, bol to tak 

nádherný pohľad. Ich radosť bola neobmedzená a bez zábran. Vždy chodili a robili úžasné 

skutky v prítomnosti Pána.  

Všetko, či urobené individuálne alebo v skupinách bolo urobené v poriadkumilovnom štýle. 

Nebo je úplne slobodné od nemravnosti a nedokonalosti. Je to perfektné v každom slova 
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zmysle. Všetky zmeny a premeny čo my sme oboznámený s nimi tu na zemi sú neznáme v 

Bohovom raji. Perfektná radosť a mier naplní srdcia, duše a telá všetkých čo sú tam.   

PERFEKTNÝ  PORIADOK    

Boží, perfektný poriadok a účel charakterizuje všetko čo sa deje v nebi. Obidva anjeli aj svätý 

sú sústavne zaujatý v znamenitom, radostnom slúžení. Žiadny z nich neleňoší. Nikto sa nikdy 

nenudí. Bohové deti ako aj anjeli a všetké nebeské bytosti, Jemu slúžia deň a noc navždy. 

Keď dostaneme nové nebeské telá po vzkriesení svätých, nikdy nebudeme unavený, alebo 

oslabnutý. Nebudeme poznať únavu. Naše nadprirodzené, zlepšené telá nikdy nestratia svoju 

sílu. Vo večnosti, čas je zastavený a okolnosti nespustošia myseľ, vôľu alebo telo.  

Zapojiť sa do zamestnania a radosti neba musíme mať nebeský temperament. A to sa stane keď 

sa znovu narodíme-sa staneme “príjmači nebeskej povahy” (2 Petrov 1:4), ako Peter vysvetlil: 

Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich 

mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje 

žiadostivosť.  

Architektúra neba bola plánovaná a stavaná o večnosti večným Bohom. V jednej časti som 

videla čo vyzeralo ako celý blok nebeského mesta. Budovy boli veľmi veľké a na vrchu každej 

budovy krížom bola obrovská, reprezentatívna koruna urobená z mnohých drahokamov. 

Neviem koľko ľudí okupovali tieto veľké budovy, lebo som nešla do vnútra, do ani jednej. Ale 

boli všetky dôstojné a priestranné, aké ste nikdy nevideli na zemi.  

Zamyslela som sa ako v biblii hovorí, že keď pracujeme pre Ježiša na zemi, ukladáme si 

bohatstvo v nebi (Lukáš 18:22). Pamätám si tieto verše: 

Vtedy dvadsiati štyria starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na 

tvár, klaňali sa Bohu a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý 

si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. Národy sa rozhnevali, ale 

prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a 

tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem.  

(Zjavenie 11:16-18) 

V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté 

robili ich otcovia prorokom. 

(Lukáš 6:23) 

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému 

podľa jeho skutkov. 

 (Zjavenie 22:12) 

KOČE BOHA 

Keď sme sa pohli do inej časti neba, anjel Pána mi povedal, “Poď a uvidíš nádheru tvojho 

Boha.”  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Peter%201:4;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2018:22;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2011:16-18;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2011:16-18;&version=31;


 
31 

 

Anjel mi ukázal Bohové koče. Ich kolesá boli tak veľké, že sa tažko dajú popísať. Boli obité  

s diamantami a vzácnymi rubímami a emeraldami. 

Každý koč mal aspoň dva kolesá na každej strane. Predok kočov bol nízky a otvorený ako na 

sánkach. Zdali sa byť zapálené ohňom, ale neboli spálené.  

KVALITNÉ TELÁ  

Črty všetkých ľudí čo som videla v nebi boli zlepšené a krásne. Ani jeden človek nemal žiadne 

jazvy a všetci vyzerali rozžiarený a veľkodušný. 

Počula som ľudí hovoriť, “Budeme iba výpar dymu.” Nie, nebudete iba výpar dymu. Budete 

mať telovú formu a črty. 

Biblia hovorí, že sú tam starší okolo trónu: 

Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starších, 

odetých do bieleho rúcha a so zlatými vencami na hlavách. 

(Zjavenie 4:4) 

V nebi su krásny svätý Boha, ktorí zomreli a šli pred nami. Boh im dal večný život. Videla som 

ich ako keď budú, keď dostanú nové, zlepšené telá po Vzkriesení. 

Svätý, budete neuveritľne šťastný v nebi. Keď som bola v nebi, spomienky domova boli 

ďaleko. Nebol tam žiaden smútok, žiadna ľútosť, žiaden žiaľ. Tešila som sa v radosti Pána a 

báznila Jeho nádherou.    

Nebola tam žiadna tma. Bola tam všade iba nádhera a moc a schopnosť, obzvlášť keď ste sa 

priblížili k trónu. Rieka života tiekla od trónu; bolo to prekrásne a vyzeralo to ako krištáľové 

more:  

Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho 

a Baránkovho trónu. 

(Zjavenie 22:1) 

Ako som šla, anjel Pána mi povedal, “Poď a uvidíš nádheru tvojho Boha.”  

Svätý, bola som vzatá anjelom veľkou rýchlosťou, kde vysoké chvály Boha a muzika sa zdala, 

že rastie v intenzite a zvuku. Bola to najkrajšia muzika, aku by ste vôbec chceli počuť. Zvuky 

radosti a kričania boli všade. 

Anjel Pána povedal, “Prichádzame k trónu.” Myslela som si, “Oh, Bože, ake nádherne, ake 

krásne!” 

KEĎ BOH ROZPRÁVA 

Keď Boh rozpráva, asi dvanásť veľmi veľký anjeli, každý jeden dvanásť až pätnásť fitov veľký, 

stoja pred trónom. Ako trúbia ich trúbky! 

Nádherné drahokamy zdobia ich predok odevov. S muzikou a všetkými vecami čo povedia a 

urobia, ovplyvňujú atmosféru. Zdá sa že to pripravujú na reč Pána. 
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Videla som hustý mrak obalovať mohutný trón, keď Pán prehovoril alebo vyhlásil správu. 

Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem ohnivých 

lámp, to jest sedem Božích duchov; 

(Zjavenie 4:5) 

Potom síla sa vlnila von z predného trónu. V prodtriedku trónu, Boh Všemohúci žije v mraku 

nádhery.  

Keď Boh prehovoril, Jeho hlas znel “ako mnoho vôd” (Zjavenie 14:2), ale som rozumela 

každému slovu.    

Raz začal Boh rozprávať o Jeho Synovej krvi, rozprával ako krv Jeho Syna bola preliata pre 

všetkých ľudí na zemi. Povedal, že krv Ježiša Krista Jeho Syna môže očistiť od všetkých 

hriechov (1 Jánov 1:7), a ponúkal toto pozvanie: 

Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech 

príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! 

(Zjavenie 22:17) 

Boh povedal, že Jeho Synova krv bola preliata aby vykúpila mužov a ženy z 

hriechov. Povedal, že dať Jeho Syna na kríž aby dal nám večný život bolo to hodné 

za všetko, a že Jeho Synova krv zaplatila výkupné za nás. 

V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho 

milosti, 

(Efezským 1:7) 

V Ňom máme vykúpenie cez Jeho krv, odpustenie hriechov. 

(Kolosenským 1:14) 

a od Ježiša Krista,… ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich 

hriechov 

(Zjavenie 1:5) 

Keď som bola v nebi, tak bolo vzrušujúce a napínavé počuť Bohový hlas. Hoci to bol mohutný 

rev, Bohový hlas bol príjemný. Rozumela som všetkému čo povedal. 

Vždy som mala na mysli, “Oh, Bože, aký Si nádherný! Všetko si pripravil. Všetko si urobil pre 

nás, Pane! Nemôžeme si ani pomyslieť o veciach, ktoré Si pripravil pre nás, ktorí Ťa milujú” (1 

Korintským 2:9).  

NEBO, NAOZAJSTNÉ MIESTO 

Pamätala som si, “Nebo je naozajstné. Títo ľudia sú naozajstný. Títo anjeli sú naozajstný. To 

všetko je krásne a naonzajstné a jedného dňa to zdedím, keď budem slúžiť naďalej Pánovi.” 

Rozprávať o nebi a o nádhere Boha mi robí radosť. Z celého srdca Mu ďakujem, že Mu môžem 

slúžiť. Ďakujem Bohu, že Ježiš Kristus mi zachránil dušu z nešťastného pekla. Ďakujem Bohu, 

že som znovu narodená, krvou-očistené dieťa Kráľa, a že Ježiš Kristus je môj Pán! 
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Keď nie ste znovu narodený, musíte byť spasený od svojich hriechov. Musíte poprosiť Ježiša 

Krista aby prišiel do vášho srdca, aby vám zachránil dušu. 

Verte, že Je Bohov Syn. Verte, že Otec Boh Ho poslal na zem, že sa narodil od panenky Márii, 

a že Je svätý Syn Pána Boha, poslaný nás spasiť od pekla. Najviac musíte veriť, že Ježiš zaplatil 

jedinú prípustnu obeť za naše hriechy, keď zomrel na kríži.  

---------------------------------------------------------- 

ČO SA STANE DEŤOM 
V biblických dňoch Ježiš rozprával o malých deťoch. Povedal, “Nechajte deti a nebráňte im 

prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské” (Matúš 9:14) Ježiš povedal aj tieto 

veci: 

Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva 

nebeského.  

Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. (Matúš 18:3-4) 

Ježiš povedal aj tieto veci:  

  Veru vám hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. 

(Marek 10:15) 

Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal, 

nie mňa prijíma, ale Toho, kto ma poslal. 

(Marek 9:37) 

V Starom Zákone tiež hovorí,  

Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia 

ďalšiemu pokoleniu. 

(Joel 1:3) 

Táto časť neba naozaj vzruší veľa ľudí. Veľa ľudí to kritizovali, ale viem, že mi to Boh ukázal. 

Stalo sa to na jednom z mojích výletov do neba. 

Bola som s veľkým anjelom s krídlami v trojuholníkovom tvare náramne sfarbenou-dúhou. 

Anjel mal oblečené biele ligotavé rúcho a zlaté vlasy. Jeho črty boli krásne a úžasné. Svetlo a 

mohutnosť ho celého pokrývalo. 

Povedal, “Poď a uvidíš nádheru tvojho Boha.” Boh povedal, že ti musím ukázať miesto kde deti 

idú a čo sa s nimi stane, keď zomrú.”  

Teraz chcem niečo vyjasniť. Keď mi Pán Ježiš ukázal peklo, nevidela som vôbec žiadne deti. 

Neboli tam žiadne malé deti alebo novorodeniatka v pekle, čo si pamätám.  

To asi nesúhlasí s teóriou druhých ľudí, ale vám poviem čo mi anjel Pána ukázal o nebi a pekle 

a miesto kde idú deti. 

Vychvaľovala som práve Boha a cestovala s anjelom. Boli sme vysoko v atmosphére keď sme 

zastali a anjel povedal, “Musím ti ukázať tieto veci.” 
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SPOMIENKY  

Keď som bola s Pánovým anjelom, veľa veci sa diali, že si ich teraz nepamätám. Nemala som to 

dovolené si niektoré pamätať. Bolo tam veľa prípadov čo sa stali na mojom výlete do neba-veci, 

ktoré mi boli ukázané ale nemôžem si spomenúť. Napriek tomu, čo mám dovolené si pamätať 

stačí na motiváciu vám povedať o nebi!  

Daniel mal kompletné pochopenie všetkých jeho vidín a snov. Predsa len, keď ma Pán vzal do 

neba-oh, wow-bola tam taká nádhera a veľmoc! Veci, ktoré sa tam diali neboli mi vysvetlené a 

bola som vzatá iba do niektorých častí neba. Pre mňa bola najkrajšia časť pre bábätká a malé 

deti. 

NENARODENÉ BÁBÄTKA 

Keď Bohov anjel povedal, “Poď uvidíš,“ pohol rukou vo vzduchu a ukázala sa vidina v 

nemocnici. Videla som ženu v porodničnej sále, rodiť dieťa. 

Pánov anjel mi povedal, “Ona má potrat. Bábätko má iba tri mesiace.”  

Pozrela som a dvaja krásny anjeli sa objavili pri jej posteli. V rukách držali vyzeralo to ako kôš 

s bieleho mramoru a periel. Bola to jedna z najkrajších vecí čo som kedy videla. Otvoril sa v 

prosriedku a zatvorený na každej strane. 

Anjeli vychvaľovali Boha. Počula som ich. Keď žena mala potrat, duša bábätka ako výpar sa 

urobil z toho malinkého miminka. Bohový anjeli to chytili, dali do koša, priklopili vrch a 

zdvihli ruky smerom k nebu. Anjeli začali Pána hlasito chváliť.  S nadšením Ho chválili a 

prehlasovali Ho ako Kráľ Kráľov a Pán Pánov. Tvorca všetkých vecí v nebi a na zemi. 

Vykrikovali, “Sláva Pánu Bohu!” 

Keď nás prechádzali, povedali, “Poď a uvidíš.”  

Šli sme späť do neba cez bránu. Oh, wow! To sa zdalo byť najkrajšia časť v nebi! Nebola som v 

tejto časti neba alebo cez tento vchod. 

Pamätám si ísť s anjelmi do určitých miest v nebi. Bola som sprevádzaná anjelom; šli sme tak 

vysoko, že som zase videla trón a počula som chvály a výkriky k Bohu. Tentokrát sme prišli z 

ľavej strany trónu. 

Pamätám si ísť týmto smerom a myslela som si, “Oh Bože, aký Si nádherný. Aký Si báječný.” 

Vysoké chvály k Bohu a sláva a vykrikovanie boli všade.  

Viete, že sväté písmo hovorí veľa o anjeloch. Tu sú napríklad niektoré: 

Dobrorečte Hospodinovi, Jeho anjeli, i silní hrdinovia, plniac Jeho príkazy a 

poslúchajúc hlas Jeho slova! 

(Žalmy 103:20) 

Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich. 

(Žalmy 34:8)  
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A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil 

kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. 

(Matúš 18:3-4) 

Ježiš rozprával o tom ako bol prinesený anjelmi do neba:  

Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a 

pochovali ho. 

(Lukáš 16:22) 

BOHOVÝ ANJELI 

V biblii je veľa krát písane o anjeloch. Práve som o tom premýšľala ako Jeho Slovo dokazuje 

veci viacej a viacej. Ale keď niekomu sa stane zjavenie, to iba vydáva na to viacej svetla. 

Moja prvoradá výozva od Boha sú sny, vidiny a zajvenia. Moje svedectvo je to, že som iba 

Pánova slobodná ruka a milujem rozprávať tento príbeh o deťoch. 

Oh, tu nádheru čo sme videli a počuli sme hlasy chválospevu! Okolo trónu boli blesk a hrmenie 

a dúha. Bola tam podoba človeka v oblaku slávy, ktorý prikrýval trón. 

Anjeli priniesli kôš na trón a poklonili sa. Ich špičky krídiel šli hore. Výkriky “Slávy!” a 

“Aleluja! a “Solávospev Bohu!” bolo počuť v celom nebi. 

Zase sa zdalo, že sme boli v obrovskej aréne. Veľký anjeli trúbili na trúbkach akokeby niečo 

oznamovali.   

No nevidela som Boha, ale videla som podobu Boha, tak ako Mojžiš videl. (Pozri Exodus 

33:17-23.) Potom som videla ruku otvaráť kôš. Som si istá, že to bola podoba Bohovej ruky. 

Drahý moji, hovorím vám, keby ste len mohli vidieť slávu a moc Boha, tak ako to ukázal mne! 

Jeho moc bola tak oslňujúca a nádherná a báječná! 

Videla som ruku ako vyšla z mraku a otvorila kôš. Vzala tú malú dušičku von z koša a položila 

na oltár. Potom som videla ako ruky začali pracovať na tej malej dušičke.  

Keď bola práca hotová a dokončená, najkrajšia, perfektná postava človeka sa začala objavovať. 

Pokračoval sa vyvýjať až pokial sa nestal statný mladý muž akého som v živote kedisy videla. 

 V BOŽIEJ OPATERE   

 V nebi nie sú žiadne chyby alebo stopy hriechu. Napadlo ma písmo sväté o Adamovi. Potom 

Pán povedal, “Tam nie sú žiadne neperfektnosti v tomto mieste. Všetko čo bolo stratené prvým 

Adamom bolo obnovené druhým Adamom.” 

Ja pevne verím, že iba jediné znaky hriechu v nebi budú jazvy v Ježišových rukách a nohách a v 

boku. To bude pripomienka navždy, že náš požehnaný Pán zaplatil cenu za naše spasenie. 

Potom som videla, pochopila som to, že to bol povrch Božej hlavy-vyzeralo to ako vlna 

(Zjavenie 1:14). Úžasná transformácia sa diala keď Boh vdychol do toho malinkého dieťatka a 

nastalo celkom perfektné stvorenie. 

Anjeli začali vykrikovať a chváliť Boha. Ako som sa dívala na ohromné zjavenie Bohovej síly, 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%2012:41-44;&version=31;
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všetky otázky čo som kedysi mala čo sa stane miminkám a deťom úplne zanikli. Teraz viem bez 

pochyby, že sú v Bohových rukách, urobené v prefektnosti!    

Potom anjel a ja sme šli vysoko, veľmi vysoko k vedľajšiemu miestu v nebi. Boli tam nádherné 

stromy všade s hicijakými ovociami. Videla som kvety z každého druhu. Videla som 

všelijakých vtákov-niektoré sme také nikdy nevideli. Oh, krása neba je neopísatelná! 

Šli sme veľmi vysoko k inému miestu. Počula som výkriky slávy. Veľký anjel mal na sebe dlhé, 

biele rúcho stál vedľa brány.  Bol zamestnaný za stolom. Vyzdvihol zlatú knihu zo stola a podal 

ju druhému anjelovi.   

Anjel čo dostal knihu, ju otvoril a vydávalo z nej násadu žiarivého, ligotavého svetla a začalo z 

toho vyžarovať. Pripomínalo mi to milióny ohňostrojov keď naraz vybuchnú. 

Videla som rodičov a členov rodiny ako sa pohybovali a priťahovali sa jeden k druhému. Začali 

vykrikovať, vyskakovať a preskakovať. Nerozumela som čo sa deje. 

Anjel mi povedal, “Títo milovaný spoznali svojích členov rodiny.” Tí, ktorí boli rozobraný, 

paralyzovaný, ochromený, alebo zomreli v mladšom veku a nedožili sa vysokého veku sú teraz  

v perfektom stave. Sú kompletní! 

V nebi budete poznať každého. Rozoznáte Abraháma, Izáka a Jakoba. Spoznáte Mojžiša a 

všetkích prorokov. Spoznáte všetkích žiakov z Nového Zákona. 

V nebi budete poznať každého človeka. Budete poznať tak ako vás pozná Boh (1Korintským 

13:12). Budete mať rozsiahle znalosti. 

Anjel mi povedal, “Poď. Pôjdeš dnu cez túto bránu.” 

Bola to tá najkrajšia brána akú som len videla v nebi. Bola predurčená ako záhradná brána 

drevom do okola, ale bola urobená akoby z mramoru. Do okola rástly nádherné kvety.  

Šli sme cez bránu a boli sme svedkami nádhernej radosti a stretnutie s celou Božov rodinou. 

BOŽIE STRETNUTIE    

Kráľ David vedel veľmi dobre, že keď malé miminka zomrú priskoro z hocijakého dôvodu, ich 

duše idú do neba, kde veriaci členovia rodiny sa jedného dňa s nimi stretnú. 

Keď jeho dojča syn, ktorého počal ako nemanželské dieťa v cudzoložskej afére s Bat-Šebou, 

zomrelo, David úprimne oľutoval a pokajal sa zo svojích hriechov a bol si istý, že mu Boh 

odpustil (Žalmy 32:5). Pretože David dostal pokoj vedomia, že bude tráviť večnosť s Bohom 

(Žalmy 23:6) a že uvidí svoje dojča syna (2 Samuleova 12:23), bol schopný upokojiť Bat-Šebu 

v jej žiali. 

Tu je biblický popis udalosti: 

Vtedy Dávid povedal Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi! Nátan odpovedal 

Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. Ale keďže si týmto zavdal 

Hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí 

zomrieť. Dávid prosil Boha za chlapca a prísne sa postil; vošiel dnu a ležal na 

zemi celú noc. Keď prišli k nemu starší jeho domu, a chceli ho zdvihnúť zo zeme, 
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nechcel a nejedol s nimi. Na siedmy deň dieťa zomrelo, ale Dávidovi služobníci sa 

mu to báli oznámiť, lebo si povedali: Keď sme ho prehovárali, kým dieťa ešte žilo, 

neposlúchol náš hlas. Ako mu môžeme povedať, že dieťa zomrelo? Ešte by vykonal 

niečo zlé. Ale keď Dávid videl, že si pošepkávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. I 

povedal svojim služobníkom: Vari dieťa zomrelo? Odpovedali: Zomrelo. Vtedy 

vstal Dávid zo zeme a umyl sa, pomazal sa masťou, a keď si vymenil rúcho, vstúpil 

do domu Hospodinovho a klaňal sa Mu. Keď prišiel domov, pýtal si jesť; doniesli 

mu a jedol. Služobníci sa ho spýtali. Čo to robíš? Postil si sa pre dieťa, kým ešte 

žilo, a plakal si; a keď dieťa zomrelo, vstal si a prijal si jedlo. On odpovedal: Kým 

dieťa ešte žilo, postil som sa a plakal, lebo som si povedal: Ktože vie; azda sa 

Hospodin zmiluje nado mnou a dieťa ostane nažive. Ale teraz, keď zomrelo, načo 

sa mám postiť? Či ho môžem ešte vzkriesiť? Ja pôjdem k nemu, ale ono sa nevráti 

ku mne. Potom utešoval svoju ženu Bat-Šebu, vošiel k nej a spal s ňou. 

(2 Samuleova 12:13-14, 16-24) 

Hospodinov anjel mi povedal, “Od toho času keď nastane koncepcia, bábetko je večný duch. 

Keď je dieťa potratené alebo prerušené alebo nejak zomrie, Boh o tom vie. On poručil Svojich 

anjelov sa o nich postarať.  

“My prinesieme ich malinké dušičky do neba a Boh ich dokonči. To nevadí, že dieťa bolo 

potratené alebo zomrelo prirodzenou smrťou. Je to v perfektnej podobe a forme pomocou 

mocnou rukou Boha.” 

“Keď rodičia tích detí budú žiť počestne v Ježišovi Kristovi, a keď prídu do neba, tak sa znova 

stretnú a spoznajú svojích drahích milovaních. Stretnú sa pri slávnej bráne!” 

---------------------------------------------------------- 

UCTIEVANIE OKOLO TRÓNU 
Teraz, vychvaľujem Boha že mi dal možnosť dať moju vidinu neba do knihy. Neustále horí v 

mojom srdci. Veľa ľudí mi odporúčali aby som napísala toto svedectvo a podelila sa s nebeskou 

vidinou, ktorú mi Pán Boh dal. 

Rozprávala som o nebeskej vidine a aj o mojich prežitkoch pekla v mnohých kostoloch v 

ktorých som bola pozvaná.  

Chcem vám porozprávať o iných zážitkoch čo som videla v nebi. Hovorím vám, že nebo je 

naozajstné. Keď váš milovaný zomrel a odišiel pred vami do neba, ten človek vás uvíta pri 

nebeskej bráne. Chcem vás pozvbudiť vo vašom srdci, pretože dúfanie v Ježiša Krista je naše 

požehnanie. Ježiš šiel do neba pripraviť pre nás miesto. 

Videla som v nebi anjelov, zdali sa byť veľký a mohutný! Mali oblečený ligotavý odev, lesklé 

rúcha, ktoré vyžarujú obrovské lúče svetla. Boli silný a úprimný. Bolo mi jasné, že mohutný 

anjeli čo som videla pri perlovskej bráne boli ochraňovací anjeli. 

Keď som videla meče na boku anjelov, pomyslela som si, “Tak, sláva Pánu Bohu! Aleluja! Pán 

Boh určite ochraňuje Svoje deti.” 
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BOHOVY ANJELI    

Viete, že Biblia hovorí veľa o anjeloch, v mnohých veršov je zaznamenané o anjeloch. Je 

užasné, že niekedy si nevšimneme veci, ktoré Bohové slová dokazujú znova a znova. Keď je 

daný objav niekomu, napriek tomu viacej svieti na objekt. 

Tu sú niektoré príklady čo Biblia hovorí o anjeloch: 

Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 
Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň.  

(Žalmy 91:11-12) 

on mi odvetil: Hospodin, pod dohľadom ktorého žijem, pošle s tebou svojho anjela 

a urobí ti cestu šťastnou. 

(1 Mojžišova 24:40) 

Videl som iného mocného anjela zostupovať z neba; bol zahalený oblakom, na 

hlave dúha, tvár ako slnko, nohy ohnivé stĺpy. 

(Zjavenie 10:1) 

Potom som videl aj iného anjela zostupovať z neba: mal veľkú moc a jeho sláva 

ožiarila zem. 

(Zjavenie 18:1) 

Lebo tí, čo vstanú z mŕtvych, ani sa neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v 

nebesiach. 

(Marek 12:25) 

Tu sa Mu ukázal anjel z neba a posilňoval Ho. 

(Lukáš 22:43) 

Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? 

(Židom 1:14) 

Hovorím vám: taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý 

činí pokánie.  (Lukáš 5:10) 

Zase som mala dovolené vkročiť cez nebeskú bránu a pamätám si, že som mala veľký pocit 

mieru a radosti aké tam boli. Oh, krásne spievanie a chvály! Svätí, nemyslím si, že by to mohol 

niekto ani popísať, lebo zem nikdy necítila taký mier ako tento. Po Edenu, zem nikdy nepocítila 

mier, radosť a oddych aké sú v nebi. 

V nebi nie sú žiadne choroby. V nebi nie sú žiadne vozíky pre chorých. V nebi nie sú žiadny 

postihnutí alebo ochromení. V nebi nie sú žiadne choroby. Všetko je perfektné a krásne. Tam 

nie je žiadna korupcia. Tam nie sú žiadne klamstvá. Tam nie je žiadny hriech, lebo Pán Boh 
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nedopusti ani jeden hriech vkročiť do nebeskej brány. 

OHROMNÉ DOJATIE    

S anjelom čo ma sprevádzal, sme sa veľmi rýchlo pohybovali. Prešli sme veľa ovocných 

stromov, ktoré rástli po pri Rieke Života. Každý jeden z nich bol nabitý s krásnym ovocím. 

Ako sme prechádzali, zdalo sa akoby sme boli časť tej muziky. Celý čas v nebi som počula 

muziku a vždy bola nová. Počula som sústavné chválospevy úcty a chvály k Pánu Bohu. 

Anjel Pána Boha mi povedal, “Ideme k trónu sa pozrieť na prejav úcty Boha.” Po ceste sa 

zdalo, že stovky ľudí prichádzajú z celého neba. Išli sláviť Kráľa všetkých Kráľov a Pána 

všetkých Pánov.   

PREJAV ÚCTY V NEBI  

Ako sme prechádzali, zdalo sa že zo stoviek ľudí sa zmenilo na tisícky a z tisíc do 

nespočítateľného množstva. Objavili sa z rôznych častí neba. Očividne sme šli do veľkej arény-

typu miesta ako Ján popísal: 

Hneď som bol vo vytržení ducha, a hľa, na nebi stál trón a na tróne niekto 

sedel. Podobal sa jaspisu a karneolu. Nad trónom sa klenula dúha na pohľad 

podobná smaragdu. Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo 

dvadsaťštyri starších, odetých do bieleho rúcha a so zlatými vencami na 

hlavách. Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem 

ohnivých lámp, čo je sedem Božích duchov, tých dvadsaťštyri starších padá pred 

tým, čo sedí na tróne a klaňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje vence hádžu 

pred trón a hovoria: Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si 

stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené. 

(Zjavenie 4:2-5, 10-11)     
 

A oblaky! Najkrajšie oblaky sa vlnili k trónu a von a okolo trónu. Skoro ako vpodobe hubového 

oblaku atomového výbuchu, každý oblak bol zmixovaný so slávou a krásnymi farbami. 

Oslňujúca dúha nad tým všetkým. Je nemožné si predstaviť intenzitu síly Boha.  

Som vedela v mojom srdci, že obraz človeka čo som videla v oblakoch bola reprezentácia Boha. 

Pred tisíc rokmi, Boh chcel urobiť človeka v Jeho obraze a On ho urobil. 

Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a 

ženu 

(Mojžišova 1:27) 

Boh doslova vzal hlinu zo zeme a stvoril človeka. Uvažujte aká musela to byť síla Boha pri 

tom: 

Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier 

dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 

 (Mojžišova 2:8) 
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Potom, lebo Adam bol sam-“Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a 

všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel.” (Mojžišova 2:21)-Boh dopustil na 

človeka tvrdý spánok. Hospodin otvoril Adamovi bok a vybral mu jedno z rebier, a utvoril z 

toho ženu. Hospodin stvoril Evu, doživotnú spoločnicu a manželku, ktorá bola stvorená v 

obraze  Božom (Mojžišova 1:27). Aká sláva, že ľudské bytosti sú stvorené v obraze Božom! 

PRIPRAVTE SA PRE KRÁĽA    

Svedectvá nebského uctievania ukazujú krásu a svätosť Boha. Keď sme došli do miesta 

montáže, videla som všade ľudí a anjelov. Veľmi ma dojalo, že všetko bolo tak usporiadané. 

Všade ľudia a anjeli chválili Boha.  

Rieka Života tiekla z Bohového trónu. Bolo to ako more skla, ako more kryštáľu, ale bolo to  

hladké. 

Potom, svätý, som zase videla kone.  Veľké, biele, nádherne kone vyzerali akokeby boli 

vyrobené z mramoru. Boli krásne a bez jedinej chyby. Boli elegantné, ako šachové figúry, ale 

boli fyzicky naozajstné. Na koňovych chrbátoch mali podhnuté biele plachty so zlatým 

okrajom. Na ústach mali zlaté úzdy. Na nohach a aj na chvostoch mali ornamenty. Tieto kone 

stáli v pozore pred trónom. 

Všimla som si, že dvanásť anjelov čo stálo pred trónom mali trúbky a muzikálne klaksóny na 

stranách. Ich vlnive, trbliace odevy boli podstrihnuté so zlatom a vložené s veľkými rubínmi a 

všelijakými nepriehľadnými kameňmi.  

Zrazu som videla veľa muzikálnych inštrumentov. To boli tie najatraktivnejšie inštrumnety aké 

by ste si vôbec mohli predstaviť vidieť. Oh, nebeská krása! Boli tam veľa harfy. Pozrela som sa 

kto bol určený k tým muzikálnym inštrumentom. 

Pomyslela som si, “Oh, sláva Pánu Bohu! Aleluja!” 

VOLANÝ UCTIEVAŤ 

Vtedy, svätý, Svätý Duch mi niečo ukázal veľmi jasne. Žena, ktorá bola v centre skupiny koňov 

nehybne stála. Potom anjeli vpredu pred trónom, každý jeden po poriadku vzal trúbku alebo 

paroh a začal trúbiť. Keď zatrúbili na tých trúbach-oh, zvuky radosti a vysokej úcty aké vyšli 

hore! Niekto v neby nahlas vyhlásil: 

Teraz je čas uctievať Kráľa Kráľov a Pána Pánov pre Jeho slávne účinky a Jeho slávnu sílu pre 

ľudí na zemi.    

Teraz je čas mu dať vysokú chválu, uctievať Ho v piesňach a tancovaní, uctievať Ho s muzikou, 

a uctievať Ho pre Jeho dobrotu. 

On je Pán Boh. On je Kráľ Kráľov a Pán Pánov. On je Spasiteľ ľudstva.  

Keď tieto veci vyhlasovali, svätý, trúbky sondovali! Potom anjel, ktorý čítal zvitok zastal a bol  

daný signál. 

Okamžite, tie nádherne kone sa všetky poklonili. Hlavy dali dolu všetky v rade v úcte v mene 

Pána: 
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aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí 

(Filipským 2:10) 

 

A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som 

počul volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na 

veky vekov.!” 

(Zjavenie 5:13) 
 

Kone sa potom začali točiť a poskakovať pred Pánom. Robili všelijaké veci aby velebili a 

chválili a uctievali Boha. Oh, keby ste to len mohli vidieť! A Boh bol sťastný s ich chválou k 

Nemu. 

MOTIVÁCIA K CHVÁLENIU    

Svätý, ja si nemylím, že si uvedomujeme ako veľmi Boh miluje naše chvály. Keď prechádzame 

cez skúšky, utrpenia a starosti, Boh chce aby sme Ho chválili. My Ho máme chváliť, nie preto 

lebo trpíme alebo žialime, ale preto lebo Ho milujeme.  

Keď Ho vychvaľujeme, zdá sa nám, že to robíme kôli Nemu a nie kôli nám. Keď Ho chválime 

kôli ohromným veciam, ktoré pre nás urobil, zmeníme našu pozornosť z nás na Neho. V 

priebehu vchádzaním do chvály, si uvedomíme, že On je Ten čo rieši naše problémy a môžeme 

sa na Neho spoľahnúť že nám pomôže. Takže, v skutočnosti my sme tí čo máme z toho osoh, 

keď naozaj chválime a uctievame Pána.  

POCTA CHVÁLY    

V tom čase, všetci nebeský muzikanti začali hrať a prišla k nim ďalšia skupina uctievačov. 

Tisíce hlasov spievalo na počesť a chvály Ježišovi. Zvuky nádherných výkrikov šlo hore. 

Zvonilo v celom neby. Zdalo sa že hodiny chvály zvonili k Bohu!  

Aké nádherne je to počúvať a byť v priebehu chválospevu k Bohu! Tam, v rezonovanom centre 

nádherné zvuky, zem sa mi zdala byť tak daleko. Žiali a mrzutosti sa zdali byť daleko. Horory 

pekla sa zdali byť daleko. 

MOJA ÚLOHA OD BOHA   

I tak som vedela vo vnútri, že som mala niečo urobiť pre Boha. Anjel Boha sa ma dotkol a síla 

vošla do mna. 

Povedal mi, “Dieťa, Boh ti dovolil vidieť tieto veci aby si ich mohla rozprávať a zapísať ich. 

Zjavenia a vidiny a sny sú ti dané aby ľudia na zemi vedeli ‘veci, ktoré Boh pripravil pre 

tích…ktorí Ho milujú a dodržujú Jeho prikázania” (1 Korintským 2:9; (Deuteronomium 7:9).  

Svätý, potom som počula Bohov hlas! Iba zvuk Jeho hlasu ma naplnil s extázou. Znel ako 

hrom, ale som rozumela čo hovoril. 

Spadla som tvárou dole a začala som Ho uctievať a chváliť Kráľ Kráľov a Pán Pánov. 
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NEBESKÉ  PÍSMA    

Keď som sa vrátila na zem a začala som uvažovať o mnohých nádherných vecí čo mi Pán Boh 

ukázal, pozrela som sa do biblie. Pripadalo mi to, že kde koľvek som sa pozrela, tak som niečo 

čítala o nebi a Bohovej vznešenosti.  

Chcem vam ukázať pár týchto svätých písiem: 

Ty si jediný, Hospodin, ty si stvoril nebesia, nebesia nebies a všetky ich zástupy, 

zem a všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty všetkému dávaš život a 

nebeské zástupy sa ti klaňajú. 

(Nehemiáš 6:9) 

Vari nie je Boh na výšinách nebies?... 

Oblaky sú mu úkrytom, preto nevidí, tak si kráča po nebeskej klenbe. 

(Jób 22:12, 14) 

že pozrel zo svojej vznešenej svätyne, že Hospodin hľadel z neba na zem,  

(Žalmy 102:20) 

Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc.  

(Žalmy 103:19) 

Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené; jeho veleba je nad 

zemou i nebom.  

(Žalmy 148:13) 

No vy ste sa priblížili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému 

Jeruzalemu, k desaťtisícom anjelov, k veľkolepej slávnosti. 

 (Židom 12:22) 

 

---------------------------------------------------------- 

SVÄTÉ BYTOSTI V NEBY 
Toto je skutočná pravda čo som zažila. Znovu anjel Pána prišiel ku mne a povedal, “Pozri 

uvidíš nádheru tvojho Boha.”    

Bola som odnesená začerstva cez jednu z brán v nebi do nebeskej polohy. Každá brána bola 

urobená zo skvelých periel a s dekoráciou v nich. Krása neba je úžasná! Prešli sme okolo Rieky 

Života a počula som ľudí vykrikovať v styku rieky a vychvaľovali Boha. Bola som odnesená 

pred Bohov trón ako je popísané v štvrtej kapitole Zjavenia. Oh, čo vykrikovanie a čo 

uctievanie! 

Svätý, videla som Bohov trón presne ako to hovorí Sväté písmo. Má dúhu dookola. Je zatienený 

s oblakom slávy a žiari Bohovou sílou. Počula som hlasy, videla som blískanie a počula som 

hrom. Videla som božiu manifestáciu síly Boha!  

Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem ohnivých 

lámp, čo je sedem Božích duchov, a pred trónom bolo akoby sklenené more 

podobné krištáľu. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;


 
43 

 

(Zjavenie 5:13) 

Keď som pozerala, tak som počula niekoľko hlasov mnohích anjelov okolo trónu. Tam bolo 

neodhadnuteľné číslo anjelov. Potom som videla nebeské bytosti a starších. Bolo ich tam štyri 

nebeských bytosti a dvadsať-štyri starších. Táto scéna tiež bola popísaná Jánom v Zjavení: 

A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet 

bol myriady myriád a tisíce tisícov. 

(Zjavenie 5:11) 

A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, a padli na tvár 

pred trónom, klaňali sa Bohu 

(Zjavenie 7:11) 

ŽIVÉ BYTOSTI 

Na tomto určitom výlete k Bohovému trónu som videla štyry živé bytosti, ktoré boli pred 

Bohovým trónom. Videla som tieto bytosti okolo trónu, o ktorých bolo napísané raz v Bohovom 

Slove. 

Všetke nebeské bytosti mali veľké oči, niektoré v predu a niektoré v zadu. Videli pred sebou aj 

za sebou. Boli veľké a take aké som nikdy nevidela na zemi. 

Každá jedna bytosť mala šesť krídiel. Jeden mal tvár leva. Druhý mal tvár býka.  

Tretia živá bytosť mala tvár muža. Predstavte si, keď môžete, veľmi vysokú bytosť so šiestimi 

krídlamy. Malo to tvár muža. Štvrtá živá bytosť bola ako lietajúci orol. 

Všetky tieto úchvatné bytosti neustále plakali, “Svätý, svätý, svätý, Pán Boh Všemohúci.” 

Keďže som nikdy pred tým nevidela žiadne bytosti, ktoré by sa podobali na ne, vyzerali veľmi 

divne. Vedela som teda, že Boh stvoril tie sväté bytosti v nebi. Uctievam Boha kôli Jeho 

ohromným činom a Jeho mohutnej síle. Pánu Bohu patrí všetka úcta! Ako som pozerala na tie 

bytosti, tak začali chváliť a uctievať Boha Všemohúceho.  

Chcem aby ste mi rozumeli, že potom keď som videla Bohove nebeské bytosti v mojej vidine, 

študovala som o nich a objavila som Janovy užasný popis v knihe Zjavenia, čo som bola 

svedkom. Tu je ako Ján ich popisuje: 

a pred trónom bolo akoby sklenené more podobné krištáľu. Prvá bytosť bola 

podobná levovi, druhá bytosť bola podobná býkovi, tretia bytosť mala akoby 

ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. Každá z týchto štyroch 

bytostí mala po šesť krídel; dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania vo dne i 

v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý 

príde. 

(Zjavenie 4:6-8) 

FUNKCIE ŽIVÝCH BYTOSTÍ     

Biblia nám hovorí o týchto živých bytostiach a ich povinnostiach. Neustále chvália a vážia si 
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Boha. S dvadsať-štyrmi starších, uctievať Pána je ich najdoležitejšia práca: 

Každá z týchto štyroch bytostí mala po šesť krídel; dookola i zvnútra boli plné očí 

a bez prestania vo dne i v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, 

ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A vždy, keď tie bytosti vzdajú slávu, česť a vďaku 

tomu, čo sedí na tróne a žije na veky vekov, tých dvadsaťštyri starších padá pred 

tým, čo sedí na tróne a klaňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje vence hádžu 

pred trón a hovoria: Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si 

stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené. 

 (Zjavenie 4:8-11) 

A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý 

a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa, urobil 

si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, oni budú kraľovať na zemi. 

 (Zjavenie 5:9-10) 

A videl a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet 

bol myriady myriád a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok, 

ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. A 

všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som 

počul volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na 

veky vekov. Nato štyri bytosti povedali: Amen. Potom starší padli a klaňali sa. 

 (Zjavenie 5:11-14) 

A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, a padli na tvár 

pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a hovorili: Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť 

a vzdávanie vďaky, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. 

(Zjavenie 7:11-12) 

Nato padli dvadsiati štyria starší a štyri bytosti na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý 

sedí na tróne, a volali: Amen. Haleluja! 5 Od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho 

Boha, všetci jeho služobníci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí! 6 Počul som akoby 

hlas veľkého zástupu, ako hukot množstva vôd, a ako dunenie mohutných hromov, 

ktorý volal: Haleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. 

(Zjavenie 19:4-6) 

Iné funkcie živých bytostí sú tiež popísané v Zjavení: 

A potom, čo ju vzal, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom. 

Všetci mali citary a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. 

(Zjavenie 5:8) 

Videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí a počul som jednu zo 

štyroch bytostí zvolať hromovým hlasom: Poď! 

(Zjavenie 6:1) 

a z chrámu vyšlo sedem anjelov, ktorí mali sedem rán. Boli oblečení do čistého 

žiariaceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatými pásmi. Jedna zo 

štyroch bytostí rozdala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha 
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žijúceho na veky vekov. Chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci. A nikto 

nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕšilo sedem rán siedmich anjelov. 

(Zjavenie 15:6-8) 

Videla som tisíce anjelov ako uctievali Pána. Počula som a zažila som nezabudnutelnú scénu, 

keď starší sa pripojili okolo trónu. Tiež som sa pripojila uctievať Kráľa, myslela som si, “Oh, 

aká nádhera je vidieť sílu Všemohúceho Boha!” 

 

---------------------------------------------------------- 

NEBESKÉ NÁDHERY 
Keď Ježiš Kristus mi ukázal nebo, bola som tam vzaná desať krát pomocou všemohúceho Boha. 

Stalo sa to okamžite potom ako mi ukázal peklo. 

Duchovné návštevy začali počas Veľkonočných Sviatkoch. Ježiš sa mi objavil od 2 ráno do 5 

rána každú noc po tridsať dní ukázal mi miesto tích, ktorí Ho odmietli. Predtým než som videla 

nebo ma vzal do centra zeme a ukázal mi bydlisko mŕtvych. Napísala som Božie Odhalenie 

Pekla, kde som rozprávala o mojich skúsenostiach v pekle. Po týchto tridsiatich výletoch v 

hĺbke hororov, desať dní Ježiš mi ukázal nebo a jeho nádhery. Ešte boli mnoho iných návštev 

od Pána. 

Toto je pravdivý popis čo sa mi stalo. Duch žijúceho Boha mi ukázal všetko čo vám hovorím. 

Keď ma Ježiš Kristus vzal na tieto cesty, bola som fascinovaná, lebo v nebi nie sú žiadne 

starosti, smrť, a žiadny zármutok. V nebi je iba radosť, spokojnosť, sťastie a ovocie ducha sú 

všade.  

Bola soma aj fascinovaná Bohovímy anjelmi, bolo ich tam tisíce. Niektorí mali krídla; niektorí 

nie.  

Všimla som si na každej ceste do neba, že anjeli sú vždy zaneprázdnení. Anjeli vykonávali 

povinnosti a starali sa neustále o detaily. Zdalo sa mi, že každý jeden anjel mal jeho určitú 

úlohu a robiť istú prácu. Lenže všetci vždy vychvaľovali Boha a konali svoju prácu radostne. 

Všetci anjeli sú neustále zaneprázdnený s ich úlohami. Napríklad, keď nové duše prídu do neba 

anjeli ich stretnú a okamžite ich vedú cez Rieku života. Anjeli eskortujú nové duše na miesto 

kde druhý anjeli ich obleču do rúch spásy, čo znamená rúcha správnosti. Potom anjelovy 

sprievodca ich vezme do miestnosti korún, kde každý jeden človek dostane korunu. 

To všetko sa deje v krásnom, perfektnom poradí. Anjeli su perfektne šťastný pokiaľ ich robia. 

Nikdy som v nebi nevidela zvonce, ale som ich neustále počula zvoniť. Bolo mi povedané, že 

keď za každým zvoní zvonec, duša na zemi bola práve spasená. To sa volá “nebeské nádhery 

neba.” 

NEBESKÉ VYBAVENIE 

Všimla som si, že počas všetkých výletov do neba som videla krásne stoly. Neviem ako ich 

mam primerane popísať.  
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Niekedy na zemi som videla Viktorian alebo nejaké iné štýly nábytku s komplikovanými 

návrhmi na kusoch. Pravdepodobne ste videli také krásne kusy, ako stôl pri stene keď ste ho 

prechádzali alebo stôl s vázou alebo s knihou na ňom. Takže, v nebi som videla takéto stoly 

všade, akurát boli o mnoho viac skvelšie vypracované.  

Boli tam aj všade knihy ako aj mnoho iných vecí.  

NEBESKÉ ZÁZNAMY 

Svätí, buďte si vedomí, že za každým keď dáte peniaze, za každým keď platíte desiatok, všetko 

robíte pre slávu Boha je to zaznamenané v nebi. Pamätám si to veľmi dobre, lebo keď mi Pán 

ukázal Jeho mohutné nádhery a veľmoc, urobilo to dojem, že to nikdy nebude vymazané s 

mojej mysli. 

Počas mojich výletoch, som si všimla, že mnoho anjelov prišlo do neba so zápismi z celej zemi. 

Šli do určitej miestnosti s anjelom ktorý mal na starosti zápisy. Posolský anjel prečítal zápis a 

zápisný anjel sa ho spýtal, “Ty si svedkom? Videl si, že to tak bolo?” Keď zápis bol potvrdený, 

tak to bolo zapísané do knihy. Tieto knihy boli nakoniec vzané k Bohovému trónu. Ale najprv 

museli ísť cez špeciálny proces.  

Jasne si pamätám, že Pánov Duch sa trvanlivo pohyboval v nebi. Bolo to väčšie než hocičo na 

zemi. Veci na zemi sú kopirované z neba, ale zemské veci môžu byť iba tieňové obrazy tých z 

neba. Neuveriteľná muzika, neprekaziteľné slávospevy a iné nádhery, ktoré zem si nemôže 

predstaviť o nebi. 

Pán Boh chce aby Ho ľudia vychvaľovali. Od otvorenia Genesis (Mojžišova) do zatvoreni 

Zjavenia, Boh vyjadril Jeho túžbu aby Ho rodiny milovali. 

Keď budete čítat túto knihu, pamätajte si, že nebo je miesto Boh pripravil pre tých ktorí Ho 

milujú. Niekedy tam pôjdem. Niekedy tam pôjdete keď ste spasení, keď ste sa pokajali zo 

svojich hriechov a máte Ježiša Krista v srdci. 

On vás očistí od vaších hriechov cez Jeho drahú krv. Poviem vám o krvi baranka, drahá krv 

Ježiša. 

OČISTENIE KRVOU 

Skoršie som popísala záznamovu miestnosť, ale teraz chcem znázorniť iný vzhľad. Niekoľko 

anjelov sedelo v určitej sekcii v záznamových miestnostiach. Pred sebou mali zlaté vedrá. Toto 

je tiež časť z “nádhery neba.”  

Pred anjelmi bola hromada kníh. Niektoré poznámky v knihách sa zdali byť oznámenia zo 

zemi. Každé oznámenie muselo byť prehliadnuté veľkým záznamovým anjelom. 

Videla som dvoch iných anjelov, ktorí priniesli oznámenia zo zemi. Bolo tam nové oznámenie 

za každým, keď bol niekto spasený, naozaj pravdivo spasený z jeho hriechov, prijatím Ježiša 

Krista do jeho srdca. Keď niekto sa naozaj pokajal zo svojich hriechov a pýtal Ježiša aby bol 

jeho Záchranca a Pán, bolo to zaznamenané, že ten človek dal svoj život Pánovi.  

Anjeli so zlatýmy verdrami; každý vzal knihu z hromady. Každý jeden anjel mal v rukách čo 

vyzeralo ako zakrvavená látka. Červená látka bola mixovaná s chválou, svetlom a mocou. 
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Nebolo to nechutné alebo niečo také-bolo to nádherné! 

Každý anjel položil knihu pred seba a začal prvou stranou, vymazal napísanu správu s krvavou 

látkou. S Bohovým dozorom, anjel vymazal starú minulosť toho hriešnika a zapísal, že on alebo 

ona sa práve znovu narodila.     

Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje 

hriechy. 

(Izaiáš 43:25) 

Deti, Slovo Boha je pravdivé. Boh naozaj odpusti naše hriechy. Bolo to veľmi krásne vidieť 

anjelov umývať stránky. Aleluja, Boh utrie bridlicu načisto pre každého z nás! 

Keď som videla tu nádhernú vec, počula som svätých v sláve spievať: 

   Oh, nič ale Ježišova krv Môže zmyť moje hriechy preč. 

   Oh, nič ale Ježišova krv ma Môže úplne uceliť dnes. 

   Oh, nič ale Ježišova krv ma Môže očistiť dnes. 

A potom som počula anjelov spievať túto pieseň: 

Ďalší jeden bol vykúpený 

Cez krv Baranka. 

Ďalší jeden bol spasený z Diablovej ruky. 

Cez krv Baranka. 

Ďalší jeden bol spasený z pekla cez krv Ježiša Krista. 

Nikdy sa nehambte volať na moc krvi Ježiša Krista. Jeho krv bola preliata skoro pred dva tisíc 

rokmi aby umyla preč naše hriechy a nikdy odvtedy nestratila moc! Ježiš zvíťazil nad Diablom 

“raz a navždy, keď Sa obetoval” (Židom 12:22) a šiel na kríž kôli nám.  

Kristus prišiel dole z nádhery. Narodil sa z panny. Dal svoj život za to aby my sme mohli byť 

vykúpený Jeho vzácnou krvou. Urobil to aby my sme nemuseli ísť do pekla, hrozné miesto mi 

ukázal.  

Drahí kamaráti, evanjelium je pravda. Ako ma potešilo, keď som videla anjelov umývať preč 

všetku starú minulosť z hromady kníh. Vymazali celú starú minulosť, všetky staré hriechy, 

všetky špinavé veci. Všetky staré veci boli preč; Ježišova krv vykorenila všetko.  

BOŽIE OLTÁRE     

Milujem Božie oltáry. Keď idem do Duchom-naplneným kostola, ktorý ma krásny oltár, viem, 

že tam bolo mnoho preliatých sĺz. 

V starom zákone, Boh mnohokrát prikázal Jeho ľuďom aby šli a zbúrali staré pohanské oltáry. 

Tu je jeden príklad: 

Ich oltáre zbúrajte, posvätné stĺpy polámte, ašéry spáľte, sochy ich bôžikov 

posekajte a ich mená odstráňte z toho miesta. Vy to však Hospodinovi, svojmu 

Bohu, robiť nesmiete! 

(Deuteronomium 12:3-4) 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
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Bohoví ľudia sa zbavili hriešnych oltárov, ktoré Ho nechválili. Odpratali oltáre, ktoré 

zneucťovali alebo boli k Nemu nedôstojné, a potom postavili a udržovali oltáre iba pre Jeho 

chválu. Tu je príklad týchto inštrukcií: 

Iba Ježiš to môže pre vás urobiť. Vy to nemôžte urobiť.  

Ešte v tú noc mu Hospodin prikázal: Vezmi býka z dobytka svojho otca a ešte 

jedného sedemročného býka. Zrúcaj Baálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a 

rozsekaj posvätný stĺp, ktorý je pri ňom! Potom podľa predpisu postav oltár na 

počesť Hospodinovi, svojmu Bohu, na temene toho vrchu. Potom vezmi druhého 

býka a obetuj ho ako spaľovanú obetu na dreve z rozsekaného posvätného stĺpa. 

(Sudcov 6:25-26) 

DNEŠNÉ OLTÁRE        

Keď kážem v bohoslužbe v celej krajine, myslím na Bohové oltáry. Keď prídeme k oltáru v 

kostole a vylejeme naše srdcia k Pánu Bohu, my sa za Neho nehambíme. Venovaný oltár je 

jedno z miesta kde môžme byť v prítomnosti Boha, kde Ho môžme volať a spovedať naše 

hriechy, pýtať Ho aby nám odpustil.  

Mnohí z nás tam cítime Jeho neuveriteľnú prítomnosť! My môžme vedieť, že nám odpovie na 

naše motlidby. Niekedy môžme cítiť Jeho ruky okolo nás. Tam je niečo výborne o oltároch – 

staromódnych oltároch Boha-v kostoloch. Tam môžete ísť a kľaknúť a chváliť Pána. Tiež  

môžete uctievať Boha doma. Môžete to robiť v aute. Môžete Ho uznávať hocikde. Napriek 

tomu, vám poviem niečo; oltár je definitívne miesto na pozvanie s Nim mať intímne prijímanie. 

Keď proroci Starého Zákona vyrobili oltáre Bohu, plakali a kajali sa k Bohu kôli hriechom ľudí 

ako aj kôli svojim hriechom. Kajali sa pri oltári a ponúkali krvavé obete kôli ľuďom a Boh 

prijal ich obete. 

Odkedy Kristus urobil konečnú obeť za naše hriechy cez Jeho preliatu krv, už nemusíme viac 

ponúkať obete. Napriek tomu, musíme sa kajať, keď sme usvedčený, že sme zhrešili a jeden z 

najlepších miest to urobiť je pri oltáry. Keď vidíme zasvätený oltár, máme u neho kľaknúť na 

kolená a modliť sa k Bohu, keď je to možné. 

Má to veľký význam mať oltar. Potrebujeme mať jeden doma, aby sme mohli rozprávať k Bohu 

a mať miesto aby sme boli iba s Nim.  

Keď kážem, vždy ľuďom hovorím, “Nehambte sa prísť k oltáru. Tu sa s Bohom stretnete.” Áno, 

môžete Ho stretnúť kde sedíte. Predsa len, tam niečo je o posvätenom a často využitom oltáry, 

kde sa môžte pokoriť, pozdvyhnúť ruky a povedať, “Pane Bože, tu som. Vezmi si ma. Použi ma 

pre Tvoju slávu.” 

UCTIEVAJTE HO ÚPRIMNE 

Keď sa modlíte, tak to musíte myslieť z celého srdca. Boh hľada ľudí, ktorí Ho milujú a Ho 

uznávajú. Boh hľadá ľudí, ktorí sa odvrátia od svojich zlých ciest a vrátia sa k Nemu. Boh 

hľadá ľudí, ktorí sa Mu budú klaniať v duchu a v pravde.  
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avšak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa 

od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem 

uzdravím. 

(2 Kronická 7:14) 

Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi 

v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu 

klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde. 

(Ján 4:23-24)  

Buďte úprimný s Bohom. Buďte pravdivý s Bohom. Keď prídete k oltáru, keď sa pokloníte 

nepovedzte, “Beta urobila zle”, alebo “Jano urobil zle”. Povedzte, “Pane Bože, ja som ten čo 

zhrešil. Stojím tu lebo potrebujem odpustenie.” Potom, odpuste tým, ku ktorím vy máte niečo 

proti-odpuste im.    

Svätí, Pán hľadá ľudí ktorí potrebujú zachrániť, aby oslepené oči mohli byť otvorené a uši 

mohli počuť čo Duch Pána hovorí cirkvám. (Zjavenie 2:7)  

Oh, nádhery neba! Keby ste len mohli vidieť, čo tam na vás čaká! My prechádzame mnohými 

skúškami a utrpeniami v každodennom živote. Niekedy sa nám zdá, že nepriateľskúša nám 

ukradnúť všetko, ale Boh nám dáva trpezlivosť to vydržať a nakoniec víťaztvo. Sú mnoho 

nátlakov v živote, ale v našom Pánu je pokoj a bezpečie.   

Keď nemáte dobrú, spoľahlivú cirkev, upozorňujem vás aby ste si vyhľadali kostol, kde kážu 

pravdivé Božie slovo a verí vo Všemohúcej moci čo zmeni životy a srdcia. Nájdite si kostol, 

ktory verí v moci Svätého Ducha. Tam vám budú hovoriť Božiu múdrosť a môžte byť 

vyslobodený z vašich trápeni, žiaľov a zármutkov. 

Viete, že je dôležité sa stretávať spolu s Božími ľuďmi. Biblia nám hovorí aby sme sa schádzali 

spolu (Židom 10:25). Nebuďte tam osamote. Pán Boh vás miluje a sú tam svätý Pána Boha, 

ktorí vás tiež milujú.  

NÁDHERY BUDÚ ODHALENÉ   

Iné časti nádhery neba vrátane niektorých záhad, ktoré ešte len budu odhalené. Nemala som to 

dovolené vidieť. 

Napriek tomu, na jednom z výlete, som videla krásne domy a zámky. Táto čast prešla veľmi 

rýchlo. Potom ma vzali, kde boli anjeli, pracovali rôzne práce. Prichádzali zo zemi 

disciplinovane a prišli ku bránam s papierami v rukách.  

Niekedy mali knihy anjeli, do ktorých zapisovali. Išli do určitých miest v nebi s týmito zápismy. 

Potom tieto zápisy boli zapísané v knihách, aby držali zápisy pre odmeny svätých. Keď pôjdete 

do neba, budete odmenený za to, čo urobíte v záujme Ježiša Krista. Preto píšem túto knihu.  

Píšem moje zjavenia v nebi kôli Pánovi Ježišovi Kristovi a kôli jeho sláve a úcte. 

Chcem aby ste porozumeli časti záhad v nebi, čo mi Pán Boh ukázal. Môžem vám iba povedať, 

čo som videla, pretože záhady mi boli zjavené iba po častiach. Biblia hovorí, že teraz “sčasti 

poznávame a sčasti prorokujeme” (1 Korintským 13:9). 

Chvála Pánu Bohu, keď dôjdeme do konečného cieľa, nášho konečného domova, všetky naše 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%202:9;&version=31;
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otázky budu zodpovedané, všetky modlitby budu zodpovedané a všetky naše najhlbšie túžby 

budu vyplnené!  

 

---------------------------------------------------------- 

Vidiny Anjelov v Práci  
V tejto kapitole vám chcem povedať o mojich vidinách anjelov v práci. Chcem aby ste 

porozumeli niektoré nádherné veci čo mi Pán Boh ukázal. Chcem vám dať trochu radosti a  

potešiť vás aby ste vedeli, čo na vás čaká, keď pracujete pre Pána.   

Boh je bájecný že to odhalí “ Veru neurobí Pán, Hospodin nič, keby nezjavil svoj zámer svojim 

služobníkom, prorokom” (Ámos 3:7).  On túži to ukázať tým, ktorí budú citlivý k Jeho 

zjaveniam a ktorí budu rozprávať Jeho odkaz.  

Takto hovorí Hospodin, kráľ Izraela, jeho osloboditeľ, Hospodin zástupov: Ja som 

prvý a posledný, okrem mňa niet Boha. Kto je ako ja, nech sa ozve, nech mi to 

oznámi a predostrie. Kto oznámil budúcnosť oddávna? Nech mu len ohlásia to, čo 

príde. Nebojte sa, netraste sa! Vari som vám to už predtým nezvestoval a 

neoznámil? Vy ste mi svedkami. Či jestvuje Boh okrem mňa? Niet nijakej skaly, 

o nijakej neviem. 

(Izaiáš 44:6-8) 

Potom mi Pán odpovedal a riekol: 

Zreteľne zapíš videnie na tieto tabule, aby ním čitateľ zrakom ľahko prebehol. 

(Habakuk 2:2) 

Sú tam mnoho biblických príkladov o Bohovi ako nám chce odhaliť veci cez Jeho určených 

zástupcov.  Slovo Pána Boha je naozajstné a pravdivé. 

Podľa Biblii, Daniel mal vidiny od Pána: 

V prvom roku babylonského kráľa Bélšaccara mal Daniel sen. Práve keď ležal na 

svojom lôžku, mal vo svojej mysli videnia. Podstatné veci svojho sna zapísal. 

(Daniel 7:1)  

ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu, Smyrny, 

Pergama, Tyatír, Sárd, Filadelfie a do Laodicey. 

(Zjavenie 2:7) 

Izaiáš bol veľký prorok s kritickým odkazom pre Judsko lebo rozprával s odvahou o jeho 

vidinách. Jeho kniha začína: “Videnie Izaiáša, Ámocovho syna, ktoré prijal o Judsku a 

Jeruzaleme” (Izaiáš 1:1). Lebo Ezechiel videl videnia od Boha (Ezechiel 1:1), bol volany a 

pomasteny na prorocké duchovenstvo.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%202:9;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
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Boh, v Jeho nekonečnej milosti ma vybral a ukázal mi Jeho videnia. Kôli tomu Ho chválim. 

Keď som v modlitbe a meditácii, hľadám Boha na určité veci, mám dovolené vidieť do záhad 

cez Ducha. On mi odhali určité veci. 

Moje volanie od Boha je prijať sny, videnia a zjavenia a rozprávať ich druhým. Ako Pánova 

pomastena služobnica, ja jednoducho popisujem veci, ako mi ich ukázal. Verím, že toto je moja 

biblická rola.  

ODHALENIE BOHOVEJ PRAVDY  

Na začiatku týchto skúsenosti, Pán Ježiš Kristus sa mi zjavil aby mi ukázal peklo. Objavil sa v 

lesklom bielom rúchu, plný svetla a moci. Ježiš sa zdal byť asi 6ft (183cm) vysoký. Jeho brada 

bola pekne upravená. Jeho husté vlasy ľahko odpočívali na Jeho ramenách. Mal prekrásne oči.  

Ježišov potrét, ktorý je najbližsí k tomu ako som Ho videla v mojich vidinách ukázal sa na 

Trúchlivej Stene, modlil sa za Židov a Izrael. Ježiš Kristus má plno lásky a súcit pre nás, ako 

umelec zobrazil v tejto podobe, že pojde až tak ďaleko, aby ukázal človeku peklo a nebo a veci, 

ktoré sa stanú. 

OHŇOVÉ KOČE  

Pozri čo Biblia hovorí: 

Potom sa Elizeus modlil: Hospodin, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Tu otvoril 

Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol 

Elizea. 

(2 Kráľov 6:17) 

Keď som bola v nebi videla som ohnivé koče, ktoré riadili anjeli. Boli veľmi veľké vozidlá a 

obdivovala som ich aké su nádherné. 

BOŽIE ZJAVENIA    

Pozrite sa na tento verš z Biblie o anjelov: 

A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži 

v bielom rúchu. 

 (Skutky 1:10) 

Ako to môže niekto prečítať a neveriť tomu? Boh otvorene ukázal anjelov svojím ľuďom, keď 

Ježiš odchádzal do neba. Svätý, my si musíme uvedomiť, že Boh nám chce prejaviť Jaho slávnu 

moc a Jeho úžasné práce v týchto posledných dňoch. Boh nám chce ukázať zjavenia. Chce nám 

povedať tieto pravdy, aby sme sa potešili a s radosťou pracovali pre neho na tejto zemi.  

ZÁZRAKY V CIRKVY 

Po čase týchto zjavení, som ministrovala v určitej cirkvy. Bola som v hlbokej modlitbe a 

meditacií. V ten večer som videla anjelov všade v kostole. Všetci mali zlaté meče v rukách. 

Duch Pána prehovoril ku mne. Povedal mi jasne: 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%206:23;&version=31;
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Dieťa, keď modlitby ľudí prídu, Chcem uzdraviť určité fyzické problémy. Chem 

aby to bolo viditeľné znamenie v tvojej službe, aby to dokazovalo, že peklo je 

pravdivé. Dal som Svoje slovo, že uskutočním viditeľné znamenia a údivy a 

zázraky ako Svätá Pravda Pána Ježiša Krista je kázana. 

Veľmi ma to vzrušilo! V mojom duchu som videla anjela s veľkou knihou písať veci ako som 

kázala. Zdalo sa mi, akokeby sa otvoril strop a videla som vidinu Bohového trónu. Anjeli sa 

radovali a chválili Boha. 

ZLOMENIE HRIEŠNÉHO ZAJATIA 

Keď bol čas na volanie k oltáru, videla som anjelov chodiť medzi ľudmi v kongregácii, 

pošťuchávali ľudí aby šli k oltáru a dali svoje srdcia Pánovi. Keď som videl anjelov sa dotýkať 

ich sŕdc, každého jednotlivca, tak najčiernejšie hriechy sa začali víriť z ich sŕdc keď si kľakli a 

modlili sa k Bohu. Oh, bolo to nádherné!  

V mojom duchu som videla reťaze ako boli obtočené okolo ľudí. Keď ľudia prijali odpustenie, 

anjeli zlomili zajatie, rozbili reťaze a zahodili. Remene sa zlomili keď ľudia začali dvíhať ruky 

a priznávať svoje hriechy Pánovi. 

Plač a výkriky sa vznášali z duší, ktorí boli oslobodený. Bolo to báječné. V mnohých mojích 

službách po celom svete, Boh poskytoval veľké divi ako tieto a začali sa diať skvelé 

oslobodenia. 

Chválim Pána Boha za Jeho znamenia, divy a zázraky. Viem, že anjeli pracujú a pomahajú mi s 

mojimy službamy od Pána Ježiša Krista.  

ZLOMENIE ZAJATIA   

Chcem vám povedať niečo iné. Keď bolo hovorené písmo sväté, Slovo akokeby vyskočilo zo 

stránky a sformovalo sa do meča. Tento meč prepichne telo človeka a ide priamo do problému 

to zahojiť. 

Sláva Pána Boha bola všade! Bola som udivená. Chválim Pána Boha za požehnania z neba na 

zemi a za krásne odhalenie Jeho Slova. 

---------------------------------------------------------- 

BOŽIE SLOVO 
V mnohých službách kde idem, vidím mnoho krásnych vecí, čo anjeli robia. Viete, samozrejme, 

že anjeli sú služobné duše od Pána poslaný slúžiť dedičom spácy. (Pozri Židom 12:22). Raz 

som videla služobníka prorokovať. Keď prorokaval, Boh mi otvoril oči a videla som anjela nad 

jeho hlavou. Anjel lial z parohu na neho vyzeralo to ako olej zmiešaný s ohňom. Potom som 

videla vo vidine srdce toho muža. Bolo plné biblie, Bohového slova. Slovo vychádzalo z jeho 

srdca do hrdla a von z úst. Videla som Slovo ako vychádzalo z jeho úst. Keď vyšlo do vzduchu 

sa zmenilo na dvojhranný meč.  

Iný anjel zapisoval čo muž Boha povedal. 

Pomyslela som si, “Oh, Bože, to je naozaj tvoje Slovo, ide k ľudom.” 
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Potom som videla jedného z anjelov držať Sväté Písma. Keď muž začal kázať živé Božie Slovo, 

zdalo sa že slová vyskakovali z Biblických stránok. Šli do jeho srdca a von z jeho úst. Keď sa to 

dialo, Biblické slová sa zmenili na dvojhranný meč.  

Keď sa služobník modlil za ľudí, ktorí boli chorý alebo postihnutý s chorobamy, Pán mi dovolil 

vidieť čierny fľak na pľúci, na nohe, na srdci, alebo kdekoľvek boli postihnutý. Meč Slova šiel 

do postihnutého miesta v tele a človek začal cítiť do okola teplo. Mnoho krát, keď sa modlia pre 

ľudí aby sa uzdravili, tak hovoria, “Oh, cítim teplo Ducha.”    

Mala som dovolené duchovne vidieť ako choroba bola spálena z ľudského tela. To bolo tak 

nádherne, ako zjavenie Bohového Slova začalo pracovať. Videla som novú kožu a nové buňky 

sa vyvíjať namiesto tých starých, začala som vychvalovať Pána. 

Pozdejšie, som rozprávala s niektorými a povedali mi, “Bol som zázračne uzdravený vten deň. 

Tu na zemi, my vidíme iba časť a vieme iba po častiach. Vidíme a vieme iba čo Boh dovoli. Čo 

som videla, bolo iba čo mi Boh dovolil a uznávam Ho, úctim a chválim.  

BLÍŽIACI SA K TRÓNU 

Začala som vidieť dôležitosť a potrebu pre prorokov v dnešnom svete a aj v biblických časoch. 

Začala som vidieť dôležitosť všetkých päť ustanovených služieb hovorených v Efezským: 

A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za 

ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali 

svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. 

  (Efezským 4:11-12) 

Videla som aká je dôležitá každa služba v Kristovom tele.  

Biblia nám hovorí, že môžme “s dôverou pristúpiť k trónu milosti, aby sme dosiahli 

milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.” (Židom 4:16). Slovo nás uistuje, že máme 

“smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne” (Židom 10:19), pretože “podľa zákona 

skoro všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia. (Židom 9:22). 

Bratia, ja môžem svedčiť, že je to pravda. Je to Ježišova Kristova krv, že zadosťučiňuje za duše. 

Jeho Slovo a Jeho krv pracuje spolu v milosti. 

Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli 

milosť a pomoc v pravý čas. 

(Židom 4:16) 

 

VEĽMI TERAJŠIA POMOC 

Koľko krát máme veľké potreby? Naše telá sú choré. Prechádzame bolesťami. Prechádzame 

rozvodmi. Príbuzný zomrel. Dieťa sa zatúlalo do sveta. Zdá sa, že nám peniaze vôbec 

neprichádzajú a potrebujeme pomoc. V týchto časoch prichádzame k Bohovému trónu a 

modlíme sa, “Bože, potrebujem pomoc.” 

Vo vidinách Pán Boh mi dal výjavy na zemi, za každým, keď svätý plakali k Pánu o pomoc, 
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bolo tam Bohové Slovo. Anjel mal obrovskú Bibliu v rukách. Potom som videla anjela otvoriť 

Bohové Slovo a vopchal ho do Satanovej tváre. Satan tam bol vo forme zlej duše alebo hada. 

Keď anjel otvoril sväté písmo, Diabol spadol do zadu, kričal, lebo vedel, že anjel použil proti 

nemu dvoj hranný meč.  

Teraz, vám potrebujem povedať, že veci ktoré som videla v mojej duši sa nediali vždy v cirkvi 

kde som slúžila v tom čase. Videla som veci v duši, ktoré sa diali niekoľko míľ od do mňa. 

Niekedy som nevedela, že kde alebo kedy sa diali.  

Ďakujme Bohu, že Ježiš porazil Satana pre nás navždy na kríži, aby sme mali slobodu a život. 

Môžme teraz prísť k trónu milosti hocikde kde sme.  

POMASTENIE A LIEČENIE   

Božie milosrdenstvo a gracióznosť je naozajstné a pritomné vyliečiť každú chorobu a nemoc 

cez Jeho Sväté písma. Chcem vás povzbudiť dnes v Bohovom Slove.  

Keď máte potrebu, choďte k trónu milosti a pýtajte Pána Boha o pomoc. Bohový anjeli sú 

“služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?”  (Židom 1:14) 

Som si toho vedomá z písma a verím tomu. Okrem toho, viem to skutočne. Videla som to v 

duchovnej sfére veľa krát. Keď voláme na Pána, Boh nám pošle anjelov na pomoc v moci a síle 

Jeho Slova a Duše. 

Keď démoni boli zhodený z niekoho v službe, videla som zlých duchov vychádzať von ako 

čierne tiene alebo strašidlá. Keď Ježišove meno bolo volané, videla som anjelov vziať zlých 

duchov a spútať ich s reťazami. Keď som to videla, tak som si pomyslela, “Bože, aké je Tvoje 

Slovo nádherné, oslobodí tých démonmi napadnutých ľudí zo zlých mocí.” 

Je to Slovo Pána, ktoré pracuje. Je to Ježiša Krista Slovo. Iba v Jeho mene-meno Ježiša Krista-

to bude pracovať. 

Zavolajte meno Ježiša Krista. On vás zachráni. Budete znovu narodený, oslobodený z vašich 

hriechov a mať večný domov v nebi. 

 

MOC V SLOVE   

Raz som bola v Malázii. Ľudia boli hladný pre Pána a vedela som podľa Božej prítomnosti, že 

bude užasný pohyb Boha. Keď Božia sláva začala na nás padať, bolo to ako dážď.  

Svätý Duch sa zdvihol medzi nami a zachraňoval ľudí. Ľudia padali zo sedačiek na zem keď 

prijali Pána. Veľa duší bolo zachránených keď sa ich dotkla moc Pána. Oh, radosť a Božia 

prítomnosť čo prišla dole! Božie Slovo bolo hlasené a oslobodzovalo ľudí.  

Aký boli ľudia hladný pre Boha! Chceli byť znovu narodený zase a pýtali Ježiša Krista aby 

prišiel do ich sŕdc. Moc Božieho Slova je neuveriteľná. 
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JEDLO NA MYŠLIENKU 

 Tu je ďalší Nápis, o ktorom chcem aby ste premýšľali:  

Nato sa Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný 

stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor 

egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný a na druhej osvecoval noc, 

takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým. 

(Mojžišova – Exodus 14:19-20) 

Božie deti, neviete, že Boh chce robiť dnes zázraky tak ako robil včera? Z nejakého dôvodu sme 

vylúčili úžitky, ktoré Boh nám poskytoval. Zanedbávali sme všetky krásne Bohové veci.  

Veštky a všeliake možné bosorátctva a čarodejníctva sú na našom pozemku. Rozprávajú do 

hladovitosti ľudských sŕdc. Ľudia hľadajú radu a smer pre svoje životy zo všetkých zdrojov. 

Napriek tomu, vám hovorím Boh je naozajstný a pravdivý. Nechce aby sme šli za veštcami. 

Nechce vidieť zle bosorátctvo a okult vo svete. Boh rozpráva proti okultu a proti vyvolávaním 

duchov v Jeho Slove:  

Neobracajte sa na tých, čo vyvolávajú duchov, ani na veštcov. Nevyhľadávajte ich, 

aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh. 

(Mojžišova – Leviticus 19:31) 

Je to veľmi hriešne a zlé ísť ku mediánom a veštcom na pomoc a riadenie. Na miesto toho, 

Bohový anjeli sú naozajstný a poslaný nám slúžiť, ktorí sme dedičmy spásy.  

  Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. 

  (Židom 91:11) 

vo všetkom ich súžení. Ani posol, ani anjel, no on sám ich zachránil vo svojej láske 

a zhovievavosti, on ich vykúpil, pozdvihol ich a niesol, po všetky dni, od nepamäti. 

vo všetkom ich súžení. Ani posol, ani anjel, no on sám ich zachránil vo svojej láske 

a zhovievavosti, on ich vykúpil, pozdvihol ich a niesol, po všetky dni, od nepamäti. 

 (Izaiáš 63:9) 

Nebúkadnecar povedal: Nech je zvelebený Boh Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega, 

ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí v neho verili, ktorí 

neposlúchli kráľov rozkaz a obetovali svoje telá, len aby nemuseli uctievať 

nijakého iného boha okrem svojho Boha a nemuseli sa mu klaňať. 

 (Daniel 3:28) 

GARDOVÉ VOJSKO ANJELOV   

Keď Pán Ježiš mi ukázal peklo, videla som s mojimy duchovnými očami, že okolo môjho 

celého domu bolo napísane Božie Slovo v nebi. 

Okolo a vonku môjho domu bola veľka montáž anjelov. Niektorí sedeli, rozprávali medzi 

sebou. Druhá skupina mala veľmi autoritatívny pohľad a dávali pozor. Anjeli v tretej skupine 

stáli okolo domu dotýkaním krídiel postavený chrbtom smerom k domu. Táto posledná skupina 

bola štruktúrovaná z najväčších anjelov, ktorí všetci vyzerali ako bojovníci! Každý z nich mal 
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na boku veľký meč. Keby len čierny tieň sa snažil priblížiť k mojmu domu, hneď vytiahli svoje 

meče a ochraňovali moju rodinu.  

Pamätajte si, “meč Ducha…je Božie Slovo” (Efezským 6:17). Slovo príde plameňom a vojde 

do nepriateľa. Nepriateľa to spopolni a zmeni sa na popol.  

Písmo sväté mi prišlo na rozum: “Zlý…popol bude pod chodidlami tvojích nôh” (Malachiáš 

4:3). Vidieť Božie Slovo v činnosti ma neustále udivovalo.  

Keď Boh poslal Svoje Slovo, anjeli oslobodili Petra z väzenia: 

Zrazu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra 

do boku, zobudil ho a povedal: Rýchlo vstaň! Reťaze mu spadli z rúk a anjel mu 

povedal: Opáš sa a obuj si sandále. Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: 

Prehoď si plášť a poď za mnou! Peter vyšiel teda von a šiel za ním; ani nevedel, že 

to, čo sa dialo prostredníctvom anjela, je skutočnosť. Domnieval sa, že má videnie. 

Prešli cez prvú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá 

sa im sama otvorila. Vyšli von, prešli jednou ulicou a tam mu anjel zmizol. Tu 

Peter prišiel k sebe a povedal si: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a 

vyslobodil ma z Herodesovej ruky, aj zo všetkého, čo očakával židovský ľud. 

 (Skutky 12:7-11) 

ANJELI A SLOVO 

Máme mnoho svätých písiem kde sa zjavili anjeli ľuďom. Niektoré ďalšie príkalady sú: 

Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, 

neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 

 (Matúš 1:20) 

Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na 

ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním 

na tvár. 

(Numeri 22:32) 

Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na ktorú sa vybral, stretli ho Boží anjeli. 

 (Genesis 32:1) 

a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo; 

jedného pri hlave, druhého pri nohách. 

 (Ján 20:12) 

Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie 

z Jeruzalema do Gazy, je pustá. 

(Skutky 8:27) 

Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, 

(Skutky 27:23) 

Ako Kresťania musíme rozumieť akú máme veľkú ochranu. Musíme rozumieť, že Boh zaopatril 

pre nás všetko v Jeho svätom Slove. Keď potrebujeme pomoc, môžme ísť k Nemu s odvahou v  
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čase potreby. Keď pýtame ja a ty o asistenciu, Pán Boh ju vždy dá. On miluje nám pomáhať, 

keď dodržujeme Jeho prikazánia a slúžime Mu. 

 

---------------------------------------------------------- 

Nadchádzajúci Nový Svet 
Po mnohých dňoch po konečnom zdržiavaní v pekle, som bola zúfalo chorá. Musela som mať 

zapnuté svetla keď som spala. Potrebovala som mať stále Bibliu pri sebe a neustále som ju 

čítala. Moja duša bola vo vážnom šoku. Prežila som to ako niektorý ztratený idú do pekla.  

Ježiš by povedal, “Mlč, utíš sa!” (Marek 4:39), a pokoj zaplavil moju dušu. Avšak za chvíľu 

som zase kričala, histericky od strachu.    

Počas tohto času som vedela, že som nikdy nebola sama, a že Ježiš tam vždy bol. A predsa aj 

keď som to vedela som nemohla cítiť Jeho prítomnosť. Niekedy som sa tak bála sa vrátiť do 

pekla, že som mala strach aj keď Ježiš bol pri mne.  

Keď som sa pokúšala hovoriť druhým o mojich zážitkoch v pekle, oni ma nechceli počúvať.     

Žiadala som ich “Prosím vás pokájajte sa zo svojich hriechov, pred tým než je pozde. Bolo 

veľmi ťažko im uveriť o čom som im hovorila o mučeniu, ktoré som trpela, a aj o čom mi Ježiš 

povedal aby som napísala o pekle. 

Pán ma uistil, že On bol Pán, ktorý lieči. Aj keď som nebola presvedčená, že sa z toho úplne 

zotavím, kompletné vyliečenie nastalo, pomaly ale určite.  

RAJOVÝ PORIADOK   

A potom sa to stalo znovu. Zase som bola s Pánom Ježišom a vzletávali sme vysoko hore do 

neba. Ježiš povedal, “Chcem ti ukázať Bohovu lásku a dobrotu a časti neba. Chcem aby si 

videla úžasné práce Pána, ktoré sú nádherné uvidieť.” 

Anjel mi povedal, “Prehliadni si dobrotu a láskavosť Pána nášho Boha. Jeho milosť trvá 

navždy.” 

Bolo tam toľko pocitu lásky a nežnosti v anjelovi, že som sa skoro rozplakala, keď zase 

prehovoril,  

Spozoruj veľmoc a sílu a vznešenosť Boha. Ukážem ti miesto, ktoré stvoril pre deti.” 

Odrazu sa tvorila tkáčsky veľká planéta pred nami, planéta, ktorá bola veľká ako zem.   

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani 

mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový 

Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 

  (Zjavenie 21:1-2) 

Ďalšia vec je, že som počula Otcov hlas hovoriť,   

Otec, Syn a Svätý Duch sú všetci v jedno. Otec a Syn je jeden a Otec a Svätý Duch 

sú jeden. Poslal som Svojho Syna zomrieť na kríži aby nikto nemusel byť stratený. 
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Práve ti chcem ukázať miesto, ktoré som stvoril pre deti. Veľmi mi záleží na 

deťoch. Záleží mi keď matka stratí dieťa, aj keď ako ovocie tvojej maternice bolo 

hodené pred svojím časom. Vidíš, že viem všetko a záleži mi.  

Od času života v maternici, Ja viem. Viem o bábetkách, ktoré sú zavraždené pokiaľ 

sú ešte v telách matiek-potratené životy, ktoré sú odhodené a nechcené. Viem o 

nenarodených a o tých deťoch, ktoré sú narodené s ochromenými poruchami. Od 

času koncepcii, každé jedno je duša. 

Moji anjeli idú dole a prinesú Mi ich, keď zomrú. V nebi sú milované a stanú sa 

perfektnými bytosťami. Dám im celé telá a obnovím čo koľvek im chýba. Dám im 

perfektné telá. 

Po celej planéte bol pocit lásky, pocit perfektnosti. Všetko bolo perfektné. Tu a tam uprostred 

bujnej zelenej trávy a kaluží z kryštálovej čistej vody boli mramorové sedačky a veľmi 

vyleštené drevené lavice na sedenie.  

Všade kde som pozrela boli deti zapojené do rôznych činnosti. Každé dieťa malo na sebe bez 

škvŕn biele rúcho a sandále. Biele rúcha tak svietili, že sa trblietali vo veľkolepom svelte na 

planéte. Farebná hojnosť zdôrazňovala bielosť detských rúch. Anjeli strážili vchod a mená detí 

boli napísane v knihe.  

Videla som deti sa učiť Bohové Slovo a boli učené o muzike zo zlatej knihy. Prekvapilo ma keď 

som videla zvieratá zo všetkých druhov prichádzať k deťom alebo sedieť pri nich pokiaľ boli v 

anjelickej škole. 

Neboli tam žiadne slzy a žiaden smútok. Všetko bolo veľmi krásne. Radosť a šťastie bolo 

všade.  

Potom mi anjel ukázal ďalšiu planétu, ktorá žiarila predo mnou ako obrovské svetlo. Svetlo 

žiarilo so žiarivosťou miliónov hviezd a všetko na planéte bolo krásne a živé. V diaľke som 

videla dve hory urobené z pravého zlata, boli blízko pri mne dve zlaté brány, v ktorých boli  

vložené diamanty a iné vzácne kamene.  

V mojom srdci som vedela, že to bola nová zem, a že mesto ležalo v nádhere, predo mnou bol 

Nový Jeruzalem-Bohové mesto ako to príde dole na zem. 

ZNOVU NA ZEMI   

Rýchlo, som bola späť hľadela som na zem, ale zem keď bude po Veľkom Utrpení, ale pred 

poslednými ohňami Armagedonu bude napokon očistená. V tejto scéne som videla Jeruzalem, 

hlavné mesto tisícročia.  

V mojej vidine som videla ľudí prichádzať z ďaleka a blízka, prichádzali k tomuto mestu. Tu 

Ježiš bol Kráľom a všetky národy zeme Mu priniesli dary a poctili Ho. Nie len že bol Kráľom, 

On bol aj uznávaný ako Kráľ Kráľov!   

Čoskoro sa vrátim a vezmem späť so Sebou do neba najprv bezúhonných mŕtvych. A tak po 

nich, tých, ktorí sú živý a vytrvalý budú chytený so Mnou vo vzduchu. Potom následuje, 
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ancikrist bude vládnuť na zemi na určitý čas a budú tam utrpenia také aké ešte nikdy neboli a 

ani nebudú. A potom sa vrátim so Svojími svätými a Satan bude zhodený do najhlbšej jamy, 

kde zostane na tisíc rokov. Počas tých tisíc rokov Ja budem panovať nad zemou z Jeruzalemu. 

Keď tisícročie pominie, Satan bude pustený na sezónu a Ja ho porazím bystrosťou Môjho 

príchodu. Stará zem pominie. Upozorňujem, bude nová zem a Nový Jeruzalem príde dole na ňu 

a Ja budem panovať na veky vekov.  

---------------------------------------------------------- 

KRISTOV PRÍCHOD   
 

V inej vidine som videla Pána prichádzať! Počula som Jeho povel ako zvuk trúbky a hlas 

archanjela (1 Tesalonickým 4:16). Celá zem sa zatriasla a z hrobiek vyšli bezúhonný mŕtvy sa 

stretnúť s svojím Pánom vo vzduchu. 

Zdalo sa to ako niekoľko hodín som počula vytrubovať trúbky. Zem a more vydalo svojich 

mŕtvych (Zjavenie 20:13). Pán Ježiš Kristus stál na oblakoch v ohnivom rúchu kňaza a 

spozorovanej nádhernej scéne. Počula som znovu znieť trúbky. Ako som pozerala tích ktorí boli 

nažive a zostali na zemi boli uchvátení ich stretnúť: 

Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie 

spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: 

My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo 

vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi 

z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi;  potom my, ktorí budeme nažive, 

spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak 

navždy s Pánom. 

   (1 Tesalonickým 4:14-17) 

Videla som vykúpených, milióny botiek svetla, sa zbiehať na stretnutie v nebi. Tam im dali 

anjeli tie najčistejšie biele rúcha. Bola tam obrovská radosť. Anjeli mali zodpovednosť slúžiť a 

boli všade, dávali veľký pozor na tích vzkriesených. Nové vylepšené telá boli dané vykúpeným 

a boli premenení pri prechode vo vzduchu. 

Veľká radosť a sťastie naplnilo nebá a anjeli spievali, “Sláva Kráľovi Kráľov!”  

KRISTOVÉ TELO  

Vo vidine som spozorovala veľké duchovné telo vysoko v nebách. Bolo to Kristové telo, ktoré 

ležalo na chrbte pokiaľ krv kvapkala na zem. Vedela som, že to reprezentovalo nášho Pána 

zabité telo. Telo rástlo väčšie a väčšie až pokiaľ obklopilo nebá. Vchádzalo do toho milliónov 

vykúpených svätých.  

Pozerala som na to s obdivom ako milióny stúpali po schodisku do tela a naplnili ho, začínajúc 

s nohami a pokračovaním cez nôh, rúk, žalúdok, srdce a hlavy.  

Keď bolo naplnené, videla som, že bolo naplnené ľuďmi z každého rohu zeme. S mohutným 

hlasom chválili Pána:    
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A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý 

a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa, urobil 

si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, oni budú kraľovať na zemi. 

(Zjavenie 5:9-10) 

Millióny bolo zhromaždených pred trónom a videla som anjelov ako priniesli knihy, z ktorých 

bol čítaný rozsudok. Bolo tam milosrdné sedadlo a mnohí dostali odmeny.  

Potom, ako som pozerala v obdive čiernota pokryla celú zem a všade šli démonske síly. 

Nespočítatelné množstvo zlých duchov bolo pustených z väzenia a roztrúsených na zemi. 

Počula som ďalší hlučný hlas,  

Preto radujte sa, nebesá, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pretože 

diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času. 

(Zjavenie 12:12)  

BOŽÍ HNEV    

Videla som rozhnevanú šelmu a liala svoj jed na celú zem. Peklo sa zatriaslo v zúrivosti a z 

najhlbšej jamy prišla spústa zlých tvorov začierniť zem s ich nesmiernými číslami.  

Muži a ženy utekali s plačom na kopce, do jaskýň a do hôr. A boli vojny na zemi a hlad a smrť. 

Na koniec som videla kone a ohňové koče v nebi. Nastalo zemetrasenie, keď “slnko sčernelo 

ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv” (Zjavenie 6:12). 

Anjel zahlásil, Počuj, O zem, príde Kráľ!”   

Potom Kráľ Kráľov a Pán Pánov sa objavil v nebi. S Ním v úžasnej nádhere boli svätí všetkých 

rokov, v najčistejších bielych povlakov. Pamätám si to “uvidí Ho každé oko” (Zjavenie 1:7) a 

“sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha” (Rimanom 14:11) že On je Pán.  

Potom anjeli vzali kosáky a žali úrodu zeme (pozri Zjavenie 14:14-19), čo je koniec sveta.   

Myslela som si, “Musíme milovať jeden druhého. Musíme byť pevný v pravde a opraviť naše 

deti v svetle skoro prichádzajúceho Krista. Určite, Kráľ príde!”  

 

---------------------------------------------------------- 
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PÁNOVA POSLEDNÁ ŽIADOSŤ: Buďte Pripravený 

 
Ježiš mi povedal, “Pokajaj sa a buď spasená, lebo kráľovstvo Boha je pri ruke. Moja vôľa a 

Moje Slovo sa uskutoční. Priprav cestu Pána. “Potom vyhlásil: 

Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté 

bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. 

  (1Timoteovi 6:18) 

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. 

(Galatským 5:16) 

“Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože 

kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, 

z Ducha bude žať večný život” 

(Galatským 6:7-8) 

A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, 

nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, 

hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že 

tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. No ovocie Ducha je 

láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, 

sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, 

ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. 

(Galatským 5:19-24). 

Ježiš pokračoval: 

Keď Bohové Slovo sa splní, potom príde koniec. Nikto nevie deň alebo hodinu 

kedy sa Syn Boha vráti na zem. Ani Syn nevie, lebo iba Otec vie. Slovo sa rýchlo 

splní. Príď ako malé dieťa a nechaj nech ťa očistím z porušeného tela. Povedz Mi, 

“Pán Ježiš, príď do môjho srdca a odpusť mi moje hriechy. Viem, že som hriešnik 

a kájam sa zo svojich hriechov. Umy ma v Tvojej krvi a očisť ma. Zhrešil som 

proti nebi a pred Tebou a nezaslúžim si aby som bol volaný syn. Cez vieru Ťa 

prijímam ako môjho Spasiteľa.” Dám vam pastorov, ktorí majú moje srdce a Ja 

budem vašim Pastierom. Vy budete moji ľudia a Ja budem vaším Bohom. Čítajte 

Slovo a neopúšťajte vo vlastnom záujme spoločného zloženia. Dajte Mi váš celý 

život a nechám si vás. Nikdy vás nenechám alebo neopustím.   

 

BUĎTE PRIPRAVENÝ NA STRETNUTIE S BOHOM   

Drahí moji, z celého srdca som vám rozprávala o mojich mnohých vidinách a zjaveniach neba, 

ktoré som dostala cez moc Všemohúceho Boha. Chcem vkrátkosti povedať moje myšlienky 



 
62 

 

vyjadrením ako veľmi nás Boh miluje. Ukázal ako Mu záleži a veľku lásku, že poslal nám Jeho 

mohutné Slovo a doprial nám zjavenia v týchto posledných dňoch. 

Drahé deti, musíme byť pripravený na stretnutie s Pánom. Musíme stále očakávať Jeho príchod. 

Vy a ja vieme mrzutosti, časy a sezóny v ktorých sme. Nikdy taká éra ešte nebola ako táto.  

S celým srdcom vás upozorňujem aby ste boli pripravený, “Bedlite teda, lebo neviete dňa ani 

hodiny!” (Matúš 25:13). Ježiš Kristus sa vráti naspäť!  

Pamätáte si ako som rozprávala o svätých, ktorí su teraz v nebi? Anjel Pána Boha mi povedal, 

že keď budeme žiť počestne v Ježišovi Kristovi, tak sa stretneme s našími blízkymi pri bránach 

slávy pri vchode. 

Veríte v tu nádhernu správu vo vašom srdci?    

Rozprávala som o knihách a záznamoch, ktoré anjeli udržujú. Všetko čo robíme v Ježišovom 

záujme je zaznamenané a naše odmeny budú väčšie v nebi než na zemi. Anjeli zapisujú naše 

činy.  

Mnoho krát evanjelisti, kazatelia, učitelia a iný vodci musia dočasne opustiť domovy, deti a 

manželky, manželov aby niesli kríž pre Ježiša Krista. Pán to vidí a vie o tom všetko.  

On vie aj o tom, keď ideme niekde a nie sme uctievaný ako deti Pána. Niekedy s nami zle 

zaobchádzajú, ale sme vždy Kráľovské deti. 

Stále, Boh chce aby sme boli služobníci služobníkom. Chce aby sme slúžili jeden druhému tak 

ako On slúžil nám. 

Svätý, Boh nám nesľúbil ružovú záhradu. Hoci nám nesľúbil veľkoleposť tu dole, môžme byť 

požehnaný, mať bohatstvo, úctu a materiálne veci ako Boh dovolí. Napriek tomu, môžme to 

mať, keď vezmeme kríž a budeme následovať Krista.  

Chcem aby ste boli pripravený. Keď ste ešte nikdy neprijali Ježiša Krista ako vášho Pána a 

Záchrancu, môžte byť zachránený podľa Svätých Písiem:  

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, 

kto v neho verí, ale mal večný život. 

  (Ján 3:16) 

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh 

ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale 

ústami vyznávame spásu. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. 

(Rimanom 10:9-10; 13) 

Prosím vás, modlite sa teraz túto modlitbu:   

Otče náš, v mene Ježiša Krista, prichádzam k Tebe taký/á aký/á som. Pane, som hriešnik. 

Zhrešil som proti Tebe a proti nebi. Prosím Ťa Pán Ježiš, odpusť mi a príď do môjho srdca a 

zachráň moju dušu. Chcem byť znovu narodený/á cez Dušu živého Boha.  

Dám Ti svoj život, Pán Ježiš. Verím, že si Syn Pána Boha. Verím, že si Ježiš Kristus, ktorý bol 

poslaný mi zachrániť moju dušu z pekla. Ďakujem Ti a uznávam a úctim si Ťa za vykúpenie z  
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Tvojou vzácnou krvou. Keď ste sa pomodlili túto modlitbu so mnou a naozaj verili čo ste sa 

modlili, tak ste teraz zachránený. Pýtali ste Ježiša Krista do svojho srdca. Spovedajte sa Mu a 

chváľte Ho.  

Sláva a úcta patrí Bohovi! 

 

---------------------------------------------------------- 

O Autorovi 
Mária Katarína Baxterova sa narodila v Chattanooga, Tennessee (USA). Vyrástla v pobožnom 

domove. Pokiaľ bola ešte malá mama jej povedala o Ježišovi Kristovi a Jeho spáse. 

Katarína bola znovu narodená keď mala devetnásť rokov. Po niekoľkých rokoch slúženia 

Pánovi sa dostala na šikmú plochu na sezónu. Pánova Duša ju nepustila a vrátila sa a dala svoj 

život znova Kristovi. Stále Mu verne slúži.   

V polovici-1960tich Katarína sa presťahovala so svojou rodinou do Detroitu, Mišiganu, kde tam 

žili na nejaký čas. Pozdejšie sa presťahovala do Bellevillu, Mišiganu, kde začala mať vidiny od 

Boha.  

Služobníci, vodci a svätý Pána rozprávaju o nej a jej služobníctve veľmi vysoko. Pohyb Svätého 

Ducha je zdôraznený v jej všetkých službách a mnohých zázrakoch, ktoré sa v nich objavovali. 

Dary Svätého Ducha sú evidentné dokazovanou mocou v jej schôdzkach, keď je vedená cez 

Svätého Ducha Boha. Miluje Boha z celého srdca, rozumom a dušou a túži nado všetko aby 

vyhrala duše pre Ježiša. 

Je naozaj zasvätená vybraná Pánom. Jej volanie je speciálne v oblasti snov, vidín a zajvení. 

Bola vysvätená ako ministerka v 1983 v Plnej Evanjelickej Cirkvy Boha v Taylor, Mišigane. 

Teraz slúži v Štátnej Cirkve Boha vo Wosingtone, D.C.  

V 1976, pokiaľ bývala v Belleville, zjavil sa jej Ježiš v ľudskej podobe, v snách, vo vidinách a v 

zjaveniach. Odvtedy dostala veľa návštev od Pána. Počas týchto návštev jej ukázal hĺbky, 

stupne, rozdiely a utrpenia ztratených duší v pekle. Dostala aj mnoho vidín z neba, Veľké 

Utrpenie a koniec času.  

Počas jedného obdobia v jej živote, zjavil sa jej Ježiš každú noc na štyridsať nocí. Prezradil jej 

horory z pekla a slávy z neba. Povedal jej, že je to správa pre celý svet.  

My ako deti Boha boli transformovaný a urobený novými zázrakom 

regenerácii 

 

Preložila do Slovenčiny, Erika Slaninová, mudrucka@yahoo.com 

PS: Ospravedlňujem sa vopred za gramatické chyby.   

 


